
سیاست زدگی آفتی برای نظام آموزش و پرورش است
وزیر نفت گفت: ما مایل نیستیم مازوت مصرف 
نیروگاه ها  اما چاره ای جز تحویل مازوت به  شود، 
نداریم.بیژن زنگنه روز گذشته)یکشنبه( در نشست 
مشترک وزرای نیرو، نفت و کشور با اشاره به اینکه آنجا که 
انجام  نمی توانیم  مازوت  مصرف  جز  کاری  نیست  چاره ای 
دهیم، ادامه داد: گازوئیل هم در حداکثر میزان ممکن تحویل 

در  افزود:  ندارد.وی  وجود  امکانش  این  از  بیشتر  و  می شود 
گازوئیل نیز بحث صادرات مطرح نیست و هر چه گازوئیل 
مازاد در کشور وجود دارد تحویل می دهیم.  بخشی نیز باید 
از مخازن نیروگاه ها استفاده شود تا اینکه بتوانیم مجموعه را 

مدیریت کنیم.
صفحه 3

معاون اول رئیس جمهور :

هیچ کس نباید برای فعالیت قانونمند
 بخش خصوصی مانع تراشی کند

چند توصیه به جوانانی که قصد ترک سیگار را دارند
بسیاری از جوانانی که عادت به مصرف 
سیگار دارند بارها تالش کرده اند تا استعمال 
این ماده دخانی را ترک کنند اما موفق نبوده اند. 
و این، در حالی است که گفته می شود استعمال سیگار 
فاکتور خطرزا در ابتال به نوع شدید بیماری کرونا است و 
به همین دلیل ترک این ماده دخانی نسبت به گذشته بیشتر 
اهمیت پیدا کرده است. انجمن ریه آمریکا به افرادی که 
قصد دارند سیگار را ترک کنند توصیه هایی کرده است:افراد 
سیگاری باید این موضوع را در ذهن داشته باشند که 
مصرف سیگار الکترونیکی به مفهوم ترک کردن نیست. 
سیگارهای الکترونیکی محصوالت دخانی حاوی نیکوتین 
هستند که سازمان غذا دارو در آمریکا این محصول را به 
عنوان فاکتور کمک کننده در ترک سیگار تایید نکرده است.
صفحه 2

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی :

قطعی برق
 در صورت عدم مدیریت مصرف
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
صالحي: شرایط 

اقتصادي و اجتماعي 
روي ذائقه مخاطب 

تاثیرگذار است

6ورزش
برانکو: 

پرسپولیس باز هم 
قهرمان لیگ

 می شود

هنگ 7فر

در  جديد  استعدادهاي  درخشش  شاهد  ديگر  مدتهاست 
تلويزيون نيستيم. به ياد بياوريد روزگاري را كه با سريال هاي 
طنز بسيار ساده چه ستارگاني به اين عرصه معرفي شدند كه 
حاال هركدام وزنه اي قابل اتكا در عرصه هنر به شمار مي روند. 

سرمربی سابق پرسپوليس ضمن ارزيابی خود از فينال ليگ 
قهرمانان تاكيد كرد پرسپوليس بار ديگر می تواند قهرمان 

ليگ ايران شود.
برانكو ايوانكويچ سرمربی سابق تيم فوتبال پرسپوليس در 
مصاحبه ای دليل موفقيت قرمزها را ثبات اين تيم دانست.  

می گويد:  تهران  كتابفروشان  و  ناشران  اتحاديه  رئيس 
نمايشگاه مجازی كتاب نسخه كوچک شده نمايشگاه بين المللی 
كتاب تهران است كه با توجه به بحران صنعت نشر پس از 
شيوع كرونا می تواند در گردش مالی ناشران نقش به سزايی 

داشته باشد.

نمایشگاه مجازی 
کتاب تاثیر مثبتی بر 

گردش مالی ناشران 
خواهد داشت

وزیر نفت: چاره ای جز تحویل مازوت به نیروگاه ها نداریم اقتصاد ایران برای تحریم های جدید 
آماده باشد!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید اقتصاد ایران باید 
طوری عمل کند که برای تحریم های جدید آماده باشد.

عباس آرگون، اظهار کرد: با وجود تمام صحبت ها و گمانه زنی هایی 
که در طول سال های گذشته مطرح شده، در این تردیدی وجود ندارد که رابطه ما با 
آمریکا، شرایط خاص و منحصر به فرد خود را دارد و این توقع که ناگهان این شرایط 

خاص به طور کامل تغییر کند قطعا از واقعیت ها به دور است.
صفحه 3

مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو  یک 
در  تهران  هوای  آلودگی  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
را  حداکثری  دورکاری  که  خواست  دولت  از  توصیه ای 

اعمال کند. 
محمدعلی محسنی بندپی اظهار داشت: برهیچ فردی پوشیده 
نیست که آلودگی هوای تهران عوارض جدی و مشکالت تنفسی به 
دنبال خواهد داشت. ساالنه به دلیل آلودگی هوا تعداد افراد زیادی با 

زمینه ی بیماری تنفسی را از دست می دادیم. هر سال وقتی شاخص 
آلودگی هوا به مرحله  خطرناکی می رسید در ابتدا تالش می شد که 
و  کودکان  مسن،  افراد  همچون  آسیب پذیرتر  افراد  هشدارهایی  با 
خانم های باردار را از ورود به فضای آلوده پرهیز دهند و آنها را برای 
ماندن در منزل ترغیب کنند. وقتی که سطح آلودگی هوا به وضعیت 

هشدار می رسید کل شهر تعطیل می شد.
صفحه 2

دولت دورکاری حداکثری را برگرداند
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فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

 تامین وخمل آرماتور باقیمانده بند انحرافی
 و کانال انتقال آب نجف آباد 
جیرفت شماره 39/الف/99

نوبت اول 

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و حمل آرماتور باقیمانده بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد 
جیرفت فرایند شماره 39/الف/99 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
 www.setadiran.ir تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/10/13 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 مورخ 99/10/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 مورخ 1399/10/27
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:10 مورخ 1399/10/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه 
ای کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-32224482

ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر حراست
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
شناسه اگهی : 1071858

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

صفحه 2

سرمقاله
سردار سلیمانی؛ 

سرمایه اجتماعی و عزت ایرانیان
سید جمشید اوشال

مقام  واال  شهید  این  از  کلیپی  داشتم  سلیمانی  شهید  سالگرد  مناسبت  به 
می دیدم و به یاد گفتگویی تلفنی افتادم که چند روز قبل با یکی از دوستان داشتم.

مثال   ، ما   ورزشی  قهرمانان   ، ببین  می گفت:  و  می کرد  درد دل  دوستم 
یا وزنه بردارهای ما و  پنالتی می گیرند  یا  فوتبالیست های ما وقتی گل می زنند 
کشتی گیرهای ما وقتی زیر وزنه می روند یا زیر یک خم می گیرند همه با شور 
و هیجان هورا می کشند و با تحسین به آن ها نگاه می کنند و برایشان خرج ها 

می کنند که حقشان است.
در ادامه گفت: ببین ، استادان دانشگاه و پزشکان و مهندسان و صاحب 
نظر ها و آدم های موفق در جامعه وقتی یک کاری می کنند به اصطالح کارستون 
به جا،  که  که  است  شان  همه  حق  و  می کنند  نگاه  آن ها  به  تحسین  به  همه 
خوب هم برایشان خرج کنند و اما، ما چی؟ ما فراموش شده هایی هستیم که 
و  دخل  که  سال هاست   ، هیچ  ما  رفتن  آلبوم  حاال  تاریخ ؟  آلبوم  توی  رفته ایم 

خرج زندگیمان هم نمی خواند ؟
متاسفانه خیلی ها از ما رزمنده ها هم معسر معیشتی هستیم ؟

نظران  صاحب  و  مهندسان  و  پزشکان  و  ها  دانشگاه  استادان  تمام  گفتم 
از  و  ها  و محبوب دل  قهرمانان کشور  درسته که  ما  ورزشی عزیز  قهرمانان  و 

افتخارات همه ایرانیان هستند
اما رزمنده ایثارگر و شهید و جانباز و آزاده مدافع مردم ایران و کشور ایران 
انقالب اسالمی و اسالم محمدی که در  ایران و  اسالمی و جمهوری اسالمی 
میدان نبرد جانانه در مقابل گلوله و موشک و بمب و خصم و تجاوزات و جنایات 

دشمن ایستادند نیستند و نمیشند.
گفتم شما این عزیزانی که امروز افتخار آفرینان  ایران اسالمی هستند را 
به خاطر بعضی موضوعات مادی با رزمنده ای که با جان خود در دفاع از کشور 

شرکت  حضور فعال و موثر داشته مقایسه نکن
گفتم تمام افتخارات امروز کشور و زندگی امن و آرام از حضور و ایثار رزمندگان 
که فرزندان غیور همین سر زمین پاک و مقدس ایران زمین هستند ایجاد شده .

همه این افتخار آفرینان و همه خادمان و  همه ملت بزرگ ایران به خوبی 
به این موضوع واقفند و در درونشان با احترام به این موضوع نگاه میکنند و قیاس 
شما برادر عزیز قیاسی مادی است که از شان و عزمت و هویت رزم  و دفاع و 

فرهنگ ایثار کم میکند
گفتم مطمئن باشید وقتی کنار شما هستند و می نشینند و به یاد سخنان شما 
می افتند حسرت لحظات غرور آفرینی که شما خلق کردید را همیشه میخورند ، 
چون در آن جایگاهی که شما بودید نبودند و چنین فرصتی برایشان ایجاد نمیشود 

که بتوانند خود آزمایشی کنند .
گفتم به یاد رفتار و گفتار و نگاه های سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی 

عزیز بیفت .
ببین این آدم در اون جایگاه ومقام چطوری بود و چکار کرد و چقدر حسرت 

میخوردند که یک مقداری یک کمی مثل و شبیه این شهید باشند ؟
به این دوست عزیزم گفتم من خودم سال ها رزمنده ایثارگر بودم و االن 
هم شهید زنده و جانباز و آزاده ام و بقول معروف همه چی تمام هستم، اما خدا 
شاهد است که من با تمام این اوصاف و القاب که با خودم یدک می کشم حسرت 
یک لحظه سربازی و پای رکاب و همرزمی شهید سلیمانی را داشتم و دارم و با 
افتخار تالش می کنم در مسیر او باشم که مسیر واقعی و شفاف و بدون خدشه و 

رونتوش عزت و خدمت به ایران اسالمی است .
گفتم  شان و جایگاه وحدمات شهید سلیمانی و شهید صیاد و شهید بابایی 
و ... و امثال ایشان را با چه کسانی می توانی مقایسه می کنی ؟ همه خادمان و 
دلسوزان در کشور ما عزیز هستند ، اما در فرهنگ ایثار که مزین به ایمان و اخالق 

است آنها و ایثارگران واقعی چیز دیگری هستند
این سرمایه اجتماعی و عزت ما ایرانیان در ایران  جهان است که الگوها و 
مثال هایی مثل شهید سلیمانی و شهید فخری زاده و سایر شهدا و ایثارگران و 
شهدای زنده و مجاهدان مخلص علم و عمل در هر لباس و جایگاه و گویش در 
بین مردم بصورت کم نام و گمنامی دارد که نگاه و حرف و عملشان  خدمت به 

ایران اسالمی عزتمند و مقتدر بود و است .
اینها مایه امید و نوید هستند و دست و پای همه این عزیزان را باید بوسید 

و من با تواضع می بوسم .

محمدمهدی اسالمی
حتما شما هم این روزها با اخباری مواجه شده اید که 
ظاهری مدافعه گرانه از ایران دارد؛ اما خیلی زود مشخص 

شده است که آن خبر دروغ بوده است.
منظورم تحلیل های غلط برخی کارشناسان بر اساس 
دروغین  خبرپردازی های  درباره  نیست،  اشتباه  داده های 

سخن می گویم.
 مثال شاهد خبری در رسانه های فارسی زبان بودیم 
»عین  در  خبری  حضور  اولین  در   CNN خبرنگار  که 
االسد« از قطعی بودن تلفات در کنار گودال های موشکی 
متفاوت  زود مشخص شد  خبر می دهد، خبری که خیلی 
از گفته های زبان اصلی، ترجمه شده است. حتی اگر این 
خبر را خطای ترجمه بدانیم، بعضی اخبار دیگر هیچ جای 
توجیهی ندارد. مثال اخباری که به نقل از یک شخصیت 
جعلی، یک نهاد جعلی و ... تولید شده و هیچ پشتوانه ای 
نیز ندارد. رویه مشابه دیگری نیز به کمک این خبرها آمده 
است. اخباری از BBC، نیویورک تایمز و ... که در مرحله 
نخست، خبری تبرئه کننده ایران نشر یافته و با فاصله ای، 
خبری بر ضد ایران منتشر می شود. جالب اینکه بسیاری 
بدون  تحلیل های  یا  شنیده ها  اساس  بر  نیز  اخبار  این  از 
رفتاری که احساس می کنی  مستندات کارشناسان است. 
با سرد و داغ کردن روح مخاطب، فروپاشی آرامش  روانی 

او را هدف گرفته است...
شاید برای تحلیل رفتار این روزهای آمریکا، بد نباشد 
به یک نظریه پر سر و صدا نگاهی بیاندازیم. کریستین ویتن، 
پژوهشگرارشد مرکز نشنال اینترست و مشاورارشد وزارت 
خارجه آمریکا در دولت های ترامپ و بوش بوده است. او 

این روزها نیز نقش فعالی در فضای رسانه ای آمریکا دارد. 
چه پیام های کوتاهی که در توئیتر در موافقت تقویت ترامپ 
برای بی نیازی از گرفتن مجوز جنگ از کنگره منتشر می کند، 
از قدرت  سایبری ایران برای انتقام از آمریکا می گوید و ... و 
چه برنامه هایی که در فاکس نیوز و دیگر رسانه ها به تفصیل 

به میدان می آید.
کریستین ویتن را بیش از هر چیز به کتاب » قدرت 
 هوشمند، بینابین دیپلماسی و جنگ« می شناسند. کتابی که 
او در خصوص چگونگی استفاده همزمان از قدرت سخت ) 
جنگ نظامی( و جنگ نرم نوشته است و یکی از اصلی ترین 
مسأله های آن، چگونگی مواجهه با ایران است و یک فصل 
کامل کتاب، به راهبردهای تضعیف ایران و جبهه  مقاومت 

باز می گردد.
او در همان روز ترور سردار سلیمانی، درباره گام های 
توان  متحده  ایاالت  گفت  نیوز  فاکس  به  آمریکا  بعدی 
جدی  اقتصادی  اثرات  و  کم  ریسک  با  نظامی  حمالت 
بر ایران را دارد اما به احتمال زیاد نیازی به این مراحل 
آشوب  برای  ایران  داخلی  معترضان  تحریک  او  نیست؛ 
سیاست  در  ایران  مهار  برای  گزینه  بهترین  عنوان  به  را 

خارجی مطرح کرد.
تحیر  شهید  سلیمانی  جنازه  تشییع  که  روزی  شاید 
جهان را برانگیخت، کسی گمان نمی کرد این صفوف متحد 
را بتوان به زودی در هم شکست و یک دو قطبی جدید با 
موضوع راهبرد دفاعی ایران ساخت. اما اینجا قدرت رسانه 

خود را نشان داد.
عملیات  سالح های  از  یکی  سکوت،  گرداب  نظریه 
قدرت هوشمند  نظریه  که طبق  است  نرم  و جنگ   روانی 

باید در کنار جنگ سخت قرار گیرد. نیومن در این نظریه 
می گوید مردم از انزوای اجتماعی می ترسند و هرگاه احساس 
کنند که دیدگاهی دارند که عموم از آن پشتیبانی نمی کند، نه 
تنها در آن خصوص سکوت می کنند؛ حتی تمایل پیوستن به 
نگرش غالب در جامعه، در آنها چنان رشد می کند که بقیه 

دیدگاه هایشان را از بین می برد.
می کنید،  دفاع  موضوعی  از  شما  وقتی  است  کافی 
بودن آن  داده شود که خیلی زود غلط  به شما اطالعاتی 
موجب رسوایی شما و کاستن از انگیزه حمایتی شما شود. 
گمان می کنم توضیح اضافه تری درباره ریشه تولید خبرهای 
برای  دارد-  نظام  از  گرانه  مدافعه  که ظاهری   - دروغین 
شکاندن وحدت حاصل از رستاخیز تشییع جنازه حاج قاسم، 

نیاز نیست.
بر این اساس؛ اصلی ترین پدافند ما در برابر این فاز از 
جنگ  هوشمند دشمن، از یک سو ارزیابی دقیق اخبار پیش 
از انتشار و از سوی دیگر هوشیاری نسبت به این موضوع 
است که هدف دشمن، فرو بردن ما در الک سکوت است. 
باید همزمان با دست نکشیدن از جهاد  تبیین و آگاه سازی 
تله  در  که  باشیم  مراقب  دشمن،  روانی  عملیات  برابر  در 
ما  انداختن  تله  به  برای  که  سم آلودی  اما  شیرین  اخبار 

منتشر می شود، نیفتیم.
از  هم  با  همگی  که  بی نظیری  تصویر  که  اینک 
وحدت  ملی مقابل افکار عمومی جهان ترسیم کرده ایم، 
نیست.  زدن  جا  هنگامه  است؛  گرفته  قرار  دشمن  هدف 
چه  و  کنیم،  صیانت  جهانی  تصویرسازی  این  از  باید 
طیف های  حضور  با  ی  زجمعه ا نما ز  ا بهتر  فرصتی 

گسترده ای از امت؟

نگاه و نظر
پشت پرده اخبار جعلی در حمایت از نظام

دیدگاه
دلیل حمله به واکسن ایرانی کرونا

محمد فاضلی*

این هم از مصائب این کشور است که هر موضوعی به سرفصلی 
برای مناقشه بدل می شود و گوشه ای از سرمایه اجتماعی و توان ملی را 

می فرساید، نمونه اش واکسن کرونای ایرانی.
چندین ویدئو برای مسخره کردن واکسن کرونای ایرانی ساخته شده 
و موضوع لطیفه ها هم شده است. این گونه شوخی ها چیز عجیبی نیست 
برای واکسن های خارجی هم ساخته شده است اما ما باید نسبت مان را 

با این واکسن هم چون نمونه ای از این گونه موضوعات مشخص کنیم.
نظر من این است برای اندیشه و قضاوت درباره واکسن ایرانی به 

مسائل زیر توجه داشته باشیم:
1. واکسن را سیاسیون ایران نمی سازند که مصاحبه می کنند و خبرش 
را می دهند. واکسن در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و کارخانجات دارویی 
توسط متخصصان علوم مرتبط ساخته می شود. آن ها انسان های متخصص 
ایران دوستی هستند که می خواهند برای بهبود وضع انسان، واکسن بسازند. 

حساب آن ها از سیاست جداست.
ساخت  و  روسازی  دا مهم  شرکت های  و  کشورها  همه   .2
 Technological( فناورانه  همکاری  کارشان  پیشبرد  برای  واکسن، 
collaboration( می کنند. ایرادی نیست که ایران هم با هر کشور 
دیگری، چین، کوبا، هند یا ... همکاری فناورانه داشته باشد. جهان امروز 
از اساس بر همکاری فناورانه در همه محصوالت – از خودرو تا دارو تا 
تسلیحات – بنا شده است. همکاری با کشورهای دیگر نقطه قوت است.

درباره  اطالع رسانی  در  سیاسی  مقامات  شفافیت  کردن  مطالبه   .3
واکسن ایرانی، ضرورت طی شدن همه مراحل تخصصی و پروتکل های 
تأیید واکسن مطابق استانداردهای معتبر جهانی، دوری از سیاسی کاری، 
شو اجرا نکردن، صداقت داشتن، و هر آن چه حافظ امنیت انسانی و جان 
مردم باشد، با حمله کردن و مسخره کردن واکسن ایرانی خیلی فرق دارد.

4. سرعت جهان در رسیدن به واکسن، قطعاً عوارضی برای درست طی 
شدن مراحل تحقیقات، طراحی، آزمایش، تأیید و تولید واکسن های کرونا 
داشته است. اعتماد جهانیان به واکسن های موجود به صورت حداکثری 
هم جذب نشده است. بسیاری از مردم کشورهای توسعه یافته هم تزریق 
واکسن را نپذیرفته و رسانه ها در صحنه سازی نبودن تزریق کرونا توسط 
تردید کرده اند. مسأله واکسن کرونا، جهانی  مقامات سیاسی جهان هم 

است و به ایران اختصاص ندارد.
ایرانی که برای  صادقانه پیشنهاد می کنم بین زحمات متخصصان 
تولید واکسن در شرایط سخت کشور، تحت تحریم، با کمبود منابع و ... 
قائل  تفاوت  با واکسن  تالش کرده  و می کنند؛ و فرایند سیاسی مرتبط 
شویم. زحمت متخصصان را پاس بداریم، و از سیاسیون درخواست کنیم 
شفاف باشند، هرگز واکسن را ابزار نمایش سیاسی نکنند، و سیاست را در 

این امر تخصصی دخالت ندهند. شفافیت داروی این درد است.
حمله به واکسن ایرانی و تمسخر آن، درمان نیست، بر دردها می افزاید. 

تحقیر خود درمان دردهای ما نیست.

* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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دولت دورکاری حداکثری را برگرداند
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به آلودگی هوای تهران در توصیه ای از دولت خواست که دورکاری حداکثری 

را اعمال کند. 
محمدعلی محسنی بندپی اظهار داشت: برهیچ فردی پوشیده نیست که 
آلودگی هوای تهران عوارض جدی و مشکالت تنفسی به دنبال خواهد داشت. 
ساالنه به دلیل آلودگی هوا تعداد افراد زیادی با زمینه ی بیماری تنفسی را 
از دست می دادیم. هر سال وقتی شاخص آلودگی هوا به مرحله  خطرناکی 
می رسید در ابتدا تالش می شد که با هشدارهایی افراد آسیب پذیرتر همچون 
افراد مسن، کودکان و خانم های باردار را از ورود به فضای آلوده پرهیز دهند 
و آنها را برای ماندن در منزل ترغیب کنند. وقتی که سطح آلودگی هوا به 

وضعیت هشدار می رسید کل شهر تعطیل می شد.
وی ادامه داد: امسال به دلیل کرونا، موضوع آلودگی هوا باید جدی تر 
مورد توجه قرار گیرد چون برخی بعد از ابتال به کرونا دچار بیماری ریوی شده 
و آنها نسبت به افراد عادی بیشتر در معرض خطر هستند. پس به ستاد ملی 
از قبل  با کرونا و استانداری تهران این توصیه را می کنم که بیشتر  مبارزه 
اولویت خود را برای سالمتی مردم قرار دهد. اگر شاخص استاندارد آلودگی 
هوا از حد معمولی گذشت باید تمامی تالششان را به کار گیرند تا سالمتی 

حفظ شود و وضعیت بهتر مدیریت گردد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
تجربه اعمال محدودیت ها و به دنبال آن کاهش میزان مرگ و میر و مبتالیان 
به  آمار فوتی های کرونا  نیم  از گذشت یک ماه و  بعد  به کرونا اظهار کرد: 
حدود 110 نفر رسید یعنی بدون صرف هزینه هنگفت برای واکسن کرونا و 
تنها با حفظ پروتکل های پیشگیری، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز مردم از 
سفرها و تجمعات غیرضرور در کنار استفاده اجباری از ماسک و محلول های 
یعنی 80 درصد  پنجم  تا یک  را  فوتی ها  میزان  توانستیم  کننده  ضدعفونی 
کاهش دهیم یعنی از حدود 500 نفر فوتی به حدود 100 فوتی رسیدیم این 
یعنی با اعمال حاکمیت و رفتارهای سختگیرانه می توان حتی به نتیجه موثرتر 

از تزریق واکسن دست پیدا کرد.
محسنی بندپی ادامه داد: این وضعیت را می توان درباره آلودگی هوای 
تهران پیاده کرد دولت تصمیم گیری کند که وقتی شرایط هوای تهران به 
حد خطرناک رسیده نسبت به تعطیلی تهران اقدام کند. البته تعطیلی به معنای 
بسته شدن ادارات نیست بلکه می توان از ظرفیت دورکاری حداکثری استفاده 
و کارها را پیش برد ما هم در مجلس شورای اسالمی تالش می کنیم دولت 
را مکلف به استفاده از دورکاری کنیم. باید از تجارب کشورهای دنیا استفاده 
کرد؛ دورکاری فوایدی دارد که از جمله آن کاهش آلودگی و افزایش بهره وری 

است، لذا دولت دورکاری حداکثری را برگرداند.

حضور خیرین در توسعه و ساخت مکان های آموزشی بسیار 
تأثیرگذار است

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسالمی گفت: حضور 
خیرین در ساخت مدارس در توسعه و ساخت مکان های آموزشی بسیار تأثیرگذار 

است.
نوسازی  سازمان  رئیس  مشاور  بازدید عطایی  جریان  در  مقصودی  فاطمه 
مدارس کشور برای بررسی طرح های در دست ساخت و تعیین تکلیف این طرح ها 
که امروز 13 دی ماه صورت گرفت، اظهار کرد: برای ساخت مدارس مشارکتی و 

حضور خیرین برای ساخت مدرسه در تالش هستیم.
همت آباد،  روستای  در  پاسارگاد  بانک  مشارکتی  مدرسه  از  بازدید  در  وی 
تصریح کرد: با جذب و مشارکت خیرین می توان زمینه ساخت، مرمت و توسعه 

مدارس را در بروجرد ایجاد کرد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس خاطرنشان کرد: مدرسه مشارکتی 
بانک پاسارگاد با 6 کالس آماده بهره برداری است و در تالش هستیم برای جذب 

خیرین در راستای ساخت و نوسازی مدارس در تالش هستیم.

اقامه نماز توسط رهبر انقالب بر پیکر آیت اهلل مصباح یزدی
حضرت آیت اهلل خامنه ای بر پیکر آیت اهلل مصباح یزدی نماز اقامه کردند.

آیت اهلل مصباح یزدی صبح روز شنبه در حرم حضرت  پیکر  با  مراسم وداع 
عبدالعظیم حسنی )ع( برگزار شد و پیکر آن استاد حوزه علمیه قم، امروز دوشنبه در 

قم تشییع و خاکسپاری شود.
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، مجتهد، بنیان گذار و رئیس مؤسسه آموزشی 
امام خمینی، نماینده منتخب مردم استان خراسان رضوی در مجلس  و پژوهشی 
خبرگان رهبری، عضو سابق شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم، رئیس سابق شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و یکی از استادان 

حوزهٔ علمیهٔ قم شامگاه جمعه 12 دی ماه درگذشت.

هیچ کس نباید برای فعالیت قانونمند بخش خصوصی
 مانع تراشی کند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نحوه رفتار ما با بخش خصوصی در 
نباید برای فعالیت  اثرگذار است، گفت: هیچ کس  یا دفع سرمایه گذاری  جذب و 

قانونمند بخش خصوصی مانع تراشی کند.
با  بازرگانی  مشترک  اتاق های  رؤسای  دیدار  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق 
کشورهای خارج با تأکید بر اهمیت نقش اتاق های مشترک بازرگانی در گسترش 
تعامالت و مراودات اقتصادی با کشورهای خارجی گفت: جایگاه اتاق های مشترک 
بازرگانی بسیار پراهمیت است و می توانند نقش جدی در گسترش تجارت خارجی 

ایفا کنند.
وی با اشاره به برگزاری سه جلسه با رؤسای اتاق های مشترک بازرگانی اظهار 
داشت: مهم ترین پیام این جلسات این است که تجارت خارجی و صادرات و واردات 

باید از مهم ترین مسائل کشور باشد.
جهانگیری افزود: اتاق های مشترک در حقیقت نمایندگان بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی کشور هستند و الزم است همواره تحلیل دقیقی از موانع پیش روی 

فعالیت اقتصادی در کشورهای هدف و نیز در داخل کشور داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بار اصلی اداره اقتصاد کشور باید 
از  انتظار بخش خصوصی  باشد تصریح کرد: مهمترین  بر دوش بخش خصوصی 
حاکمیت، فراهم شدن امنیت سرمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی است بنابراین 
فعاالن  گذاری  سرمایه  امنیت  احساس  تا  شود  مهیا  شرایطی  کنیم  تالش  باید 

اقتصادی خدشه دار نشود.
جهانگیری افزود: البته هیچ کس مدافع متخلفین، مفسدین و افراد سو استفاده 
بخش  امنیت  تا  شود  انجام  نحوی  به  افراد  اینگونه  با  برخورد  باید  اما  نیست  گر 

خصوصی دچار چالش نشود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نحوه رفتار ما با بخش خصوصی 
کشور تأثیر فراوانی در جذب و یا دفع سرمایه گذاری خارجی دارد، اظهار داشت: 
سرمایه گذاران خارجی همواره به نوع رفتار و تعامل ما با بخش خصوصی توجه 
می کنند و اگر این رفتار در چارچوب مناسب و قانونمند باشد، نسبت به سرمایه گذاری 

در کشور ما ترغیب می شوند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نمی توان از یک سو به دنبال اشتغال زایی، 
توسعه صادرات و مقابله با تحریم ها باشیم اما از سوی دیگر برای بخش خصوصی 
مانع تراشی کرد. بخش خصوصی است که در کشور کارخانه، کارگاه و تولید راه 

اندازی می کند و برای کشور فرصت های شغلی ایجاد می کند.

هرگونه آتش بازی، پاسخ متقابل جدی به همراه دارد
نوشت:  توئیتر،  در  آمریکا  جمهور  رئیس  به  در هشداری  کشور  خارجه  وزیر 
ترامپ، مراقب تله باش. هرگونه آتش بازی، پاسخ متقابل جدی همراه خواهد داشت، 

به خصوص علیه همان دوستان صمیمی ات.
محمدجواد ظریف نوشت: اطالعات تازه از عراق حاکی از آن است که عوامل 
آتش افروز اسرائیل در حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی ها هستند- تا ترامپ 

در حال رفتن را به بهانه ای ساختگی به جنگ بکشانند.

تغییر برنامه درسی هنرستانی ها برای ورود به عرصه کشاورزی
وپرورش  آموزش  وزیر 
شورای  مشترک  نشست  در 
و  آموزش  وزارت  معاونان 
پرورش با وزیر جهاد کشاورزی اظهار 
کرد: نظام تعلیم و تربیت  باید به طور 
ای  توسعه  اهداف  خدمت  در  موثری 

کشور  قرار گیرد.
اظهار  با  میرزایی  حاجی  محسن 
مشترک  نشست  این که  از  امیدواری 
بیشتر  ری های  همکا توسعه  باعث 
داشت:  اظهار  شود،  رتخانه  وزا دو 
نشان  ایران  در  توسعه  آسیب شناسی 
در کشور  مختلفی  مسائل  که  می دهد 
این  گذشته  دهه ها  طی  در  و  داریم 
چالش ها حل نشده و همواره ما را با 

مشکل مواجه کرده است.
اهداف  تحقق  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه متاثر از جریان یادگیری است، 

عنوان کرد: برای داشتن افراد با کیفیت 
را  این جریان  باید  کارامد  نهادهای  و 
سهم  راستا  این  در  که  کنیم  اصالح 

یادگیری قابل بررسی است.
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
افرادی  کشاورزان  70درصد  اینکه  
بهره  بی  نعمت سواد  از  یا  که  هستند 
اظهار  دارند،  محدودی  سواد  یا  و  اند 

می دهد  نشان  موضوع  این  کرد:  
نظام تعلیم و تربیت ایران باید به طور 
ای  توسعه  اهداف  خدمت  در  موثری 

کشور  قرار گیرد.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه 
یکی از کاستی های توسعه، نبود ترکیب 
هم افزا است، افزود: برای دستیابی به 
نیارمند همکاری های  افزایی  هم  یک 

مشترک هستیم. 
ریل  باید  براینکه  تاکید  با  وی 
کرد:  اظهار  دهیم،  تغییر  را  حرکت 
نقطه  کشاورزی  جهاد  وزیر  حضور 
عطفی برای شکل گیری یک نگرش 
و  آموزش  است؛  جدید  رویکرد  و 
پرورش 12سال انسان ها را در اختیار 
12هزار  از  بیش  افراد  این  و  دارد 
ساعت در اختیار نظام آموزشی کشور 
هستند تا برای آینده و ورود به جامعه 

آماده شوند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در 
برنامه درسی، تولید بسته های یادگیری 
و نظام آموزشی هنرستان ها می توانیم 
بخش های  تا  کنیم  ایجاد  را  تغییراتی 
نیروهای  نند  بتوا کشاورزی  مختلف 
هنرستان  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد 

ها بگیرند.
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زیر نظر: علی هوشمند

میزان ساعت دروس عملی 
و تئوری دانشگاه فنی وحرفه ای تغییر کرد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه وزن بیشتری به ساعت های 
دروس عملی دانشجویان اختصاص داده شد گفت: 60 تا 70 درصد ساعت دروس 

دانشگاه در برنامه جدید عملی است.
ابراهیم صالحی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای ملزم است آموزشی را ارائه دهد 
که منتهی به نیاز جامعه و بازار کار شود در این راستا بسیاری از سرفصل های دروس 
دانشگاهی را تغییر داده و اکنون سرفصل های ارائه شده مطابق با نیاز روز جامعه 
است.وی ادامه داد: در تعیین سرفصل ها نیز دانشگاه فنی و حرفه ای، صنعت  و 
آموزش و پرورش با همکاری هم سرفصل ها را تعیین کرده اند و اکنون بیش از 
یکسال است که دانشجویان دانشگاه با سرفصل های جدید وارد دانشگاه می شوند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: درکنار این موضوع ما سعی کرده ایم 
وزن بیشتری به ساعت های دروس عملی دانشجویان اختصاص دهیم، 60 تا 70  
درصد ساعت دروس دانشگاه در برنامه جدید عملی است. ضمن اینکه توجه خاصی 
به تجهیزات، ارتقای خوابگاه ها و آزمایشگاه ها شده است و در سال جاری 210 
با سال قبل  میلیارد تومان به تامین تجهیزات اختصاص داده شده و در مقایسه 
رشد خوبی داشته است.وی ادامه داد: کد رشته محل برخی رشته ها که بازار کار و 
تقاضایی نداشتند نیز صفر شده و به جای آن رشته های جدیدتری تعریف شد طی 

دو سال گذشته باالی 600 کد رشته محل جدید ایجاد شده است.

امکان تعویق آزمون دستیاری پزشکی وجود ندارد
معاونت آموزشی وزارت بهداشت در واکنش به اعتراضات اخیر در خصوص 
زمان برگزاری چهل و هشتمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تاکید کرد: 
برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی در اسفندماه 99 منطبق بر قانون است و با 

توجه به شرایط کشور در سال آینده امکان تعویق آن وجود ندارد.
در اطالعیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت آمده است: »با توجه به اعتراضات 
اخیر به زمان برگزاری چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در 
اسفند 99 و تالش مجموعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر همراهی و مساعدت 
به  جابجایی ها  و  تغییرات  این  گاهی  شود  می  خاطرنشان  داوطلبان  با  حداکثری 
خصوص در زمانی که کلیه زوایای آن سنجیده نشود خود باعث ایجاد نابسامانی هایی 

می شود که عوارض سنگینی به همراه دارد.
به همین دلیل نظم و برنامه داشتن یکی از کلیدی ترین مفاهیم در مدیریت 

آموزش است که عدول از آن در بسیاری از موارد آسیب رسان خواهد بود.
اعتراض های مطرح شده در خصوص آزمون دستیار تخصصی توسط دبیرخانه 
های ذیربط در معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دقت 
بررسی شده و با در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع و بررسی حقوقی آن سعی شده 
است بهترین تصمیم در این زمینه اتخاذ شود که جزئیات آن قبال هم اطالع رسانی 
شده است.لذا برای شفاف شدن بیشتر موضوع،  در مورد علل مطرح شده در خصوص 
تعویق امتحان دوره 48 آزمون پذیرش دستیاری توسط برخی از داوطلبان، توضیحات 

زیر ارائه می شود که خیلی از ابهامات مطرح شده را رفع می کند.
دستیار  آموزش  های  دوره  های  نامه  آیین  و  مصوبات  به  اشاره  با  برخی 
تخصصی، که در آن ذکر شده است آزمون یکبار در سال در بهمن یا اسفند برگزار 
می شود، ایراد می گیرند که برگزاری آزمون دستیاری در اسفند 99 غیر قانونی است.

اتفاقا برگزاری این آزمون در اسفند 99 دقیقا عمل به این قانون است و باید در 
نظر داشت که آزمون برگزار شده در اردیبهشت ماه سال 1399، در حقیقت آزمون 
به تعویق افتاده اسفند ماه 98 به علت شرایط خاص اپیدمی بیماری کووید-19 در 
کشور بوده است. بنابراین، امسال طبق آیین نامه، امتحان پذیرش دستیار یکبار و 

در اسفند ماه 99 برگزار خواهد شد.
در مواردی که معترضین به برگزاری آزمون، به رای صادره هشتاد و دومین 
نشست شورای آموزش پزشکی پزشکی و تخصصی تاریخ 20 بهمن 94 در خصوص 
منابع آزمون اشاره می کنند، عالوه بر اینکه منابع در کمیته های تخصصی بر اساس 
حداقل یادگیری مورد انتظار از پزشکان عمومی تعیین شده است، همانگونه که ذکر 

شده منابع هر سال تعیین و اعالم می شود که امسال هم این اتفاق افتاده است.

پرواز پراید درحوالی تونل توحید!
از  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  هوشمند  کنترل  و  فرماندهی  مرکز  رئیس 
برخورد سواری پراید به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه در روی 

تونل توحید خبر داد.
سرهنگ مجید رنجبر اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر یک فقره برخورد شدید سواری پراید با گاردریل های مسیر جنوب 
به شمال نواب روی تونل توحید مسیر ورودی به تونل، بالفاصله تیم  کارشناسی 
منطقه 10 به همراه نیروهای امدادی در محل حادثه  حضور یافتند و مشخص 
شد یک دستگاه پراید به علت خستگی و خواب آلودگی راننده و ناتوانی وی در 
کنترل وسیله نقلیه، به شدت با جدول میانی اتوبان برخورد و کرده و پس از فاصله 
گرفتن چند لحظه ای از سطح جاده،  مجددا بر روی جداول مقابل افتاده و متوقف 

شده و راننده اش از هوش رفته است. 

مردی که مادرش را کشته، مجنون شناخته شد
مرد معتادی که در جریان درگیری با مادرش او را به قتل رسانده بود از 

سوی پزشکی قانونی مجنون شناخته شد.
آباد تهران  این جنایت شامگاه سی ام بهمن سال گذشته در حوالی خانی 
اتفاق افتاد و مقتول زنی حدودا 70ساله بود که جسدش توسط دخترش کشف 
شد و وی عنوان کرد احتماال برادرش که با مادرش زندگی می کرد و فراری شده، 

دست به جنایت زده است.
در تحقیقات پلیسی مشخص شد فرد مظنون پرونده که 47ساله است، از 
25سال قبل به مواد مخدر معتاد بوده و به همین دلیل همسرش از او جدا شده و 

با مادرش زندگی می کرد، اما در سال های اخیر اعتیاد شدیدی به شیشه پیدا کرده 
و از مدتی قبل به یکی از کمپ های ترک اعتیاد منتقل شده بود.

او شش روز پیش ازجنایت، از کمپ مرخص شده و نزد مادرش برگشته بود. 
با به دست آمدن این اطالعات ماموران اقدام به شناسایی مخفیگاه و دستگیری 

او  کردند. 
متهم در بازجویی ها به قتل مادرش اعتراف کرد و با حکم قاضی مصطفی 
واحدی، بازپرس دادسرای جنایی تهران برای بررسی سالمت روانی اش به پزشکی 
قانونی معرفی شد و متخصصان با انجام آزمایش های مختلف اعالم کردند متهم 

هنگام ارتکاب جنایت جنون داشته و مسئول عملی نیست که انجام داده است.

حمله شکارچیان متخلف به یک دوستدار محیط زیست
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از مجروح شدن یکی از دوستداران 

محیط زیست توسط شکارچیان متخلف خبر داد.
رضا قپانچی پور اظهار داشت: دو سه روز پیش در یکی از روستاهای بخش 
چغامیش دزفول چند نفر شبانه قصد شکار گنجشکان و کبوتران را با تفنگ بادی 
داشتند که یک دوستدار طبیعت مانع انجام این کار از سوی آن ها شد. شکارچیان 
با اسلحه بادی این دوستدار محیط زیست را مورد هدف گلوله قرار دادند که یک 

تیر به پا و یک تیر به سینه وی اصابت کرد.
قپانچی پور با اشاره به عیادت از این دوستدار طبیعت در بیمارستان، اظهار 

داشت: حال وی مساعد اما همچنان در بیمارستان تحت نظر است.

دختر نوجوان بر اثر تصادف با قطار جان باخت
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: دختر نوجوان 15 ساله قزوینی 
با قطار باری تهران- قزوین در خط راه آهن کنار شهر شریفیه  اثر تصادف  در 
مصدوم شد و به بیمارستان شهید رجایی قزوین انتقال یافت، اما تالش پزشکان 

بی نتیجه ماند و فوت کرد.
قدرت اهلل مهدی خانی درباره علت حادثه و احتمال سهل انگاری راننده قطار 
گفت: علت حادثه در دست بررسی است و باید مشخص شود دختر 15 ساله به چه 

علت روی ریل راه آهن حرکت می کرده و چگونه  با قطار برخورد کرده است.
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آمازون طرح اولیه آنتن اینترنت ماهواره ای 
Kuiper را رونمایی کرد

 Kuiper ماهواره ای  اینترنت  زمینی  پایانه ی  اولیه ی  طرح  از  آمازون 
پرده برداری کرده است که وزن کمتر و ابعاد کوچک تری از پایانه های استارلینک 

دارد.
کایپر  پروژه ی  زمینی  پایانه های  طراحی  رسما  آمازون  پیش،  روز  چند 
)Project Kuiper( را رونمایی کرد. آمازون می گوید پایانه های زمینی پروژه ی 
کایپر دو ویژگی مهم دارند: قیمت ارزان و ابعاد کوچک. پروژه ی کایپر به عنوان 
رقیب مستقیم پروژه ی استارلینک شرکت اسپیس ایکس شناخته می شود و برای 

ارائه ی اینترنت ماهواره ای پرسرعت تالش می کند.
ایالن ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس، پیش تر در مصاحبه ای گفته بود 
بزرگ ترین مشکل او تولید پایانه هایی بوده است که تهیه کردنشان برای مشتریان 
استارلینک چندان هزینه بر نباشد. قطر پایانه ی زمینی استارلینک 48 سانتی متر؛ 
اما قطر پایانه ی آرایه ی فازی )Phased Array (آمازون 30 سانتی متر است. 
آرایه ی فازی فعال به صورت آزمایشی تولید شده است. آمازون می گوید پایانه ی 
زمینی استارلینک کوچک تر و سبک تر از آنتن های قدیمی است. ابعاد کوچک پایانه 

باعث می شود که هزینه های تولید و به تبع هزینه ی فروشش کاهش پیدا کند. 
راجیو بادیال، قائم مقام بخش فناوری در تیم پروژه ی کایپر آمازون، می گوید 
اگر بخواهید تغییری در زندگی ساکنان مناطق محروم ایجاد کنید، سرویس را با 
قیمتی باید ارائه دهید که برای مشتریان منطقی باشد. به گفته ی راجیو بادیال و 
براساس گزارش خبرگزاری ZDNet، آنچه گفتیم به عنوان یکی از منابع الهام 

مهم آمازون به منظور روی کار آوردن پروژه ی کایپر عمل کرده است.
آمازون از همان ابتدا تالش کرد آنتن آرایه ی فازی کوچک و سبک وزنی 
بسازد تا به تولید پایانه ی زمینی مقرون به صرفه منتهی شود. بادیال ادامه می دهد: 
»دیدن محصولی در این ابعاد کوچک که می تواند چنین سرعت و عملکردی ارائه 
دهد، شگفت انگیز است«. آمازون تأکید می کند پایانه ی کوچک تر و سبک تر باعث 

می شود هزینه های تولید به  مقداری عظیم کاهش پیدا کند.
 FCC اواسط سال گذشته ی میالدی، کمیسیون فدرال ارتباطات موسوم  به
مجوزهای الزم را به آمازون داد تا بتواند 3،236 ماهواره ی مربوط  به پروژه ی کایپر 
را به مدار پایینی زمین در فواصل 590 و 610 و 630 کیلومتری از سطح زمین 
پرتاب کند. آمازون قصد دارد 10 میلیارد دالر در پروژه ی کایپر سرمایه گذاری کند. 
طبق گفته های این شرکت، نمونه ی اولیه ی پروژه ی کایپر حداکثر سرعتی برابر 
با 400 مگابیت برثانیه ارائه می دهد و این سرعت به مرورزمان بهبود پیدا می کند.

ازطریق  را  استارلینک  ماهواره های  از  تایی   60 بسته های  ایکس  اسپیس 
موشک های فالکون 9 به مدار زمین می فرستد. این ماهواره ها به صورت اختصاصی 
تولید می شوند و امکان استفاده ی چندباره از آن ها وجود دارد. بااین حال، آمازون 
قصد دارد برای فرستادن ماهواره هایش به مدار زمین، سراغ همکاری با چندین 
شرکت برود. این در حالی است که جف بزوس، مدیرعامل ثروتمند آمازون، شرکتی 
به نام بلو اوریجین )Blue Origin(دارد که در زمینه ی پرواز به فضا فعالیت 
می کند. دیوید لیمپ، قائم مقام ارشد دستگاه ها و خدمات در آمازون، در مصاحبه ای 
با خبرگزاری تک کرانچ اعالم کرد برای همکاری با آمازون از تمامی شرکت هایی 

دعوت می کند که بتوانند موشک به فضا بفرستند.
شپرد  نیو  موشک  شد  موفق  اوریجین  بلو  میالدی،  گذشته ی  سال  اواخر 
)New Shepard (خود را برای سیزدهمین بار به فضا بفرستد و با این کار رکورد 
جدیدی برای موشک هایی ثبت کند که می توان مجددا از آن ها استفاده کرد. دیوید 
لیمپ می گوید تغییرات اخیر در صنعت موشک های فضایی باعث شده اند این صنعت 
به جایگاه بسیار مناسبی برسد و آمازون به ارسال ماهواره های بیشتر ترغیب شود.

از  را   4K وضوح  دارای  ویدئوهای  می تواند  آمازون  تولیدشده ی  آنتن 
فاصله ی  در  ماهواره ها  نوع  این  کند.  )GEO(استریم  ثابت  زمین  ماهواره  های 
به  دور زمین هستند.کمیسیون  35،786 کیلومتری سطح زمین مشغول گردش 
فدرال ارتباطات از آمازون درخواست کرده است تا 30 جوالی 2026 )8 مرداد 
1405( نیمی از ماهواره هایش را به مدار زمین بفرستد و آن ها را در وضعیت عملیاتی 

قرار دهد و سایر ماهواره ها را تا 30 جوالی 2029 )9 مرداد 1408( پرتاب کند.

رئیس  و  وزیر  معاون 
پرورش  و  آموزش  سازمان 
استثنایی با بیان که آموزش 
و پرورش یک نهاد فرآیندی و به عبارتی 
در  پروژه ای، گفت:  نه  است  پروسه ای 
حالی این فرایند باید مصون ترین بخش 
در برابر تحوالت سیاسی باشد متاسفانه 
امروز بیشترین تاثیر را دارد و این یک 
آفت برای نظام آموزش و پرورش است.

نشست  در  حسینی«  »سیدجواد 
یزد  استان  پرورش  و  آموزش  شورای 
با تاکید بر این کیفیت بخشی به نظام 
در  عدالت  تحقق  و  تربیت  و  تعلیم 
آموزش با امتناع به سند تحول بنیادین، 
گفت: خوشبختانه الیه نظری این سند و 
الیه برنامه ای آن در قالب 600 برنامه 
تاکنون تدوین شده است و همه آنچه 
حوزه  این  به  بخشی  کیفیت  برای  که 
نیاز است، در این سند دیده شده است.

وی دو اقدام مهم که اکنون باید 
برای آن تالش شود را بردن الیه اجرایی 
این سند به مدارس و ارائه الیه نهادین 
و  دستگاه ها  سایر  استانداران،  از سوی 
خانواده ها ذکر کرد و گفت: الیه نهادین 
این سند به این معنی است که با تقسیم 
کار، هر کسی هر وظیفه ای در قبال این 

سند دارد، اجرایی کند.
معاون وزیر افزود: در این سند 131 
قالب شش زیرنظام  اجرایی در  راهکار 

باید محقق شود که براساس ارزیابی ها، 
44 درصد آن یعنی بیشترین سهم آن 
مربوط به نظام رهبری و مدیریت این 

سند است.    
حسینی با تاکید بر این که آموزش 
به  و  فرآیندی  نهاد  یک  پرورش  و 
پروژه ای،  نه  است  پروسه ای  عبارتی 
ید  با یند  ا فر ین  ا لی  حا ر  د گفت: 
تحوالت  برابر  در  بخش  مصون ترین 
بیشترین  امروز  باشد متاسفانه  سیاسی 
تاثیر را دارد و این یک آفت برای نظام 

آموزش و پرورش است.
وی با تقدیر از تعامل و همکاری 
دستگاه ها برای تحقق این سند، اظهار 
نظام  برای  نیاز  مورد  ویژگی  داشت: 
سند  تحقق  برای  مدیریت  و  رهبری 
پرورش،  و  آموزش  بنیادین  تحول 

راهبری آموزشی است به عبارتی نیازمند 
مدیری است که نه قدرتمند بلکه اقتدار 
و  اجزا  همه  بتواند  هم  و  باشد  داشته 
اضالع جامعه را برای اجرای این نظام 
پای کار بیاورد و خوشبختانه مدیر کل 
جدید آموزش و پرورش استان یزد این 

شاخصه ها را دارد.
»محمدعلی طالبی« استاندار یزد 
فکری  استقالل  نشست  این  در  نیز 
از  را  تحول  سند  اجرای  به  اهتمام  و 
قبلی  کل  مدیر  نافر  دا ویژگی های 
با  و  خواند  استان  پرورش  و  آموزش 
دوران  در  وی  زحمات  از  قدردانی 
مسئولیتش، اظهار کرد: جایگاه ریاست 
جایگاه  استان،  پرورش  و  آموزش 
موحدی فر  قای  آ و  است  مقدسی 

شایسته این جایگاه هستند.

وی با اشاره به افتخارات آموزش 
از 20  بیش  از جمله  استان  پرورش  و 
سال صدرنشینی در قبولی کنکور، ابراز 
با شناختی که مدیر کل  امیدواری که 
جدید آموزش و پرورش استان در این 
افتخارات  این  حفظ  شاهد  دارد،  موارد 

در استان باشیم.
و  آموزش  که  این  بیان  با  وی 
نگاه  نیازمند  امروز  استان  پرورش 
زیربنایی است، پرهیز از نگاه روزمرگی 
و  را خواستار شد  این حوزه  به مسائل 
سند  اجرای  و  تحقق  برای  باید  گفت: 
تحول بنیادین که سالها دچر مظلومیت 

و مهجوریت بود، کوشش کنیم.
آموزش  کرد:  خاطرنشان  استاندار 
و پروش استان نیازمند وفاق و همدلی 
همه بخش هاست و این مستلزم کمک 
دیگر  و  یی  اجرا دستگاه های  همه 

بخش هاست.
حمایت  قول  از  ادامه  در  وی 
و  تکمیل  خصوص  در  وزیر  معاون 
تقویت زیرساختهای آموزش و پرورش 
استثنایی قدردانی کرد و افزود: در مورد 
تبلت دانش اموزی و طرح هدایت نیز 
قرار شده تفاهم نامه ای را داشته باشیم 
که امیدواریم با مشارکت استان در تامین 
منابع مورد نیاز، هیچ دانش آموزی در 
استان به دلیل کمبود این زیرساختها از 

آموزش محروم نماند.

سیاست زدگی آفتی برای نظام آموزش و پرورش است

به  عادت  که  جوانانی  از  بسیاری 
مصرف سیگار دارند بارها تالش کرده 
اند تا استعمال این ماده دخانی را ترک 
کنند اما موفق نبوده اند. و این، در حالی 
است که گفته می شود استعمال سیگار 
شدید  نوع  به  ابتال  در  خطرزا  فاکتور 
دلیل  به همین  و  است  کرونا  بیماری 
ترک این ماده دخانی نسبت به گذشته 

بیشتر اهمیت پیدا کرده است.
افرادی که  انجمن ریه آمریکا به 
قصد دارند سیگار را ترک کنند توصیه 

هایی کرده است:
موضوع  این  باید  سیگاری  افراد 
مصرف  که  باشند  داشته  ذهن  در  را 
ترک  مفهوم  به  الکترونیکی  سیگار 
الکترونیکی  سیگارهای  نیست.  کردن 
نیکوتین  حاوی  دخانی  محصوالت 

هستند که سازمان غذا دارو در آمریکا 
این محصول را به عنوان فاکتور کمک 
کننده در ترک سیگار تایید نکرده است.

توصیه  فراد  ا این  به  همچنین 
می شود از تجربیات گذشته خود درس 
بگیرند. بیشتر مصرف کنندگان سیگار 

بارها تجربه ترک سیگار داشته اند اما 
ادامه  از  اند  خورده  شکست  زمانیکه 
این کار ناامید شده اند. هرچند به این 
افراد توصیه می شود آنچه در تجربیات 
ارزیابی  را  بوده  کننده  کمک  پیشین 
مواردی  در  دارد  ضرورت  اگر  و  کنند 

که موفق نبودند روش های متفاوتی را 
امتحان نمایند.

به افراد سیگاری توصیه می شود به 
تنهایی برای ترک سیگار اقدام نکنند. 
مراجعه به مراکز مشاوره در کنار مصرف 
دارو می تواند احتمال موفقیت آمیز بودن 
ترک سیگار را تا 60 درصد افزایش دهد.

می توانند  سیگاری  افراد  تمامی 
مصرف این ماده دخانی را ترک کنند. 
یافتن ترکیبی از تکنیک های صحیح و 
تسلیم نشدن به فرد کمک می کند تا 
مجدد به مصرف سیگار تمایل پیدا نکند.

به گفته متخصصان آمریکایی همه 
برای  را  فرصتی  کرونا  بیماری  گیری 
افراد فراهم کرده تا در صورت آمادگی 
داشتن، دلیل و حمایت مورد نیاز برای 

ترک سیگار را در اختیار داشته باشند.

چند توصیه به جوانانی که قصد ترک سیگار را دارند

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه 
موجــب تکالیــف مقــرر در مــاده 6 قانــون حمایــت 
ــه  ــن نام ــان، پیــش نویــس آیی ــال و نوجوان از اطف
ــه  ــون را ب اجرایــی تبصــره ذیــل مــاده 6 ایــن قان

ــرده اســت. ــه ک ــت ارای ــت دول هیئ
ــون حمایــت از اطفــال  به موجــب مــاده 6 قان
و نوجوانــان، تکالیفــی بــر عهــده وزارتخانــه هــای 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، بهداشــت، درمــان و 
ــرورش  ــوزش و پ ــور و آم ــکی، کش ــوزش پزش آم
ــور، صــدا و  ــتی کش ــای بهزیس ــازمان ه ــز س و نی
ــا  ــدان ه ــران، زن ــالمی ای ــوری اس ــیمای جمه س
ــروی  ــور و نی ــی کش ــی و تربیت ــات تأمین و اقدام
انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران قــرار گرفتــه 
اســت.بر ایــن اســاس و بــه موجــب تبصــره ذیــل 

مــاده فــوق، آییــن نامــه اجرایــی ایــن مــاده توســط 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و بــا همــکاری 
ســایر دســتگاه هــای مرتبــط تهیــه و جهــت ســیر 
ــت  ــات دول ــه هی ــب، ب ــی و تصوی ــل بررس مراح
ارایــه شــده است.پیشــنهاد مذکــور هــم اکنــون در 
حــال ســیر مراحــل بررســی در کمیســیون فرهنگی 

دولــت اســت.

پیش نویس آیین نامه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
به هیئت دولت ارایه شد
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بورس  پیشین  دبیرکل 
اوراق بهادار تهران بر این باور 
امکان  نتیجه سلب  است که 
شرکت ها  و  تولیدکنندگان  از  رقابت 
کاهش  دستوری،  مداخالت  طریق  از 
حاشیه سود شرکت ها است که موجب 
سهامداران  عنوان  به   مردم  می شود 

شرکت ها، زیان دیدگان اصلی باشند.
بر  تاکید  با  تبریزی،  حسین عبده 
اینکه ورود مستقیم دولت به مداخالت 
و  قیمت ها  کاهش  نمی تواند  قیمتی، 
به  مصرف کننده  برای  را  کاال  ارزانی 
روشن  برای  داد:  توضیح  آورد،  ارمغان 
معامالت  چگونگی  جریان  این  شدن 

را مرور کنیم.
یک  وقتی   : د ا د توضیح  وی 
ناگزیر  بورس  در  کاالیی  عرضه کننده 
تمام شده  قیمت  زیر  قیمتی  با  می شود 
رقابت  بدون  و  دستوری  قیمتی  با  یا 
به  بازار  بفروشد،  را  خود  محصول 
دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد 
بدون  فروش  و  خرید  برای  فضایی 
قاعده  از  با قیمت های خارج  و  نظارت 
این تحول، عده ای  می کند. در جریان 
که محصوالت خود را در بورس عرضه 

فروش  به  دستوری  قیمت  با  و  کرده 
از  و  می شوند  زیان  دچار  رسانده اند، 
محل این زیان وارده، سهامداران آن ها 

نیز متضرر خواهند شد.
به گفته این تحلیلگر، ازآنجاکه طی 
یک سال اخیر، فضای عمومی برای حضور 
سهامداران  تعداد  و  رفته  باال  بورس  در 
حقیقی و خرد نیز در بورس افزایش  یافته، 
پس بخشی از این زیان دیدگان هم همان 
سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک 
سرمایه خود را برای کسب سودی بهتر به 

بورس آورده اند.
ادامه  بازار سرمایه  این کارشناس 
داد: اما این اتفاق، فقط یک جنبه ندارد 
و از محل قیمت هایی که در بازار سیاه 
زیان  دچار  مردم  نیز  می گیرد  شکل 
وقتی  ساده تر،  عبارت  به  می شوند. 
منطقی  حالت  از  بورس  در  قیمت ها 
آزاد  بازار  در  محصوالت  است،  کمتر 
می رسد؛  فروش  به  باال  قیمت هایی  با 
از  حمایت  برای  دولت  هدف  بنابراین، 
و  نمی شود  محقق  هم  مصرف کننده 

دستوری  قیمت گذاری های  این  منافع 
گروهی  به  تولید  میانی  حلقه های  در 
افراد خاص که اغلب از آنان، به عنوان 
واسط های ویژه خوار یاد می شود، تعلق 
مصرف کننده  اساس،  این  بر  می گیرد. 
ناگزیر است محصوالت موردنظر خود 
را با قیمت های باال و بدون هیچ حمایت 
قیمتی خریداری کند. این در حالی است 
که دولت از تولیدکنندگان حمایت هایی 
مانند ارائه یارانه های انرژی و ... داشته؛ 
با این انگیزه که این حمایت ها درنهایت، 

به مصرف کننده برسد.
وراق  ا بورس  پیشین  دبیرکل 
نه   درواقع،  کرد:  تأکید  تهران  بهادار 
دست  به  قیمتی  حمایت های  فقط 
دلیل  به  بلکه  نرسیده  مصرف کننده 
مداخله های دستوری در بازار، مکانیسم 
طبیعی  حالت  از  نیز  تقاضا  و  عرضه 
رقابت  حالت  از  قیمت ها  و  خارج شده 

آزاد نیز فراتر رفته است.
توسعه  قانون   18 ماده  اساس  بر 
دولت  جدید،  مالی  نهادهای  و  ابزارها 
مکلف است به جز دارو، کاالی پذیرفته 
شده در بورس را از نظام قیمت گذاری 

خارج کند.

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشگری
بانک  مدیرعامل  خامی  مرتضی  سوی  از  حکمی  صدور  با 
گردشگری، » رضا لیاقت ورز« به سمت مدیر امور روابط عمومی و 

تبلیغات بانک گردشگری منصوب شد.
لیاقت ورز دانش  به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، 
دکتری  مقطع  تا  را  تحصیالت خود  و  ارتباطات  علوم  رشته  آموخته 

ادامه داده است. 
وی سابقه حدود 17 سال فعالیت در حوزه های روابط  عمومی، 

با  و مجری طرح  مشاوره  به همکاری،  می توان  آن  جمله  از  که  دارد  فرهنگی  و  رسانه ای 
مجموعه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران، شهرداری تهران، گروه خودروسازی سایپا، روزنامه همشهری و ... اشاره کرد. 

لیاقت ورز سوابق مدیرکلی روابط عمومی بانک کشاورزی و همچنین مدیرکل حوزه 
ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی را در کارنامه دارد.

مدیرعامل بانک سینا در افتتاح محل جدید شعبه کیش:
بانک سینا در مسیر پیشرفت و تعالی است

مدیرعامل بانک سینا در آئین افتتاح شعبه کیش با تاکید بر لزوم 
تالش همکاران در جهت تامین نیازهای بانکی مشتریان گفت: بانک 
سینا به پشتوانه همت و تالش همکاران و حمایت مشتریان عزیز در 

مسیر پیشرفت و تعالی قرار دارد.
و  روز  به  خدمات  ارائه  سینا  بانک  آنکه  بیان  با  ایمانی  دکتر 
کاربردی را در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد امروز 

جامعه در استفاده از خدمات غیرحضوری به ویژه با گسترش بیماری کرونا، این بانک تمرکز بر 
نوآوری و توسعه خدمات الکترونیک را مدنظر قرار داده و با ارائه محصوالت و خدمات رقابتی 

سعی دارد در جهت تامین رضایتمندی بیش از پیش مشتریان گام بردارد.
وی افزود: از ویژگی های شاخص بانک سینا؛ شفافیت، خوشنامی و مشتری  مداری است 
که این مهم در سایه همدلی و تالشهای همکاران زحمتکش بانک به دست آمده و امیدواریم با 

تالش جمعی، شاهد ارائه بهترین خدمات به مشتریان و هموطنان گرامی باشیم.
دکتر ایمانی در ادامه با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های باالی جزیره زیبای کیش به 
ویژه در حوزه اقتصاد و گردشگری، اظهار داشت: حضور بانک  سینا در منطقه کیش، فرصتی 
مناسب برای استفاده از این ظرفیت ها و تالش در جهت ایفای مسئولیت ها و ارائه خدمات 

به تولید کنندگان، صادرکنندگان و مردم شریف این منطقه از میهن اسالمی است.
گفتنی است این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور معاونین امور شعب 
و مناطق و مهندسی و پشتیبانی، مدیر حراست، مدیر منطقه جنوب شرق کشور و همچنین 

تعدادی از مسئوالن سازمان منطقه ای آزاد کیش و دیگر مقامات محلی برگزار شد.

معاون مالی و سرمایه گذاری خبرداد: افزایش بیش از 5 برابری 
سود پست بانک ایران در 9 ماهه سال جاری

ری  گذا یه  سرما و  لی  ما معاون  نیا  جلیلی  سیداصغر 
مدیرعامل پست بانک ایران گفت: با توجه به استخراج صورت 
های مالی 9 ماهه سال 1399، سود این بانک طی این مدت 

بیش از 5 برابر سال گذشته افزایش یافته است. 
وی  ایران:  بانک  پست  عمومی  روابط  گزارش  تصویربه 
با اعالم این خبر افزود: سود عملکرد این بانک در سال 1398 

به میزان 974 میلیارد ریال بود که طی 9 ماهه سال جاری به 5497 میلیارد ریال 
است. یافته  افزایش 

ماهه   9 طی  ایران  بانک  پست  های  دارایی  کرد:  اعالم  ادامه  در  نیا  جلیلی 
سال جاری حدود 49 درصد افزایش داشته که مهمترین عوامل افزایش آن شامل؛ 
سپرده  درصدی   72 رشد  همچنین  و  بهادار  اوراق  و  تسهیالت  درصدی   71 رشد 
انداز و رشد 68 درصدی سپرده  های دیداری، رشد 55 درصدی سپرده های پس 

های مدت دار بوده است.
معاون مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل پست بانک ایران تصریح کرد: سود 
از افزایش عملکرد بانک در بخش های پرداخت  حاصل شده طی این مدت ناشی 
 56 حدود  مشاع  درآمدهای  اساس  براین  که  است  بوده  خدمات  ارائه  و  تسهیالت 

درصد، غیرمشاع 69 درصد و درآمدهای ارزی 870 درصد بوده است.
وی تأکید کرد: این عملکرد ناشی از انجام برنامه ریزی های مدون و عملیاتی 
ستادی  و  اجرایی  واحدهای  از  هریک  عملکرد  مستمر  پویش  و  پایش  همچنین  و 
و  کارکنان  مدیران،  نظیر  بی  همکاری  و  مدیره  هیأت  و  مدیرعامل  از سوی  بانک 

کارگزاران به ویژه شعب و باجه های بانکی روستایی می باشد.
به  مطالبات  نسبت  مستمر  کنترل  تجهیزمنابع،  نرخ  کاهش  افزود:  نیا  جلیلی 
اعتباری و مدیریت بهینه هزینه  با مدیریت بهینه منابع، رعایت بهداشت  تسهیالت 

ها موجب کاهش قیمت تمام شده پول در پست بانک ایران شده است.
معاون مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل پست بانک ایران خاطرنشان ساخت: 
توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال گسترده مشتریان از این خدمات در 
باجه  هزار   5 از  بیش  در  بانکی  خدمات  توسعه  کرونا،  ویروس  شیوع  فعلی  شرایط 
بانکی روستایی از جمله پذیرش وصول چک های تمامی بانک ها در این باجه ها، 
از جمله  بانکی  رایج  احراز هویت سجام و سایر خدمات  ارائه خدمات عمومی نظیر 
عواملی است که موجب افزایش درآمدهای غیرمشاع پست بانک ایران طی 9 ماهه 

سال جاری شده است.
و  کارکنان  مدیران،  مجموعه  های  تالش  از  قدردانی  ضمن  درپایان  وی 
کارگزاران باجه های بانکی تأکید کرد: پست بانک ایران به عنوان بانک توسعه ای 
و تخصصی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با راهبرد پیشگام در اقتصاد دیجیتال 
را  خود  تالش  تمام  یافته،  کمترتوسعه  و  روستایی  مناطق  مشتریان  اول  انتخاب  و 
کارهای  و  کسب  و  اقتصادی  مختلف  های  بخش  در  زایی  اشتغال  به  کمک  برای 
نوین به ویژه در بخش فناوری اطالعات)ICT( و دانش بنیان ها و همچنین رونق 

و جهش تولید به کار بسته و همواره در برنامه های ملی مشارکت فعالی دارد.

عضو هیئت مدیره در سفر به استان آذربایجان غربی:
بانک توسعه تعاون با ایفای کامل تعهدات، نقش مؤثری در پیشبرد 

اهداف طرح ملی اشتغال پایدار روستایی دارد
استان  به  سفر  در  تعاون  توسعه  بانک  هیئت مدیره  عضو 
طرح  پنجم  مرحله  سهمیه  کامل  پرداخت  از  غربی،  آذربایجان 
توسعه  بانک  توسط  استان،  این  در  عشایری  و  روستایی  اشتغال 

تعاون تا پایان امسال خبر داد.
امیر هوشنگ عصارزاده در جلسه اتاق تعاون استان آذربایجان 
پیشرفت  و  اشتغال  باعث  تعاونی ها  به  کمک  اینکه  بابیان  غربی 
کشور و درنتیجه توزیع عادالنه ثروت در جامعه می شود، بر آمادگی 

بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی های فعال و دانش بنیان به عنوان یکی از وظایف 
ذاتی این بانک توسعه ای تأکید کرد.

تعاونی ها  تعامل دوجانبه  اشاره به ضرورت  با  تعاون  بانک توسعه  عضو هیئت مدیره 
در  منابع  و  تقویت ظرفیت ها  بانک،  این  در  منابع  به منظور تجمیع  تعاون  توسعه  بانک  و 
اختیار این بانک را راهکاری عملی برای توسعه و ارتقای بخش تعاون در کشور دانسته 
بخش  کنار  در  ظرفیت  تمام  با  توسعه ای،  بانکی  به عنوان  تعاون  توسعه  بانک  افزود:  و 
تعاون ایستاده و آماده ارائه انواع خدمات و محصوالت به روز حوزه مالی و بانکداری به 

این بخش مؤثر اقتصادی در کشور است.
تعاون  توسعه  بانک  اینکه  به  اشاره  با  از سخنان خود  عصارزاده در بخش دیگری 
ایفای کامل  با  توانسته است  پایدار روستایی  اشتغال  آذربایجان غربی درزمینهٔ  استان  در 
در  ملی  بزرگ  طرح  این  پیشبرد  در  مؤثری  نقش  گذشته  مرحله  چهار  در  خود  تعهدات 
کشور داشته باشد، گفت: عالوه بر پرداخت کامل سهمیه استان آذربایجان غربی تا پایان 
مرحله چهارم طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تاکنون بیش از 83 درصد از مجموع 
نیز  روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت  پنجم  مرحله  استان طی  به  تخصیص یافته  سهمیه 
به طور کامل رقم  پایان سال  تا  و  پرداخت شده  استان  این  در  تعاون  توسعه  بانک  توسط 

پرداخت خواهد گردید. و  پیش بینی شده محقق 
کبیری  محمد  تعاون،  توسعه  بانک  هیئت مدیره  عضو  عصارزاده  است،  گفتنی 
غربی  آذربایجان  استان  به  سفر  در  را  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  معاون 

می کند. همراهی 

بهره برداری از آزاد راه تبریز - سهند با مشارکت بانک ملت
آزاد راه تبریز - سهند با حضور وزیر راه و شهرسازی و 

با مشارکت بانک ملت به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، آزاد راه تبریز به شهر 
جدید سهند، با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، 
مدیر  پالیک  حسین  شرقی،  آذربایجان  استاندار  پورمحمدی 
شعب استان آذربایجان شرقی، بهرام قربانزاده معاون اعتباری 

و جمعی از مقامات محلی به صورت رسمی گشایش یافت.
این آزاد راه که به طول 20 کیلومتر و با مشارکت بانک ملت آماده بهره برداری 

شده است، زمان طی مسیر بین این دو شهر را حدود 10 دقیقه کاهش می دهد.
با افتتاح این طرح ضمن ایجاد دسترسی آسان برای اهالی شهر سهند، سالیانه 
با کاهش مصرف تقریبی 6 میلیون و 300 هزار لیتر سوخت ،آالینده های زیست 

محیطی به طور محسوسی کاهش می یابد.
پروژه،  این  افتتاح  مراسم  در  شرقی  آذربایجان  استاندار  پورمحمدی  دکتر 
از زحمات دکتر  ارزشمند خواند و  را  این طرح  بانک ملت در  حمایت و مشارکت 
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و حسین پالیک مدیر شعب استان آذربایجان شرقی 

قدردانی کرد.

مروری بر بازار نفت در سال ۲۰۲۰
شیوع بیماری کرونا در سال 2020 و تأثیر آن بر اقتصاد جهان، تمامی پیش بینی ها در 
خصوص رشد اقتصادی را تحت  تأثیر قرار داد و افزایش محدودیت های قرنطینه ای، آثاری 

غیرقابل پیش بینی بر تقاضای جهانی نفت گذاشت.
با شیوع بیماری کرونا در سال 2020 و تاثیر آن بر اقتصاد جهان، تمامی پیش بینی ها 
در خصوص رشد اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفت. در عین حال، با توجه به پیش بینی بهبود 
شرایط اقتصادی در اقتصادهای نوظهور نظیر چین و هند، انتظار می رود رشد اقتصادی جهان 
در سال 2021 به 4.4 افزایش یابد. البته در پیش بینی ها باید به برخی نااطمینانی ها مانند 
ادامه شرایط بیماری کرونا، جهت گیری سیاسی دولت جدید آمریکا، مذاکرات »برگزیت« 
و مذاکرات تجاری در دست اقدام در سطح جهان توجه داشت. اخبار امیدوارکننده پیرامون 
آزمایش های موفقیت آمیز واکسن کرونا در بسیاری از نقاط جهان و تولید فراوان آن از نیمه 

دوم سال 2021، پیش بینی رشد سریع تر اقتصادی را میسر می سازد.
شیوع بیماری کرونا و افزایش محدودیت های قرنطینه ای، آثاری غیرقابل پیش بینی 
بر تقاضای جهانی نفت گذاشت؛ به طوری  که پیش بینی شد در سال 2020، تقاضای نفت 
9.8 میلیون بشکه در روز کاهش یابد )5.5 میلیون بشکه در روز از سوی کشورهای عضو 
OECD و 4.3 میلیون بشکه در روز از سوی کشورهای غیر OECD( و پیش بینی می شود 
در سال 2021 با توجه به بهبود شرایط اقتصادی جهان، تقاضا حدود 5.9 میلیون بشکه در 
روز )2.6 میلیون بشکه در روز کشورهای عضو OECD و 3.3 میلیون بشکه در روز در 
کشورهای غیر OECD( افزایش یابد. عمده این افزایش مربوط به افزایش تقاضا در بخش 
حمل ونقل و فعالیت های صنعتی است. البته در مقابل، برخی نااطمینانی ها مانند چگونگی 
ادامه شرایط بیماری کرونا، همچنین تغییر رفتار مشتریان به ویژه در بخش حمل ونقل مؤثر 

بر برآورد قطعی تقاضا خواهد بود.
در  نفت  تولید  نفت،  جهانی  قیمت های  و  تقاضا  بر  کرونا  بیماری  تأثیر  به  توجه  با 
این  در  نفت  عرضه  رشد  که  به طوری   گرفت؛  قرار  تأثیر  تحت  نیز  غیراوپک  کشورهای 
کشورها در سال 2020 پایین تر از پیش بینی های قبلی شد و انتظار می رود با کاهش 2.5 
میلیون بشکه در روز روبه رو شود. همکاری اوپک و کشورهای غیراوپک مشارکت کننده در 
بیانیه همکاری، حدود 9.5 میلیون بشکه در روز نفت اضافی را از بازار کاسته است که سهم 

کشورهای غیراوپک از این کاهش  2.6 میلیون بشکه است.
شایان ذکر است که 3.6 میلیون بشکه در روز تولید نفت از چاه های نفت آمریکا و 
کانادا متوقف شده است. پیش بینی می شود در سال آینده با توجه به فعالیت های توسعه ای 
در آمریکای شمالی، تولید نفت در این منطقه 800 هزار بشکه در روز و تولید نفت کشورهای 
غیراوپک مشارکت کننده در بیانیه همکاری 700 هزار بشکه در روز افزایش یابد. افزون بر 
این، انتظار می رود نفت تولیدی از شیل های نفتی آمریکا در سال آتی  300 هزار بشکه رشد 

داشته باشد. تولید نفت در برزیل، نروژ و کانادا نیز با رشد همراه خواهد بود.

وزیر نفت: چاره ای جز تحویل مازوت به نیروگاه ها نداریم
وزیر نفت گفت: ما مایل نیستیم مازوت مصرف شود، اما چاره ای جز تحویل مازوت 

به نیروگاه ها نداریم.
بیژن زنگنه روز گذشته)یکشنبه( در نشست مشترک وزرای نیرو، نفت و کشور با اشاره 
به اینکه آنجا که چاره ای نیست کاری جز مصرف مازوت نمی توانیم انجام دهیم، ادامه داد: 

گازوئیل هم در حداکثر میزان ممکن تحویل می شود و بیشتر از این امکانش وجود ندارد.
وی افزود: در گازوئیل نیز بحث صادرات مطرح نیست و هر چه گازوئیل مازاد در 
کشور وجود دارد تحویل می دهیم.  بخشی نیز باید از مخازن نیروگاه ها استفاده شود تا اینکه 

بتوانیم مجموعه را مدیریت کنیم.
زنگنه تاکید کرد: یکی از علل افزایش مصرف گاز خانگی باز کردن پنجره ها با این 
تصور است که کرونا خارج می شود در صورتی که باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم 

از اتالف انرژی خودداری کنند.
وی با بیان اینکه مشکالتی داریم و نمی توانیم همه استان ها را در بحث مصرف مازوت 
مستثنی کنیم، گفت: در بحث سیمان قرار ما این بود که از زمستان مصرف مازوت داشته باشند 
و امروز در هیئت دولت مصوب می کنیم که قیمت نفت کوره معادل گاز مصرفی شان شود.

وزیر نفت افزود: در بحث نفتکش ها هم نگرانی ها حل شد و ما الستیک فروشی و 
روغن فروشی نداریم و تالش کرده ایم در بحث حمل بار به نیروگاه ها مشکلی نداشته باشیم.

 زنگنه گفت: اگر مصرف برق کم شود مصرف مازوت هم کاهش می یابد و همه 
تجربه ها در بحث صرفه جویی مصرف گاز با اولویت برق هم اجرا شود.

وی بر رعایت هر چه بیشتر مصرف بهینه انرژی در ادارات هم تاکید کرد و افزود: ما 
به هیچ وجه مایل نیستیم که مازوت مصرف شود، اما چاره ای نداریم و گازوئیل در حداکثر 

ممکن تحویل می شود و بیش از این امکان ندارد.

دبیر کل سابق بورس مطرح کرد؛

مداخالت دستوری دلیل اصلی زیان سهامداران
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بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت چهارم
  بازار کاغذ در دستان واردات

   صنعت و بازار کاغذ، مقوا و محصوالت کاغذي، یکي از بخش هاي مهم صنعتي در کشور 
است. این صنعت نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا از اهمیت خاصي برخوردار است. متأسفانه 
طي چند سال اخیر این صنعت نیز همانند سایر صنایع اسیر واردات شده و کمترین مسئول و 
دست اندرکاري به فکر تولید داخلي این محصول است. متأسفانه با وجود این که پتانسیل تولید 
کاغذ و مقوا را در داخل داریم، اما به دلیل کمبود مواد اولیه، بازار را به دست واردات سپرده ایم. 
در  اساسي  نقش  و  است  کشور  در  مؤثر  و  تعیین کننده  صنایع  از  یکي  چاپ  صنعت 
ثروت آفریني و ترویج فرهنگ و علم و رشد اقتصادي دارد. با این حال این روزها، با مشکالت 
بسیاري رو به رو است و به نظر مي رسد که تولیدکنندگان در این صنعت حال و روز خوشي 
این  کارشناسان  و  فعاالن  این مشکالت محسوب مي  شود.  از  یکي  مالیاتي  نابرابري  ندارند. 
وجود  این صنعت  در  که  است  اصلي ترین مشکالتي  از  یکي  مالیات  موضوع  معتقدند  حوزه 
دارد. مشکل بزرگي که در کشور وجود دارد این است که وقتي آدم ها تغییر مي کنند، روابط 
نیز عوض مي شود و هنگامي که قانون گذار زیاد باشد، در قوانین مشکالت زیادي به وجود 
مي آید. درواقع مي توان گفت بزرگ ترین ضربه اي که به صنعت چاپ و همچنین سایر صنایع 

وارد مي شود، از جنبۀ مالیات است.«
کارشناساسان در ادامه مهم ترین مشکل این صنعت را کمبود مواد اولیه عنوان مي کنند، 
همچنین معتقدند که دوسوم بازار کاغذ، وارداتي است. بنابراین افزایش تعرفه به نفع نیست و 

باید تالش کرد تعرفۀ کاغذ را پایین نگه داشت.

نوسان در  بازار لوازم الکترونیکي ایران
از زمان شروع نوسانات نرخ ارز، بازار لوازم صوتي، تصویري و تلفن همراه که 

ارتباط مستقیمي با قیمت ارز دارد، دستخوش نوسان شد.
به  قبل  از  گران تر  را  خود  کاالهاي  ارز،  قیمت  افزایش  از  بعد  بازار  این  فعاالن 

مصرف کنندگان عرضه مي کردند.
در عین حال به گفته واردکنندگان رسمي، افزایش قیمت ارز از یک سو و بي ثباتي در بازار 
در کنار مشکالت مربوط به ثبت سفارشات به همراه تخصیص ندادن ارز دولتي به واردکنندگان 
قانوني از سوی دیگر، همه و همه سبب شده است تا این بازار این روزها با کاهش کاال روبه رو 
باشد؛ کاهشي که بدون تردید افزایش قیمت ها را براي مخاطبانش به ارمغان آورده است. با 
این حال اما آمار و ارقام ارائه شده توسط بخش آمار گمرک جمهوري اسالمي ایران، حاکي از 
این است که حجم واردات انواع کاالهاي دیجیتالي و کامپیوتري مانند لپ تاپ، انواع دوربین 
افزایش یافته است.  از آن  دیجیتال، گوشي موبایل و... در سال گذشته نسبت به سال قبل 
کارشناسان و فعاالن بازار مي گویند با توجه به سرعت رشد تکنولوژي و انتظاري که ما از بازار 
نه تنها در حکم  داریم، چنین رقم رشدي در زمینۀ واردات کاالهاي کامپیوتري و دیجیتالي 
رشد نیست، بلکه نشانۀ وخامت اوضاع بازار نیز هست؛ چراکه میزان رشدي که ما هر سال از 
بازار انتظار داریم، حداقل 30درصد براي هر سال است. براساس گزارش منتشرشده از سوي 
گروه تحقیقاتي Fast Market Research که پژوهشي دربارۀ گردش مالي در بازار لوازم 
الکتریکي، تلفن همراه، لپ تاپ و وسایل جانبي در ایران منتشر کرده، ارزش بازار تجهیزات 
رایانه اي، تلفن همراه و محصوالت صوتي و تصویري و بازي ایران در سال 2012، تقریبا 9/6 
میلیارد دالر بوده و نا سال 2016به 12/7 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت که ناشي از رشد 
استفاده از تلویزیون هاي LC، کامپیوترهاي نوت بوک و خرده فروشي سایر محصوالت اصلي 
خواهد بود. سخت افزارهاي رایانه اي، 46درصد هزینه هاي مصارف الکترونیکي در ایران را از 
آن خود مي کند.با وجود این که لپ تاپ کاالي پرمخاطبي در بازار کامپیوتر ما است، اما آمار و 
ارقام گویاي این امر است که شرایط سخت واردات این کاال تا حدود زیادي بر بازار این کاال 

تأثیر گذاشته و از میزان تقاضا و واردات این کاال به بازار کاسته است.
براساس اعالم گمرک جمهوري اسالمي ایران، حجم واردات لپ تاپ در 12 ماه سال 90 
در حدود یک میلیون و 146 هزار و 837 دستگاه بوده است که در مقایسه با 12 ماه سال قبل 
که میزان واردات انواع لپ تاپ 895 هزار و 266 دستگاه بوده است، در حدود 251 هزار و 571 
دستگاه افزایش یافته است. براساس نتایج به دست آمده از این تعداد، 564 هزار و 769 دستگاه 
لپ تاپ در شش ماه نخست سال 90 وارد بازار شده است و در شش ماه دوم سال 90، حدود 

582 هزار و 68 دستگاه لپ تاپ از مبادي رسمي وارد بازار داخلي شده است.
کارشناسان و فعاالن بازار بر این باورند که رشد حجم واردات و تساوي میزان واردات 
در دو نیمۀ سال گذشته به این دلیل است که در سه ماهۀ نخست نیمۀ دوم سال 90- که 
زمان رشد نرخ دالر بود- گروهي با پیش بیني وضعیت بازار اقدام به واردات گسترده لپ تاپ 
کردند و این موضوع باعث شد میزان واردات در یک برهۀ زماني سه ماهه، آن هم در نیمهۀ 
دوم سال 90، افزایش یابد.آمار نشان میدهد که ایران در سال 96 بیش از 965 میلیون دالر 
واردات لپ تاپ )نوت بوک( داشته است که از این میزان،کشور امارات با صادرات بیش از 88 
میلیون دالر نوت بوک و سهم 92 درصد از کل واردات لپ تاپ ایران در رتبه اول قرار دارد.

به گزارش مرکر اطالع رسانی رتبه 3، بعد از کشور امارات کشورهای چین و ترکیه هر کدام با 
صادرات 5 میلیون دالر و 1.5 میلیون دالر لپ تاپ به ایران در رتبه های دوم و سوم کشورهای 

صادرکننده لپ تاپ به ایران قرار دارند.
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درخواست ایرالین ها بر حذف محدودیت مسافرگیری؛
شرکت های هواپیمایی در مسیر ورشکستگی

ایران نسبت به ورشکستگی  انجمن شرکت های هواپیمایی  رئیس هیات مدیره 
این شرکت ها در پی اجرای محدودیت 60 درصدی مسافرگیری هشدار داد و گفت: بر 
اساس دستورالعمل جهانی هیچ یک از شرکت ها مجبور به کاهش ظرفیت خود نیستند 

و سیستم تهویه هوا در هواپیما تامین کننده ایمنی است.
چندی پیش ستاد ملی مقابله با کرونا با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مصوبه ای داشت که بر اساس آن، در همه پروازهای داخلی باید تنها 60 درصد 
ظرفیت هواپیما مسافر پذیرش شود و فاصله گذاری اجتماعی در زمان پرواز نیز رعایت 
شود.  پیش از این ابالغیه تنها دو ردیف آخر هواپیما برای مسافران احتمالی مبتال به 

کرونا خالی نگه داشته می شد.
عالوه بر این ابالغیه، مصوبه دیگری نیز از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
مسافران اعالم شد و آن اجباری شدن استعالم همه مردم برای انجام سفرهای هوایی، 
زمینی و دریایی با وسایل حمل و نقل عمومی در سامانه تعریف شده از سوی وزارت 

بهداشت است.
اما اکنون، انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرده است که ادامه اجرای مصوبه 

محدودیت 60 درصدی در مسافرگیری، ورشکستگی ایرالین ها را همراه دارد ضمن اینکه 
لغو این محدودیت اثری هم در افزایش شیوع کرونا ندارد.

در همین راستا »یونس دقیق کیا« رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی 
ایران روز یکشنبه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی شرکت های هواپیمایی داخلی 
گفت: اگر در محدودیت های ایجاد شده برای شرکت های هواپیمایی و قوانین مخل کسب 
وکار صنعت حمل ونقل هوایی، تجدید نظر فوری نشود شاهد ورشکستگی و تعطیلی 

برخی از شرکت های هواپیمایی خواهیم بود.
فشار  وجود  با  کرونا  بیماری  شیوع  ابتدای  از  هواپیمایی  شرکت های  افزود:  وی 
اقتصادی بسیار سنگین و کاهش مسافر پروازها از تعدیل نیروهای خود اجتناب کرده و 
تالش کرده اند همراه سایر دستگاه های خدمت رسان به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

دقیق کیا ادامه داد: این در حالی است که حمل و نقل هوایی بیشترین آسیب را 
در این میان دیده است، بنابراین شایسته نیست تا بر خالف قوانین بین الملل، با اعمال 

محدودیت های غیر ضروری متحمل ضرر بیشتری شوند.  
دقیق کیا با تاکید بر اینکه شرکت های هواپیمایی همواره ایمنی پرواز را از هر جنبه 
سرلوحه کار خود قرار می دهند، گفت: رعایت محدودیت 60 درصد ظرفیت در پروازهای 
داخلی که از سوی ستاد کرونا به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده است، شرایط را برای 
ایرالین ها سخت تر از قبل کرده است. به همین دلیل خواستار لغو این محدودیت شده ایم.  
وی ادامه داد: شرکت های هواپیمایی داخلی در 6 ماهه گذشته 43 درصد از مسافران 
پروازهای داخلی و 96 درصد از مسافران پروازهای بین المللی خود را از دست داده اند؛  
در آبان ماه امسال با اعمال محدودیت 60درصدی نسبت به آبان سال 98 بیش از 49 

درصدکاهش مسافر داشته اند.
دقیق کیا توضیح داد: این کاهش در حالی ادامه دارد که تمامی هزینه های ثابت 
شرکت ها وجود دارد و بر اساس دستورالعمل های جهانی صادره از ایکائو و یاتا، هیچ 
یک از ایرالین ها مجبور به کاهش ظرفیت خود نیستند و سیستم تهویه هوا در هواپیما 
تامین کننده ایمنی است و استفاده از ماسک در طول پرواز تنها توصیه برای ایمنی بیشتر 

مسافران پروازها است.

ن  ا ر ا بنکد یه  د تحا ا کل  بیر د
 50 گرانفروشی  از  تهران  موادغذایی 
بازار  در  مایع  روغن  درصدی   100 تا 
خبر داد و گفت: قیمت درج شده برای 
با  مایع  روغن  روی  بر  کننده  مصرف 
قیمتی که به دست مصرف کننده می 

رسد اختالف بسیاری دارد.
قاسمعلی حسنی، در پاسخ به این 
روغن  عرضه  همچنان  چرا  که  سوال 
جامد و مایع در بازار  کم است، اظهار 
کرد:صفر تا صد روغن از تخصیص ارز 
تا واردات آن دست دولت بوده و دست 
بخش خصوصی در این زمینه برای حل 

مشکالت بسته است.
کردیم  اعالم  داد:بارها  ادامه  وی 
که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا 

دارند می توانند بدون دریافت ارز دولتی 
اما  کنند.  خام  روغن  واردات  به  اقدام 
نمی شود  توجهی  ما  صحبت های  به 
واردات  که  است  کرده  اعالم  دولت  و 
روغن بایستی با ارز دولتی صورت گیرد.

به گفته وی مشکالت ایجاد شده 
در تخصیص ارز وقفه ای را در واردات 
روغن ایجاد کرد و همین وقفه منجر به 
کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.

ن  ا ر ا بنکد یه  د تحا ا کل  بیر د
موادغذایی تهران اضافه کرد:خوشبختانه 
روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاه های 
یک  البته  شود.  می  توزیع  ای  زنجیره 
گرانفروشی 50 تا 100 درصد در روغن 
مایع برای مصرف کننده در بازار رخ می 
دهد؛ به طوری که روغنی که بر روی 

درج شده 14  تومان  قیمت 9000  آن 
هزارتومان، روغنی که بر روی آن 16 
هزارتومان قیمت خورده 24 هزارتومان و 
روغن 157 هزارتومانی 310 هزارتومان 

به مصرف کنندگان عرضه می شود.
دولتی  ارز  ینکه  ا بیان  با  وی 
است  کرده  ایجاد  بسیاری  مشکالت 
و بایستی  از واردات روغن حذف شود، 
گفت:بایستی بخش خصوصی وارد بازار 
شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار 
کنترل شود. دولت نیز در این میان نقش 

نظارتی داشته باشد.
ز  ا دیگری  بخش  در  حسنی 
و  خرید  اینکه  بیان  با  هایش  صحبت 
حبوبات  برنج،  چون  اقالمی  فروش 
شده  مواجه  رکود  با  بازار  در  چای  و 

کاهش  انتظار  در  گفت:مردم  است، 
قیمت ها هستند و کمتر خرید می کنند و 
فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان 
را با قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند 
کرده  ایجاد  مطلق  رکود  امر  همین  و 
است و بازاری که تا دوماه قبل پر رونق 
بود در حال حاضر بی رمق شده است.

برون  برای  گفت:  پایان  در  وی 
اتاق های  بایستی  این شرایط  از  رفت 
فکری با حضور دولت و بخش خصوصی 
تجربیات  و  حضور  از  و  شود  تشکیل 
مدیران بخش خصوصی در این زمینه 
وزارتخانه  در  همچنین  شود.  استفاده 
باشد  باز  خصوصی  بخش  روی  به  ها 
رقیب  را  خصوصی  بخش  دولت  و 

خود نداند.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛

اختالف قیمت 100 درصدی روغن مایع از شرکت تا بازار

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
تهران می گوید اقتصاد ایران باید طوری عمل 

کند که برای تحریم های جدید آماده باشد.
وجود  با  کرد:  اظهار  آرگون،  عباس 
تمام صحبت ها و گمانه زنی هایی که در طول 
سال های گذشته مطرح شده، در این تردیدی 
وجود ندارد که رابطه ما با آمریکا، شرایط خاص 
و منحصر به فرد خود را دارد و این توقع که 
ناگهان این شرایط خاص به طور کامل تغییر 

کند قطعا از واقعیت ها به دور است.
به گفته وی، با توجه به اختالف نظرهای 
همواره  آمریکا،  با  ایران  منطقه ای  و  سیاسی 
فاصله دیدگاهی و عملیاتی میان دو طرف بر 
جای خود باقی خواهد بود و اگر بنا بر ایجاد 

تغییری باشد، باید این تغییر در دل همین اختالف نظرها دیده 
شود.عضو اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه در سیاست های 
کالن آمریکا علیه ایران تفاوتی ایجاد نمی شود، اظهار کرد: 
اینکه توقع داشته باشیم با آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، 
ناگهان شرایط تغییر کند قطعا از واقعیت ها به دور است. در 
این تردیدی وجود ندارد که هر شخص سیاسی، تاکتیک و 
فرمول خاص خود را خواهد داشت و در این حوزه قطعا میان 
ترامپ و بایدن فاصله زیاد است اما در نگاه کالن، شرایط 

مانند قبل است.
سخت ترین  دموکرات  دولت های  داد:  ادامه  آرگون 
تحریم ها علیه ایران اعمال کرده اند و بایدن نیز در این مسیر 

همراه آنها بوده است. البته این صحبت ها به هیچ عنوان به 
معنی ماندن تحریم ها یا ناامیدی از تعامل نیست اما باید در 
نظر داشت که عدم توجه به واقعیت ها، دیدگاه کالن اقتصاد 

ایران را با مشکل مواجه می کند.
وی با بیان اینکه باید از فرصت لغو تحریم ها استفاده 
کرد، گفت: چه بایدن و چه هر شخص دیگری که تحریم ها 
را کاهش دهد، ما باید در ایران از این فضا استفاده کنیم. در 
سال های گذشته، فشار بسیار زیادی بر اقتصاد ایران و بخش 
خصوصی آمده که کاهش تحریم می تواند به آنها اجازه تنفس 
بدهد اما تجربه برجام و تامل در واقعیت های اقتصادی نیز 

اهمیت فراوانی دارد.
اولویت  دو  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 

باید  ما  کرد:  تشریح  کشور،  اقتصادی  مهم 
تولید،  توسعه  بر  را  خود  نخست  اولویت 
قانونی  مشکالت  کاهش  زیرساخت ها،  بهبود 
کنیم،  تعریف  گذار  سرمایه  جذب  افزایش  و 
اگر چنین کردیم، اقتصاد ایران صرف نظر از 
مسائل بین المللی اوضاع بهتری خواهد داشت 
و الاقل تحریم های داخلی محدودیت کمتری 

ایجاد می کنند.
بهبود  از  پس  کرد:  خاطرنشان  آرگون 
با  تعامل  نحوه  دوم  اولویت  داخلی،  اوضاع 
جهان است. اگر ما در ایران اوضاع تولید و رشد 
اقتصادی را بهبود بخشیم، آنگاه اگر تحریم ها 
کنار روند، فعاالن اقتصادی ایران و کاالهای 
ایرانی امکان حضور پرقدرت در عرصه جهانی 
را خواهند داشت و حتی اگر در دوره های بعد، بار دیگر قصد 
داشته باشند، تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کنند، 
اقتصاد ایران آمادگی مقابله با آن را خواهد داشت و این از 
مشکالت کشور، کم می کند.از اردیبهشت 1397 و با خروج 
آمریکا از برجام، دولت ترامپ تحریم های گسترده ای را به 

شکل یک جانبه علیه ایران اعمال کرده است.
جو  امسال،  آبان   13 انتخابات  در  ترامپ  شکست  با 
بایدن از ابتدای بهمن کار خود را در کاخ سفید آغاز خواهد 
کرد. او که سابقه معاونت اوباما در دولت قبلی که منجر به 
امضای برجام شد را دارد، وعده داده که در زمانی کوتاه، به 

توافق هسته ای با ایران باز می گردد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

اقتصاد ایران برای تحریم های جدید آماده باشد!

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران گفت: هفته گذشته و با همت ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، بازرسی، برخورد و جمع آوری برندهای خارجی قاچاق 

پوشاک در بازار آغاز شد.
از  آبان ماه امسال بود که گزارش های دریافتی  اواخر 
برخی مجتمع های تجاری بزرگ پایتخت، از بازگشت برخی 
برندهای خارجی پوشاک به بازار کشورمان با وجود ممنوعیت 

فعالیت آنها حکایت داشت.
حضور قدرتمندانه این برندها به ویژه در بزرگترین مرکز 
خرید کشور، حاکی از برنامه محور بودنشان بود و اینکه سهمی 

از بازار را طلب می کنند.
اتحادیه تولید و صادرات  »مجید نامی« نایب رییس 

نساجی و پوشاک ایران روز گذشته )یکشنبه( در این زمینه 
از آغاز بازرسی از واحدهای عرضه کننده این برندها، برخورد 
و جمع آوری پوشاک قاچاق در مراکز خرید و واحدهای عمده 

و خرده فروشی در اقصی نقاط تهران خبر داد.
کاهش آمار قاچاق

پوشاک  میلیارد دالری  آمار 1.8  یادآوری  وی ضمن 
قاچاق در سال 98 و نسبت به سال 97 که به میزان 2.7 
میلیارد دالر بود، کاهشی چشمگیر نشان می دهد، توضیح داد: 
این بازرسی ها برای برخورد با کاالی قاچاق توسط ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و با کمک بخش خصوصی، اتحادیه ها و 

انجمن های مربوطه انجام می شود.
از  یادآور شد: حدود دو سال پیش واردات بیش  وی 

یک هزار و 400 قلم کاال که عمده آنها مشابه داخلی داشتند، 
ممنوع شده و یکی از این اقالم پوشاک بود.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: مطابق دستورالعمل 
صادره وزارت صنعت، فقط برندهایی می توانند در کشور 
داخل  در  را  خود  محصوالت  از  بخشی  که  کنند  فعالیت 
تولید کرده و صادرات هم داشته باشند و بر این اساس، 
و  مانده  باقی  کشورمان  در  خارجی  برندهای  برخی 

دارند. فعالیت 
وی تصریح کرد: اجرای کامل طرح شناسه کاال می تواند 
به کنترل هرچه بیشتر پوشاک قاچاق بیانجامد و اکنون این 
طرح توسط بسیاری واحدهای تولیدکننده داخلی و خارجی 

اجرایی شده است.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک خبر داد؛

جمع آوری برند های خارجی قاچاق در بازار پوشاک
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فرماندهي  ستاد  جلسه 
کارگروه  و  مقاومتي  اقتصاد 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
شهرستان با حضور فرماندار اسالمشهر، 
نظام  پشتیبانی  و  ریزی  برنامه  معاون 
مدیران  و  تهران  استان  دامپزشکی 
و  موضوعات  و  شد  برگزار  شهرستاني 
و صنایع،  تولیدي  واحدهاي  مشکالت 
موانع گاز رسانی به واحد کشتارگاه دام 
و  مهر  تعاونی  مشکالت شرکت  فجر، 
تولیدی  شرکت  دو  مسائل  همچنین 
پوشاک و لوازم یدکی خودرو مطرح و 
تصمیمات الزم جهت رفع آنها اتخاذ شد.

با وجود شرایط سخت تحریم و به 
دنبال ان شیوع ویروس کرونا در جهان 
و به تبع کشور ایران، تولیدکنندگان و 
صاحبان صنایع و ... در تمامي شهرها 
درگیر  متعددي  مشکالت  با  استانها  و 
شدند و همین امر باعث شد تا برخي از 
انها به مرز توقف تولید و حتي تعطیلي 
از  بسیاري  خوشبختانه  ولي  رسیدند 
در  صنایع  صاحبان  و  تولیدکنندگان 
شرایط  تحمل  بر  عالوه  اسالمشهر 
موجودف سعي نمودند تا روند تولیدي 
خود را حفظ و در این شرایط تولیدشان 

را ادامه دهند.
 : گفت مشهر  سال ا ر  ا ند ما فر
یع  صنا ن  حبا صا و  ن  لیدکنندگا تو
و  تحریم  شرایط سخت  در  شهرستان 
امسال ویروس  با وجود مشکالتی که 
و  تولید  عرصه  در  کرده  ایجاد  کرونا 
که  درخشیدند  خوش  اشتغال  ایجاد 

قابل تقدیر است.
»مسعود مرسلپور« در جلسه ستاد 
کارگروه  و  مقاومتي  اقتصاد  فرماندهي 
شهرستان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی 
همکاری  باید  شهرستانی  و  استانی 

و  تولیدی  واحدهای  با  الزم  تعامل  و 
اشتغال  ایجاد  راستای  در  که  صنعتی 
و جهش تولید تالش می کنند، داشته 
باشند.وی از حضور معاون برنامه ریزی و 
پشتیبانی نظام دامپزشکی استان تهران 
مسائل  برخی  تشریح  و  جلسه  این  در 
شهرستان  های  دامداری  مشکالت  و 

قدرداني نمود.
اسالمشهر  کرد:  تصریح  مرسلپور 
گوشت  تولید  های  قطب  ز  ا یکی 
رود  می  شمار  به  تهران  استان  قرمز 
دامپزشکی  نظام  سازمان  امیدواریم  و 
فعالیت  ادامه  که  مشکالتی  و  مسائل 

مواجه  با مشکل  را  ها  دامداری  برخی 
ساخته را مرتفع نماید.

فرماندار اسالمشهر گفت:  4 واحد 
مشکل  با  شهرستان  بزرگ  دامداری 
یکی  و  برداری  بهره  پروانه  تمدید 
تفکیک  معضل  با  نیز  ها  دامداری  از 

دامداری مواجه هستند.
ظرفیت  از  باید  داد:  ادامه  وي 
ملی  و  استانی  ذی ربط  دستگاههای 
جهت اصالح برخی آئین نامه ها برای 
کمک به رفع مشکالت این دامداری ها 
و سایر واحدهایی که در دیگر شهرستانها 
کمک  هستند  مواجه  مشکالت  این  با 
بگیریم.معاون برنامه ریزی و پشتیبانی 
در  نیز  تهران  استان  دامپزشکی  نظام 
این جلسه گفت:  اجرای آیین نامه ها و 
بخشنامه ها در راستای کمک به بخش 

دامداری است.
دکتر مشکوه افزود: سازمان متبوع 
و  بررسی  جهت  الزم   آمادگي  خود 
مشکالت  حل  جهت  الزم  همکاری 
بخش دام شهرستان به ویژه 5 دامداری 
دارد  را  این جلسه  که مشکالتشان در 
و در جهت رفع آنها تمام تالش را به 

کار مي بندند.

درخشش تولیدکنندگان اسالمشهر در شرایط سخت تحریم  تشییع پیکر 6 شهید گمنام در استان سمنان تشییع می شود
رضــا تبیانیــان -ســمنان : ســرهنگ »محمدحســن ســالمی« مدیــر 
ــدس اســتان ســمنان در  ــاع مق ــار و نشــر ارزش هــای دف ــظ آث کل حف
حاشــیه مراســم وداع بــا پیکرهــای مطهــر 6 شــهید گمنــام دوران دفــاع 
مقــدس  اظهــار داشــت: همزمان با ســالروز شــهادت ســردار حاج »قاســم 
ســلیمانی« و در ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( پیکــر مطهــر 
ایــن شــهدا در اســتان تشــییع شــد و ایــن پیکرهــای مطهــر طــی امــروز 
و فــردا بــا حضــور تعــداد محــدودی از  خانــواده معظــم شــهدا بــا رعایــت 

کامــل پروتکل هــای بهداشــتی خاکســپاری خواهنــد شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: پیکــر یکــی از ایــن شــهدای گمنــام امــروز در 
روســتای عــالء بــه خــاک ســپرده می شــود و پیکــر یــک شــهید واالمقــام 
نیــز بــرای خاکســپاری در دانشــکده تربیــت معلــم  و روانشناســی بــه ایــن 

دانشــکده در شهرســتان مهدیشــهر منتقــل می شــود.
ــتان  ــدس اس ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــر کل حف مدی
ــا بیــان اینکــه دو شــهید گمنــام نیــز در شهرســتان شــاهرود  ســمنان ب
خاکســپاری خواهــد شــد افــزود: پیکــر ایــن دو شــهید واالمقــام در پادگان 

ــه خــاک ســپرده می شــوند. ــام رضــا)ع( شــاهرود ب ام
ــز فــردا در  ــام نی  ســالمی خاطرنشــان کــرد: پیکــر دو شــهید گمن
شهرســتان دامغــان در روســتای ورکیــان دامغان خاکســپاری خواهند شــد.

در  گمنــام  شــهدای  ایــن  خاکســپاری  آییــن  داد:  ادامــه  وی 
شهرســتان های ســمنان و مهدیشــهر امــروز و در شهرســتان های دامغــان 

ــود. ــزار می ش ــردا برگ ــاهرود ف و ش
مدیــر کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس ســمنان در 
خصــوص برگــزاری آییــن اســتقبال و وداع بــا پیکــر ایــن شــهدای گمنــام 
در دامغــان و شــاهرود گفــت: پیکــر مطهــر ایــن شــهدا فــردا 14 دی  بــا 
ــواده  ــدودی از خان ــداد مح ــور تع ــا حض ــا و ب ــل پروتکل ه ــت کام رعای

معظــم شــهدا و مــردم برگــزار خواهــد شــد.
ایــن مســئول یــادآور شــد: همــه ایــن شــهدای گمنــام از شــهدای 
جــوان دوران دفــاع مقــدس هســتند و در زمــان شــهادت 19 ،20 و 21 

ســاله بودنــد.
ــت  ــه گــردن همــه مل ــان اینکــه شــهدا حــق بزرگــی ب ــا بی وی ب
دارنــد گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و محدودیت هــای ناشــی 
از شــیوع ایــن بیمــاری، آیین هــای اســتقبال، وداع، تشــییع و خاکســپاری 
ایــن شــهدای گمنــام بــا حضــور حداقلــی و تحــت شــرایط خــاص و بــا 
رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی در هــر چهــار شهرســتان اســتان 

برگــزار خواهــد شــد.

عدم آشنایی مردم با قوانین بیمه خسارات جبران ناپذیری 
دارد

اقشار  آشنایی  عدم  گفت:  کشور  ی  بیمه  صنعت  ارشد  کارشناس 
بی  باعث  و  میگذارد  بر جای  ناپذیری  جبران  بیمه خسارات  با  مختلف 

بیمه می شود. اعتمادی نسبت به صنعت 
فاطمه داوری با بیان این مطلب گفت: مردم نسبت به حقوق خود 
که  شود  می  باعث  آگاهی  عدم  این  و  هستند  آگاه  نا  بیمه  صنعت  در 

نکنند. انتخاب  مناسبی  های  نامه  بیمه 
و  های مشخص  پارامتر  اساس  بر  بیمه  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
بروز  زمان  در  ای  عدیده  مشکالت  نشود  انتخاب  متقاضی  نیاز  مورد 
خسارت به وجود آمده و همین امر نا رضایتی عمده ی مخاطبان را از 

بیمه خواهد شد. صنعت 
مردم  اگاهي  و  اطالع  عدم  افزود:  بیمه  رسمی  کارگزاری  مدیر 
این  در  که  این  جمله  از  دارد  متعددي  دالیل  بیمه  قوانین  به  نسبت 
حوزه تبلیغات مناسب و فرهنگ سازي مناسبي در حوزه هاي مختلف 
بیمه انجام نمي شود، این نقش باید توسط دولت و شرکت هاي بیمه 
اي انجام شود ولي هر دو گروه نسبت به این موضوع فعالیت مناسبي 

اند. نداده  انجام  را 
وی با بیان اینکه نماینده های بیمه غالبا در مورد تبلیغ نمایندگی 
های خود فعالیت می کنند ادامه داد: نماینده ها در مورد قوانین و مقررات 

بیمه و حقوق مردم فعالیت منسجم و هدفمندی را انجام نمی دهند.
مهندس داوري افزود: در زمان فروش بیمه، بیمه گر ها بیشتر به 
بیمه  به  صحیح  رساني  اطالع  براي  و  دهند  مي  اهمیت  فروش  بحث 
ارائه  را  تري  پایین  قیمت هاي  راستا  این  در  و  کنند  نمي  گذار تالش 
داده و صرفا محصول خود را بدون اطالع رساني الزم به بیمه گذار، به 
نامه  بیمه  بیمه گذار در زمان خرید  نتیجه آن  فروش مي رسانند و در 

اطالعات الزم را جهت خرید کسب نمي کند.
وي یاد آور شد: در حوزه بیمه، بیمه گذار ها به دلیل عدم اطالع 
و  خرید  زمان  در  کافي  اطالعات  نداشتن  و  بیمه  ضوابط  و  قوانین  از 
همچنین مطالعه نکردن شرایط عمومي و خصوصي بیمه نامه مورد نظر 

خود هم در خرید و هم دریافت خسارت دچار ضرر مي شوند.
کارشناس ارشد صنعت بیمه ی کشور تاکید کرد: به طور کلي اگر 
دفاع  آن  از  توانیم  مي  باشیم  مطلع  اي  حوزه  در  خود  حقوق  از  ما  که 
کنیم، شما باید در زمان خرید بیمه نامه و در طول بیمه نامه و همچنین 
در زمان بروز خسارت بدانید که چه حقوق و وظایفي دارید و ندانشتن 
این موارد یکي از دالیل مهم عدم دریافت خسارت یا پرداخت خسارت 

کم تر از مبلغ مورد نظر بیمه گذار است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، از رایگان شدن گاز 
بهای مشترکین خانگی کم مصرف در سطح استان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، سـید 
مصطفـی علـوی با بیان ایـن مطلب، گفت:  از ابتدای دی ماه سـالجاری، 
مشـترکین خانگـی گاز طبیعـی، که میـزان مصرف آن ها کم تـر از الگوی 
تعیین شـده باشـد، شـامل تخفیف 100 درصدی روی صورتحسـاب گاز 

می شـوند. خود 
وی، بـا اشـاره به اینکه اگر مشـترکین خانگی از ابتـدای فصل پایانی 
سـال  تـا 15 فروردیـن، مصـرف ماهانـه کمتـر از 200 متر مکعب داشـته 
باشـند، گاز بهـای آنهـا بـا تخفیـف 100درصدی صفـر خواهد شـد گفت: 
این طرح تشـویقی از سـوی دولت و بر اسـاس اقلیم بندی و شـرایط آب 

و هوایـی مناطق جغرافیایی تعیین شـده اسـت.
مهنـدس علـوی، درخصـوص سـایر مشـترکینی که مصـرف گاز آنها 
بیشـتر از 200متـر مکعـب اسـت، افـزود: اگـر مصـرف این مشـترکین به 
نسـبت متوسـط سـال های 96 و 97 ده درصد کمتر باشـد، باقی محاسبات 

آنهـا بـا 15 درصد کاهـش اعمال خواهد شـد.
وی، تصریـح کـرد: در خصـوص جریمه پرمصرفی نیـز مقرر گردیده، 
چنانچـه مشـترکین نسـبت بـه سـال هـای 96 و 97 پانـزده درصد بیشـتر 
گاز مصـرف نماینـد قبوضشـان با 15 درصد افزایش محاسـبه خواهد شـد.

مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، بیان داشـت: این طرح تنها 
شـامل سـکونتگاه  هـای دائمی بـوده و اقامتگاه  های فصلی در روسـتاها و 

مناطـق ییالقی مشـمول این طرح نمی شـود.
وی، با اشـاره به اینکه در حال حاضر 30 درصد گاز طبیعی در سـطح 
اسـتان اصفهـان در بخـش خانگـی مصـرف می شـود، گفـت: در روزهای 
سـرد گذشـته میـزان مصـرف گاز تا 79 میلیـون متر مکعب در روز رسـید، 
ایـن در حالـی بـود کـه مصـرف بخـش خانگی اسـتان  20 درصد نسـبت 

به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایش داشـت.
وی، تصریـح کـرد: چنانچـه مشـترکین خانگـی طبق الگـوی تعیین 
شـده مصـرف نماینـد، میانگیـن گاز مصرفـی اسـتان مـی بایسـت به 58 

میلیـون متـر مکعب در روز برسـد.
مهنـدس علـوی، هـدف از اجـرای ایـن طـرح را مدیریـت تقاضـا و 
بازدارندگـی مصـارف غیرضـروری، تشـویق مشـترکین به رعایـت الگوی 
مصـرف بهینـه گاز، ترغیـب مشـترکین پرمصرف به تغییـر رفتار مصرف و 
نهادینه سـازی مصـرف صحیـح گاز طبیعـی ذکر کـرد و افزود: بـا عمل به 
ایـن طـرح عـالوه بـر کاهـش هزینـه هـای زندگی، سـهم بزرگـی نیز در 
کاهـش آلودگـی هـوا و همچنیـن توزیع مسـتمر گاز در همـه بخش های 

صنعـت خواهیم داشـت.

سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان برگزار شد
به  واکنش  در  سرعت  اهمیت  بر  دهقانی  دکتر  تاکید 

جرائم خشن و اقدامات پیشگیرانه
سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به ریاست دکتر 
علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایالم و با حضور اعضاء در سالن کوثر 

دادگستری استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان در این جلسه اظهار داشت: در بحث خشونت 
نباید صرفا نگاه آماری داشته باشیم چرا که این آمار از نظر پلیسی، از نظر قضایی 
و از نظر نهادهایی که با آسیب های اجتماعی سر و کار دارند، متفاوت است و 
نگاه صرفا آماری می تواند ما را از توجه به جرائم پنهانی که اتفاق می افتد غافل 
کند و یا در حالت خوشبینانه ما را از برنامه ریزی مناسب در این زمینه باز دارد.

دکتر دهقانی حوزه جرائم خشن را شامل جرائمی که منشا خشونت دارند 
و جرائمی که همراه با خشونت ارتکاب پیدا می کنند دانست و افزود: در برخورد 
با جرائم خشن یک مرحله واکنش و یک مرحله پیش واکنش داریم که مرحله 

واکنش همان مجازات و مقابله با مرتکبین این جرائم است.
وی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: سرعت 
در کشف، شناسایی و قاطعیت در اجرا از اقداماتی است که در حوزه واکنش 
باید انجام شود و نیروی انتظامی و همکاران قضایی باید به این موضوع توجه 

ویژه ای داشته باشند.
با جرائم  مقابله  استان سرعت در کلیه مراحل  رئیس کل دادگستری 
خشن را انتظاری به حق از سوی مردم دانست و تاکید کرد: جرائم خشن یک 
موردش هم خطرناک است و ما باید احساس امنیت برای مردم را با واکنش 

سریع نسبت به این جرائم در صورت وقوع، ایجاد کنیم.
وی افزود: در دادگستری استان دبیرخانه ای با عنوان دبیرخانه رصد و 
نظارت بر فرآیند رسیدگی به جرائم خشن تشکیل شده است، همچنین در 
دادگاه های بدوی و دادگاه های تجدید نظر هم شعب ویژه ای برای رسیدگی 

به جرائم خشن تعیین شده است.
عالی ترین مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: کلیه دادستان ها و رؤسای 
حوزه های قضایی استان مکلف اند جرائمی که در حوزه خشونت تعریف می 

شوند را با سرعت رسیدگی و به این دبیرخانه ارسال نمایند.
وی ادامه داد: کسانی که سابقه ارتکاب جرائم خشن را دارند یا کسانی 
که مستعد ارتکاب این جرائم هستند باید شناسایی و توسط فرماندهی انتظامی 
و با همکاری دادستان ها مورد رصد قرار بگیرند و در مرحله اجرای حکم هم 
کسانی که مرتکب جرائم خشن می شوند نباید از ارفاقات قانونی بهره مند شوند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در مرحله پیش واکنش از نظر تئوری 
عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... می توانند 
در وقوع جرائم خشن نقش داشته باشند که باید برنامه مدونی تهیه و به عنوان 
برنامه مصوب شورای پیشگیری به همه اعضای این شورا جهت پیگیری و 

انجام ابالغ شود.
وی افزود: باید از ظرفیت نهاد های مردمی برای مدیریت کنترل جرم 
همچون ایجاد گشت های رضویون به صورت محله محور استفاده کنیم و به 
دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی استان تاکید شده که استفاده از این 

ظرفیت ها در دستور کار قرار گیرد.
دکتر دهقانی تاکید کرد: با توجه این که تاثیر جرائم خشن بر افکار عمومی 
از نظر روانی آثار متعددی را به دنبال دارد لذا ضروری است ریشه های ارتکاب 
این جرائم شناسایی و برای جلوگیری از وقوع این جرائم برنامه ریزی های 

کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم.
وی همچنین به استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در راستای 
پیشگیری از وقوع جرائم خشن اشاره کرد و افزود: می توان از گسترش فرهنگ 
صلح و سازش و ارائه راهکارهای کنترل خشم در راستای پیشگیری و مدیریت 

جرائم خشن استفاده کرد.
در ابتدای این جلسه عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری ایالم به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان 
گزارشی آماری از وقوع جرائم خشن در استان ارائه و از اعضای شورا خواست 
گزارش اقدامات خود در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم خشن را بیان نمایند.

قدیر شرکت گاز هرمزگان از پرسنل پلیس راه استان هرمزگان
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان از پرسنل پلیس راه این استان که 
برای جلوگیری از تصادف در جاده بندرعباس-میناب به دلیل نشتی گازوییل 
روی جاده از یک کامیون،خاک پاشی کرده بودند، تقدیر وتجلیل به عمل اورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان: فواد حمزوی، 
مدیر عامل این شرکت به همراه رئیس امور مالی و پشتیبانی، مسئول خدمات 
رفاهی و مددکاری اجتماعی و رئیس روابط عمومی این شرکت در محل 
دفتر فرماندهی پلیس راه استان حضور یافتند و از پرسنل وظیفه شناس این 
فرماندهی تقدیر و تجلیل بعمل آوردند.حمزوی در این نشست که فرمانده 
پلیس راه استان، جانشین وی و مسوول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
استان حضور داشتند، افزود:در این برهه از زمان که مردم به دالیل مختلف  
را تحمل می کنند،  و... فشار روحی سنگینی  استرس  ،بیماری،  اقتصادی 
بی شک  برانگیزی  وقایع تحسین  و مشاهده چنین  دادن  رخ  اظهار کرد: 
سبب باال رفتن روحیه امید و اعتماد بیشتر مردم به پلیس خدمتگزار خواهد 
شد.مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان افزود: انتشار این  فیلم در واقع  
یکی از هزاران خدماتی است که نیروی های ارزشمند انتظامی و پلیس راه 
در راستای  مسئولیت اجتماعی خود انجام می دهند و امید است مردم با 
مشاهده این خدمات همچنان پلیس را پناهگاهی امن و مطمئن برای خود 
در جامعه بدانند و به همراهی و همکاری با پلیس جهت داشتن امنیت بهتر و 
بیش تر، چون گذشته در صحنه باشند و به این نیروهای ارزشی یاری رسانند.

شایان ذکر است سه روز پیش، فیلم کوتاهی از خاک پاشی پلیس راهنمایی 
و رانندگی هرمزگان بر روی جاده بندرعباس-میناب به دلیل ریخته شدن  
گازوییل  توسط کامیون عبوری از این جاده و جهت جلوگیری تصادف  در 
فضای مجازی منتشر شد که موجب واکنش های  کابران مجازی جهت 

تحسین این کار خداپسندانه پلیس شد.

طی مراسمی در فرمانداری شهرستان هلیالن، سرپرست 
اداره گاز این شهرستان منصوب شد

برداری شرکت گاز  از سوی محمود کشاورز مدیر بهره  طی حکمی 
استان ایالم، » پویان ازهاری« بعنوان سرپرست اداره گاز ناحیه هلیالن 
منصوب شد. به گزارش روابط عمومی؛ مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
در این مراسم ضمن آرزوی موفقیت برای آقای ازهاری، گفت: هم اکنون 
شهر توحید بعنوان مرکز شهرستان و 30 روستای دیگر در شهرستان هلیالن 
گازدار می باشد و عملیات گازرسانی به 28 روستای دیگر نیز در سال آینده 
آغاز می شود. »عباس شمس اللهی« با اشاره به اینکه هم اکنون 81 درصد 
جمعیت خانوار روستایی این شهرستان از نعمت گاز بهره مند هستند، افزود: 
100 درصد جمعیت شهری این منطقه نیز از نعمت گاز برخوردار هستند. 
اشتراک  این شهرستان  در  گاز  تاکنون 2850 مشترک  داشت:  اظهار  وی 
پذیری شده و از نعمت گاز طبیعی استفاده می نمایند و شرکت گاز با نصب 
2650 انشعاب )علمک( و مجموعًا 157 کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه گاز در 
مناطق شهری و روستایی این شهرستان به مردم خدمت رسانی انجام داده 
است. در پایان مراسم سعید شهبازی فرماندار هلیالن ضمن آرزوی توفیق 
برای آقای ازهاری در سمت جدید، پیگیری و تسریع اتمام گازرسانی به کل 
روستاهای شهرستان را خواستار شد و حکم انتصاب را به ایشان اعطا نمود .

رفع تصرف و آزادسازی حدود دوهزار متر مربع از اراضی بستر 
رودخانه شمرود واقع در روستای موشا شهرستان سیاهکل

 به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن به نقل از امور منابع 
ضرورت  و  اهمیت  به  توجه  با  سیاهکل،  و  الهیجان  شهرستانهای  آب 
صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به 
امور در  این  آببندانها(،  اراضی دولتی )حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و 
راستای اجرای تبصره 4 از ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب و پس از طرح 
شکایت از دو نفر از اشخاص حقیقی که نسبت به تصرف بستر رودخانه 
شمرود واقع در روستای موشا شهرستان سیاهکل اقدام نموده بودند. لذا 
با هماهنگی دادستان شهرستان سیاهکل و اخذ دستورات الزم نسبت به 
رفع تصرف و آزاد سازی اراضی بستر به مساحت حدود دو هزار مترمربع 

اقدام شده است.

به مناسبت سالگرد شهادت سردار 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  اسالم  رشید 
گذاري  نام  و  افتتاح،  مراسم  سلیماني 
فناوری  و  مهندسی  پردیس  بوستان 
دانشگاه صنعتی شاهرود به نام بوستان 

شهید سپهبد سلیمانی برگزار شد.
صبح روز شنبه 13 دی ماه جاری 
با  و  مقاومت  جهانی  روز  با  همزمان 
عنایت به سالگرد شهادت سردار رشید 
اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني 
بوستان  گذاري  نام  و  افتتاح،  مراسم 
دانشگاه  فناوری  و  مهندسی  پردیس 
سلیمانی  سپهبد  شهید  بوستان  نام  به 

برگزار شد.
رئیس  فاتح  مهدی  محمد  دکتر 
این  ابتدا  در  شاهرود  صنعتی  دانشگاه 
مراسم پس از نثار گل، قرائت فاتحه و 
امام  واالي  آرمان هاي  با  بیعت  تجدید 
)ره(، شهدا و رهبر معظم انقالب در محل 
در  حضور  با  دانشگاه،  شهداي  یادمان 
بوستان پردیس مهندسي و فناوري هاي 
نوین، طی سخنانی ضمن تسلیت سالروز 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
او را قهرمان ملی و فرمانده مقاومت دانست 
که ندای مردم مظلوم جهان بود. دکتر فاتح 
با اشاره به شهادت ایشان و حضور گسترده 
را  ایشان  شهادت  کشور،  سرتاسر  مردم 

بابرکت و نماد وحدت ملی برشمرد.

شاهرود  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
سرافرازی  بزرگترین  را  نشدن  تسلیم 
بیان نمود و تاکید داشت: استقالل در 
عرصه علم، فناوری و اقتصادی از جمله 

وظایف این روزهای ما است.
االسالم  حجت  مراسم  این  در 
نهاد  مسئول  فندرسکی  المسلمین  و 
این  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه ضمن تسلیت سالروز شهادت 

آیت  رحلت  و  سلیمانی  سپهبد  سردار 
اهلل مصباح یزدی، با بیان آیاتی از قرآن 
شهید  این  ارزشمند  جایگاه  به  کریم 
بزرگوار پرداخت و خاطر نشان کرد: از 
مومنان مردانی هستند همچون شهید 
خدا  با  که  عهدی  سر  بر  که  سلیمانی 
بسته اند تا آخرین قدم وفادار ایستاده اند.

در ادامه این مراسم با حضور سپاه 
ناحیه شاهرود، گروه پدافند هوایی دهه 

المسلمین  و  االسالم  حجت  محرم، 
دانشگاه  فرهنگی  دفتر  مسئول  نظری 
مسئولین  شاهرود،  واحد  اسالمی  آزاد 
دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس 
شورای اسالمی، خبرنگاران و کارکنان 
دانشگاه صنعتی شاهرود رسما بوستان 
فناوری  و  مهندسی  پردیس  در  واقع 
سپهبد  شهید  نام  به  و  افتتاح  دانشگاه 

سلیمانی نام گذاری شد.

افتتاح و نامگذاری بوستان دانشگاه صنعتی شاهرود
 مزین به نام سپهبد شهید سلیمانی

استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
این  امتیاز کل  اینکه  به  اشاره  با  ایالم 
شرکت نسبت به دوره قبل 49 درصد در 
محورهای 9 گانه مورد ارزیابی افزایش 
یافته است، افزود: هر ساله این ارزیابی 
و  ابالغ  ایران  گاز  ملی  شرکت  توسط 
تابعه  کلیه شرکتهای  و  گیرد  اجرا می 
سنجش  مورد  گانه   9 محورهای  در 

قرار می گیرند.
” عباس شمس اللهی” مدیرعامل 
شرکت گاز استان ایالم از کسب رتبه 
 31 بین  در  شرکت  این  خوب  بسیار 
و  داد  خبر  کشور  استانی  گاز  شرکت 
برتر،  سطح   4 در  ارزیابی  این  گفت: 
به  نیاز  و  قبول  قابل  و  خوب  بسیار 
گاز  ملی  شرکت  توسط  بیشتر  تالش 

ایران ارزیابی شده است.
شمس اللهی با بیان اینکه تعیین 

و  گرا  نتیجه  و  هدفمند  های  شاخص 
استانداردهای کیفی مرتبط با بهروری، 
امتیاز  درصدی   136 رشد  به  منجر 
و  مصرف  الگوی  شاخص  در  شرکت 
در  داشت:  ،اظهار  است  شده  بهروری 

زمینه بکارگیری و توسعه سامانه های 
الکترونیک و فن آوری های نوین نیز 
منجر به کسب رتبه دوم در این شاخص 

گردیده است.
عملکرد  بی  یا ز ر ا  : د فزو ا وی 

اداری  ششمین دوره سنجش سالمت 
گاز  ملی  شرکت  توسط  محور،   9 در 
ایران ایران ترسیم شده که خوشبختانه 
رشد  با  ارزیابی،  این  در  شرکت  این 
سال  به  نسبت  امتیازات  درصدی   49
کسب  را  خوب”  بسیار   ” رتبه  قبل، 

نموده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
به محورهای 9 گانه این ارزیابی اشاره 
کرد و گفت: محورهای مورد سنجش 
این ارزیابی شامل آموزش و مهارت و 
توسعه فرهنگ دینی و اخالقی، قانون 
شایسته  پاسخگویی،  شفافیت،  گرایی، 
ساالری، انضباط اداری و مالی، الگوی 
مصرف و بهره وری، استقرار و توسعه 
آوری  فن  و  الکترونیک  های  سامانه 
داخلی  کنترل  و  نظارت  نیز  و  نوین 

بوده است.

رشد ۴9 درصدی شرگت گاز استان در ششمین دوره ارزیابی سالمت اداری

مرکزی - مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی بر لزوم رصد، پایش 
و کنترل عوامل خسارت زای گیاهی از جمله 
علف های هرز، آفات و بیماری ها در مزارع 
استان تاکید کرد. علیرضا کیشانی اظهار 
کرد: روند پایش مزارع به گونه ای است که 
تمامی کارشناسان بخش کشاورزی به همراه 
کارشناسان ستادی، مراکز تحقیقات و… در 
مراکز خدمات و پهنه ها و جهاد کشاورزی 
روستایی مزارع را به صورت گروهی و فردی 
بررسی و راهکارهای الزم را سریع ترین زمان 
ممکن به منظور مبارزه و مقابله با بیماری ها 
را به کشاورزان ارائه می کنند. وی ادامه داد: 
این کارشناسان مزارعی مانند گندم، جو، کلزا 
و سایر محصوالت بهاره را مورد پایش قرار 

می دهند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی گفت: این پایش ها از اکنون 

آغاز می شود و تا زمان برداشت محصول 
ادامه دارد و کارشناسان اگر برای کشاورزان 
در تأمین نهاده ها نیز مشکلی وجود داشته 
اقدام  مشکل  این  رفع  صدد  در  باشد، 
خواهند کرد. کیشانی افزود: اکنون با توجه 
به سردی هوا و بارش های زمستانه مزارع 
استان توسط کارشناسان مورد بازدید قرار 
می گیرد و در مناطق گرمسیر مانند ساوه 
از اواسط بهمن ماه و در مناطق سردسیر 
از اوایل اسفندماه پایش مزارع کشاورزی 

آغاز می شود.
وی با اشاره به اهمیت پایش مزارع 
کشاورزی عنوان کرد: این پایش ها به 
منظور آگاه سازی هر چه بیشتر کشاورزان 
است. بروز سرما و خشکسالی نیز از جمله 
مواردی است که به منظور جلوگیری از 
وارد آمدن خسارات احتمالی به کشاورزان 

گوشزد می شود.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مرکزی خبر داد؛

آغاز پایش مزارع کشاورزی استان مرکزی

مرکزی - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان مرکزی گفت: شیوع کرونا 2 هزار و 520 
میلیارد ریال خسارت به فعاالن حوزه میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری این استان وارد کرده است.
مصطفی مرزبان افزود: فعاالن حوزه گردشگری استان 
تاکنون یک هزار و 129 میلیارد ریال، صنایع دستی و فروش 
محصوالت هنری 591 میلیارد ریال و میراث فرهنگی 800 

میلیارد ریال از کرونا متضرر شده اند.
 218 استان   این  در  کرونا  شیوع  داشت:  اظهار  وی 

میلیون ریال به دفاتر خدمات رفاهی، 678 میلیارد ریال به 
راهنمایان  به  ریال  میلیار   27 گردشگری،  تاسیسات  حوزه 
 138 آموزشی،  موسسات  به  ریال  میلیار   38 گردشگری، 
میلیارد ریال به صنایع دستی و طرح های سرمایه گذاری 

15 میلیارد ریال  زیان وارد کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از زمان شیوع کرونا تاکنون  560  استان مرکزی گفت: 
تعدیل  بیماری  این  اثر  نیز در  119 کارگاه  فعال در  نیرو 

شدند.

فعاالن  به  وارده  برای جبران خسارت  افزود:  مرزبان 
ملی  اعتبارات  محل  از  پیگیرهایی  استان  فرهنگی  میراث 
ریال  میلیون   300 پرداخت  به  منجر  که  گرفته  صورت 
تسهیالت بالعوض به 30 کارگاه صنایع دستی در استان 

شده است.
دریافت  متقاضیان  پرونده   170 داشت:  اظهار  وی 
تسهیالت کرونا در سامانه کارا برای دریافت 76 میلیارد ریال 
تشکیل و با پرداخت 14 میلیارد ریال در حوزه گردشگری 

موافقت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی :
کرونا ۲ هزار و ۵۲0 میلیارد ریال به میراث فرهنگی استان مرکزی خسارت زد
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مدیرعامل   - مرکزی   
برق  نیروی  توزیع  شرکت 
در  گفت:  مرکزی  ستان  ا
توسط  مصرف  مدیریت  عدم  صورت 
شهروندان با قطعی برق روبرو خواهیم 

شد.
ستاد  جلسه  در  داد  له  ا محمد 
ندهی  فرما و  ،هماهنگی  پیشگیری 
،با  استان  بحران  به  پاسخ  عملیات 
به  گاز  تحویل  محدودیت  به  توجه 
مدیریت  ضرورت  ها،افزود:  نیروگاه 
مصرف  کاهش  و  نرژی  ا مصرف 
مورد  فهیم  مشترکین  توسط  برق 

انتظار است .
70درصد  ینکه  ا بیان  با  وی 
ر  د کزی  مر ن  ستا ا برق  مصرف 

صنایع  ،افزود:از  است  صنایع  بخش 
درخواست می شود با اعمال مدیریت 

مصرف انرژی،این شرکت را در ارائه 
پایدار یاری کنند. تامین برق 

ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  د   ا د له  ا
های  قطب  از  یکی  مرکزی  استان 
ویژه  به  و  است  بزرگ صنعتی کشور 
بسیار  هوای  دارای  اراک  کالنشهر 
عدم  صورت  در  ،افزود:  است  آلوده 
دستور  بر  بنا ، نرژی  ا بهینه  مصرف 
تعدیل  به  نسبت  ذیصالح  جع  ا مر
روشنایی معابر شهری و بین جاده ای 
به جزء مناطق مه گیر اقدام می شود.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
ینکه  ا بیان  با  مرکزی  استان  برق 
در  مرکزی  استان  در  برق  مصرف 
قرار  پایدار  شرایط  در  حاضر  حال 
دارد، گفت: امید است با مصرف بهینه 
توسط شهروندان از بروز قطعی های 

جلوگیری شود. برق  ناخواسته 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی :

قطعی برق در صورت عدم مدیریت مصرف
من«  فرزند  ایران  بچه های  مادرم،  »من  ملی  پویش 

در گیالن نیز آغاز شد؛
به گزارش روابط عمومی مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان گیالن با اعالم این خبر افزود: همزمان با سراسر 
کشور پویش ملی »من مادرم، بچه های ایران فرزند من« در راستای اجرای 
طرح تحولی مشارکت های مردمی و طرح آجر به آجر در استان گیالن نیز 
آغاز شد.وی با بیان اینکه هموطنان نیک اندیش گیالنی با هر مقدار پرداختی 
به میزان حداقل نیز می توانند در این پویش نیز مشارکت کنند، افزود:  مردم 
عزیز ما به ویژه زنان و مادران گیالنی می توانند به ازای پرداخت هر 10.000 
ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر 25.000.000 

ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام آنان در مدرسه نصب خواهد شد.
این  نمود: رسالت  ادامه تصریح  در  استان  نوسازی مدارس  مدیرکل 
گونه طرح ها، افزایش آگاهی و جلب مشارکت بانوان در امر مدرسه سازی 
است که با رویکرد گسترش فرهنگ مدرسه سازی و بهره گیری از ظرفیت 
عظیم بانوان و مادران نیک اندیش کشورمان اجرایی شده و ما نیز در استان 

گیالن آغاز نموده ایم.

چهارم  مرحله  سفید  نفت  زمستانی  سهمیه  سوخت  شارژ 
سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل ؛  سید حجت مدنی مدیر منطقه ، با اشاره به شارژ سهمیه سوخت 
زمستانی  نفت سفید مناطق صعب العبور و خانوارهای روستایی این  منطقه 
گفت: بالغ بر 11 هزار خانوار مصرف کننده نفت سفید در حاشیه شهرها 
برنامه ریزی صورت  بر اساس  اردبیل وجود دارد که  و روستاهای استان 
گرفته ، سهمیه زمستانی دیماه 99 این خانوارها در کارت بانکی سرپرستان 

تغذیه شده است..
در ادامه مدنی افزود 44 کیلو گرم گاز مایع در اختیار خانوارهای ثبت 

نام شده در سامانه سدف که به گاز طبیعی دسترسی ندارند قرار میگیرد.

نگاهی کوتاه به زندگی نیما 
علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج متولد 21 آبان 1276 بود. وی شاعر 

معاصر ایرانی و بنیان گذار شعر نوین و ملقب به پدر شعر نو فارسی است .
نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه در شعر نوی فارسی در آن زمان 
که اشعار ایرانی دچار راکت شده بود انقالبی به پا کرد و تمام ساختارهای اشعار 

کهن را به چالش کشید.
شعر نو عنوانی بود که خود نیما یوشیج بر اثر خود گذاشت .

* زندگی شخصی نیما یوشیج
نیما یوشیج متولد یوش بخش بلده شهرستان نور در استان مازندران بود. به 

همین دلیل اشعاری را به زبان مادری با نام »روجا« نوشته است .
پدر نیما یوشیج به شغل کشاورزی و دامداری مشغول بود و خاندان نیما 
خاندان های  جزوه  پهلوی  و  قاجار  دوران  در  اسفندیاری  خاندان  یعنی  یوشیج 
معروف ایران بود، که نسب ایشان به شاخه ای از اسپهبدان طبرستان موسوم به 

پادوسبانیان می رسد.
پدر نیما زندگی روستایی اسب سواری و تیراندازی را به پسر خود آموخته بود.

نیما تا سن 12 سالگی در روستای یوش زندگی می کرد و سواد خواندن 
و نوشتن خود را از آخوند ده یاد گرفته بود. 12 ساله بود که به همراه خانواده به 
تهران آمد و در مدرسه عالی سن لویی مشغول تحصیل شد و در همان زمان 
زبان فرانسه را یاد گرفت و شروع به گفتن اشعاری به سبک خراسانی نمود و شعر 

بلند افسانه را به نام »نظام وفا« به معلم قدیمی اش تقدیم کرد.
علی اسفندیاری در سال 1340 نام نیما را برای خود انتخاب کرد و در نخستین 
سال هایی که شناسنامه صادر می شد نام خود را به نیما خان یوشیج ثبت کرد.

* ازدواج نیما یوشیج
با  به دلیل اختالف مذهبی  اما  نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد 
او ازدواج نکرد و سپس عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد اما آن دختر 
هم حاضر نشد به شهر بیاید به همین دلیل عشق دوم نیما مجدداً سرکوب شد.

در ششم اردیبهشت 1305 با عالیه جهانگیر فرزند میرزا اسماعیل شیرازی 
و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر صور اسرافیل ازدواج نمود حاصل این 

ازدواج یک فرزند پسر به نام شراگیم است و حال در امریکا زندگی می کند.
در سال 1303 رنگ پریده را در هفته نامه میرزاده عشقی به چاپ رساند 
و شاعران سنتی امثال ماک الشعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی  او را به 

سخره گرفتند.
در سال 1301 شعر» ای شب « که در روزنامه هفتگی نوبهار منتشر شد را 
سرود .  نیما پس از مدتی در مدرسه های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی 
تهران به تدریس مشغول شد انقالب نیما با دو شعر ققنوس در سال 1316 و 

غراب در مهر 1317 آغاز شد و در مجله موسیقی به چاپ رساند .
سرانجام  نیما به دلیل ذات الریه در 13 دی 1338 در سن 62 سالگی به 
دلیل بیماری ذات الریه فوت شد و در امامزاده عبداهلل تهران به خاک سپرده شد 
و در سال 1372 بنا به وصیت وی سپس در حیاط خانه اش در یوش منتقل شد 
اما بنا به گفته پسرش شراگیم یوشیج هرگز جنازه به یوش برده نشد چه بسا 

خود وصیت کرده بود در یوش دفن شود.
نمونه اشعار فارسی نیما یوشیج

تو را من چشم در راهم شباهنگام
که می گیرند در شاخ تالجن * سایه ها رنگ سیاهی

وزان دلخستگانت راست اندهی فراهم
تو را من چشم در راهم.

رئیس پارک علم و فناوری اردبیل:
رشد ۲ برابری فعالیت شرکت های دانش بنیان در اردبیل؛ 

فناوران در مسیر توسعه اعتماد عمومی را جلب کردند
اردبیل- ابراهیم پور، رئیس پارک 
علم و فناوری اردبیل به رشد دو برابری 
فعالیت شرکت های دانش بنیان در استان 
طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
این شرکت ها فرصت  در سایه فعالیت 
دانشجویان  برای  اشتغال  زمینه  و 
ر  د نشگاهی  ا د لتحصیالن  رغ ا فا و 
است. شده  فراهم  مختلف  رشته های 

ابراهیم پور اظهار کرد: فعالیت های خوبی 
را پارک در دو سال اخیر در حوزه های 
و  فناوران  با  به ویژه همراهی  مختلف 
توسعه زیرساخت ها در مسیر حمایت از 
شرکت های مستقر در پارک انجام داده 
به طوریکه در حال حاضر بیش از 135 
تیم فناور در پارک علم و فناوری استان 

اردبیل فعالیت می کنند.
را در  تیم ها  این  فعالیت های  وی 
بخش های  در  استان  توسعه  راستای 
تولید محصوالت  و  اقتصادی، عمرانی 

متنوع با نوآوری های جدید اعالم کرد 
و گفت:  این اقدام پارک می تواند در کنار 
توانمندی  به  عمومی،  اعتماد  افزایش 
از  استفاده  و  جوانان  پیش  از  بیش 

ایده های آنها کمک کند.
رئیس پارک علم و فناوری استان 

فعالیت  برابری  دو  رشد  به  اردبیل 
استان طی  در  دانش بنیان  شرکت های 
دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: ما 
مورد  تا 35  را  تعداد شرکت ها  تنها  نه 
فعالیت  سایه  در  بلکه  دادیم  افزایش 
اشتغال  زمینه  و  فرصت  این شرکت ها 

فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  برای 
نیز  مختلف  رشته های  در  دانشگاهی 
تصریح  است.ابراهیم پور  شده  فراهم 
سال  دو  در  را  حمایت  بیشترین  کرد: 
مجموعه  از  اردبیل  استاندار  گذشته 
و  داشته  فناوری  و  علم  پارک  نوپای 
همچنان با پشتیبانی مسئوالن استانی 
سعی و تالشمان بر این است تا در حوزه 
را  بالندگی خودمان  فناوری های جدید 
افزایش دهیم.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود خاطر نشان کرد:  سال 99 
سالی خاص برای پارک علم و فناوری 
مسئولیت  و  مأموریت  کنار  در  که  بود 
خطیر فناورانه و نوآورانه، تالش کردیم 
تا در حوزه پیشگیری و کنترل بیماری 
کرونا یاریگر مسئوالن استانی باشیم که 
در این زمینه از اسفندماه سال گذشته 
تاکنون بیش از 30 محصول متنوع تولید 

و روانه بازار مصرف شده است.

بورس فردا متعادل تر است؟
معامالت این هفته بازار سهام با روند نزولی شاخص و عرضه در کلیت بورس 
همراه بود اما صف های فروش در مقاطعی جمع شد. حال بورس فردا چه می شود؟

 شاخص کل بازار سهام در محدوده مهمی قرار دارد و برای بازگشت تعادل 
و روند صعودی باید حمایت شود. اما آیا ریزش بورس متوقف می شود؟

ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بورس فردا گفت: با توجه 
به جمع شدن صف های فروش در نمادهای مورد توجه بازار سهام، احتمال می رود 
در  بازار سرمایه  کارشناس  باشد.محمد خبری زاد،  امروز  از  متعادل تر  فردا  بورس 
رابطه با بورس فردا گفت: بورس فردا به معامالت نیم ساعت پایانی امروز بستگی 
دارد. ما امیدوار بودیم که صف های فروش در ساعت پایانی بازار امروز جمع شود 
و بورس فردا در مقایسه با امروز متعادل تر شود. اما صف های فروش در ساعت 
پایانی روز بدون تغییر ماند و نگرانی عمده این است که بازار فردا هم مانند امروز 

باشد. اگرچه پیش بینی می شود که بازار فردا متعاد تر از امروز باشد.
از طرفی برخی از کارشناسان عقیده دارند ریزش های بازار سهام با توجه به 
متغیرهای موجود و سیگنال های مثبت بازار منطقی نیست و بازار سهام با توجه 
به پارامترها و متغیرهای تاثرگذار حرکت نمی کند. به عبارتی کارشناسان معتقدند 
که بازار همچنان دستوری حرکت می کند و حقوقی ها روند منطقی بازار را بر هم 

زده اند. عاملی که سبب می شود بازار از روند منطقی خود خارج نشود.

با اعالم تبعات منفی :
عبده تبریزی هم انتقادات رئیس سازمان بورس درباره دخالت 

دولت را تایید کرد
عبده تبریزی هم با تایید انتقادات رئیس سازمان بورس از دخالت دولت در 
قیمت گذاری محصوالت گفت: نتیجه این رویه ، کاهش حاشیه سود شرکت ها 

و زیان سهامداران است .
 در پی انتقاد اخیر حسن قالیباف اصل از دخالت نهادهای باالدستی در قیمت 
گذاری محصوالت ، حسین عبده تبریزی هم با تاکید بر اینکه ورود مستقیم دولت 
به مداخالت قیمتی نمی تواند کاهش قیمت ها و ارزانی کاال را برای مصرف کننده 
به ارمغان آورد به ایسنا گفت: وقتی عرضه کننده کاالیی در بورس ناگزیر می شود 
با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده یا دستوری و بدون رقابت محصول را بفروشد، 
بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد فضایی برای خرید و فروش بدون 
نظارت و با قیمت های خارج از قاعده می کند. در جریان این تحول، عده ای که 
محصوالت را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری به فروش رسانده اند، دچار 

زیان می شوند و از محل این زیان وارده، سهامداران آنها نیز متضرر خواهند شد.
تعداد  و  رفته  باال  بورس  در  اخیر فضای حضور  افزود: طی یک سال  وی 
سهامداران حقیقی و خرد نیز افزایش  یافته است . پس بخشی از این زیان دیدگان هم 
همان سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک سرمایه را برای کسب سودی بهتر 
به بورس آورده اند. این اتفاق فقط یک جنبه ندارد و از محل قیمت هایی که در بازار 
سیاه شکل می گیرد نیز مردم دچار زیان می شوند. وقتی قیمت ها در بورس از حالت 
منطقی کمتر است، محصوالت در بازار آزاد با قیمت هایی باال به فروش می رسد.

عضو سابق شورای عالی بورس ادامه داد: بنابراین هدف دولت برای حمایت 
از مصرف کننده هم محقق نمی شود و منافع این قیمت گذاری های دستوری در 
حلقه های میانی تولید به گروهی افراد خاص که اغلب از آنان به عنوان واسط های 
ویژه خوار ذکر می شود، تعلق می گیرد. مصرف کننده ناگزیر است محصوالت موردنظر 
را با قیمت های باال و بدون هیچ حمایت قیمتی خریداری کند. این در حالی است 
که دولت از تولیدکنندگان حمایت هایی مانند ارائه یارانه های انرژی و ... داشته با 

این انگیزه که این حمایت ها درنهایت به مصرف کننده برسد.

در روز رشد 13۲۸ واحدی شاخص رخ داد:
شرکت  سه  پتروشیمی،  یک  فرابورسی،  بانک  مشکوک  معامالت 

دارویی + ۱۰ نماد
در روز رشد 1328 واحدی شاخص، بانک فرابورسی، یک پتروشیمی، سه شرکت 

دارویی به همراه 10 نماد دیگر ، مشمول معامالت مشکوک شدند.
در جریان معامالت دومین روز کاری این هفته، بازار سهام با تعادل و بهبود 
تقاضا آغاز به کار کرد به طوری که در نهایت نماگر بازار با رشد 1328 واحدی و از 

ورود به کانال یک میلیون و 355 هزارتایی به معامالت روزانه پایان داد.
به این ترتیب، بیش از 10.9 و 5.9 هزار میلیارد تومان در بورس و فرابورس 
دست به دست شد و بیشترین حجم معامالت به سایپا و ایران خودرو با داد و ستد 
بیش از 1.1 و 1.1 میلیارد سهم و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، بانک پارسیان 
به همراه بین المللی توسعه ساختمان با تقاضای 745، 468 و 375 میلیون سهمی 
تعلق گرفت.در این میان، بررسی اطالعات پردازش اطالعات مالی مبنا نشان داد 
15 شرکت با داد و ستد 12 تا چهار برابری نسبت به میانگین یک ماهه در زمره 

معامالت مشکوک قرار گرفته اند.
پایه  بازار  زرد  تابلو  در  حاضر  رازی  لیزینگ  شرکت  فهرست،  این  صدر  در 
فرابورس با افت یک درصدی قیمت سهام ، شاهد داد و ستد 8.9 میلیون سهمی شد.

در ادامه هم شرکت های درخشان تهران، توزیع داروپخش، سرمایه گذاری 
فنی مهندسی مشانیر، پتروشیمی اصفهان، بیمه تعاون، تامین ماسه ریخته گری، 
رهشاد سپاهان، نصیر ماشین، آزمایش، جام دارو، پگاه گلستان، دارویی البرز بالک، 

آینده سازان بهشت پارس و بانک آینده مشمول معامالت مشکوک امروز شدند.

پذیره نویسی صندوق جدید »سحرخیز« شروع شد 
پذیره نویسی واحدهای هزار تومانی صندوق ETF جدید گروه زعفران سحرخیز از 

امروز یکشنبه برای 5 روز کاری با برخورداری از چند مزیت شروع شد .
فعالیت صندوق  پی صدور مجوز  در  پرس،  بورس  پایگاه خبری  گزارش  به 
کاالیی کشاورزی گروه زعفران سحرخیز ، پذیره نویسی واحدهای هزار تومانی این 
صندوقETF جدید از امروز یکشنبه تا 20 دی ماه با نماد »سحرخیز« شروع شد.

براساس این گزارش ، زمان پذیره نویسی هم از ساعت 9 تا 15.30 بوده و 
متقاضیان باید دارای کد سجامی باشند و از دو روش مراجعه مستقیم به کارگزاری ها 
و یا از طریق حساب  آنالین سرمایه گذاران نزد کارگزاری ها و با حداقل 500 واحد 
از پایان فرایند پذیره نویسی  و بدون محدودیت سقف خرید قابل انجام است.پس 
و با بررسی تعداد واحدهای ثبت شده به هر فرد تعداد مشخصی واحد از صندوق 

اختصاص خواهد یافت.
صندوق زغفران سحرخیز صندوقی مطمئن و سودآور است که سرمایه گذاران 
می توانند با پذیره نویسی و خرید واحدهای آن ضمن ایجاد تنوع در سبد سرمایه  از 

این فرصت جذاب سرمایه گذاری استفاده کنند.
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز ، صندوق کاالیی و مطابق با 
قوانین بورس کاال بوده که پشتوانه آن گواهی سپرده های کاالهای کشاورزی ارزشمند، 
استراتژیک و صادراتی همچون زعفران، پسته، زیره سبز و ... است و سرمایه گذاری 
در این صندوق، باعث می شود عالوه بر حمایت از کشاورزان ایرانی و کسب سود، 
امکان خرید و فروش فوری واحدهای صندوق از سوی سرمایه گذاران ممکن باشد.

محصوالت  در  قیمت  تغییر  که  است  آن  صندوق  این  ویژگی های  دیگر  از 
کشاورزی این امکان را برای سرمایه گذاران و حتی سرمایه گذاران تازه وارد فراهم 
محصوالت  فیزیکی  کاالی  معامله  و  سرمایه گذاری  جای  به  بتوانند  که  می کند 
کشاورزی در بازارهای سنتی و پذیرش خطرات و ریسک های این نوع از معامله این 

کاالها را در قالب صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر کاال خرید و فروش کنند.
صندوق های  گروه  در  پیشگام  صندوقی  سحرخیز،  زعفران  گروه  صندوق 
کاالی کشاورزی در بازار سرمایه ایران است و تحت مدیریت شرکت سبدگردان 
سهم آشنا قرار دارد که با تجربه اداره 10 صندوق  متنوع و موفق بازارسرمایه شامل 
ایرانیان، سرمایه گذاری مشترک سهم  ایرانیان، حکمت آشنا  صندوق های امین  آشنا 
آشنا، صندوق جسورانه ایده نوتک آشنا، بازارگردانی سهم آشنا یکم، بازارگردانی مپنا 
پرسپولیس،  ورزشی  نیکوکاری  )ص(،  اعظم  پیامبر  فناوری  علمی  جایزه  ایرانیان، 
صندوق شاخصی بازار آشنا و صندوق گروه زعفران سحرخیز یکی از شرکت های 
برتر در بخش سبدگردانی بازار سرمایه است. این صندوق با همکاری شرکت زعفران 

سحرخیز تاسیس شده است.
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مدیرعامل   « قدیمی  حسین   «
رئیس  و  استان  برق  توزیع  شرکت 
نیرو  وزارت  مدیران  شورای هماهنگی 
در استان گفت : شرکت توزیع نیروی 
برق استان اردبیل نیز در سی و چهارمین 
هفته پویش # هرهفته_الف_ب_ایران 
که در روز پنجشنبه یازدهم دی ماه سال 
1399 فراروی خود دارد، پروژه هایی را 
»ساخت و سازها«در حوزه  در بخش 
های برقرسانی به 5 روستای بی برق 

زیر 10 خانوار را افتتاح خواهد کرد .
انرژی  به  دسترسی   : افزود  وی 
امکانات  از  یکی  به عنوان   ، برق  بویژه 
اساسی زندگی امروزی، از مسائل اصلی 
در نگهداشت جمعیت و گام نهادن در 

مسیر توسعه روستایی است.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
استان اردبیل اظهار داشت : وزارت نیرو 
در راستای یکی از اهداف اصلی کشور، 
که ارتقاء سطح رفاهی و معیشتی قشر 
محروم و روستایی کشور است، نسبت 
برق  نعمت  از  روستاها  بهره مندی  به 
فعالیت های بسیاری را انجام داده است 
بر  کشور  در  فعالیت ها  این  مسلمًا  که 
فعالیت های  و  کشاورزی  بخش  رونق 
روستایی و در پی آن، کاهش مهاجرت 
داشته  تأثیر  شهرها  به  روستانشینان 

داشت.«

 حسین قدیمی » اظهار داشت : 
به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران، این مهم به ثمر نشسته و قطار 
توسعه ی زیرساخت های برق رسانی در 
شرکت توزیع برق استان اردبیل ، همواره 
در مسیر پیشرفت در حال حرکت است 
و در این راستا ، این شرکت برقرسانی 
روستاها و قشالقات زیر 10 خانوار را در 

دستور کار خود قرار داده است .

به  برقرسانی   : داشت  اظهار  وی 
)روستاهای  خانوار   10 زیر  روستای   5
کهلیگ بالغی ، آق دیوار ، هله ، کله 
دیگه ، شوردرق( از جمله پروژه هایی است 
که روز پنجشنیه 11 دی ماه سالجاری 
در چارچوب سی و چهارمین هفته از پویش 
استان  در  #هرهفته_الف_ب_ایران 

اردبیل افتتاح خواهد شد .« 
مل  مدیرعا  « قدیمی  حسین 

رئیس  و  استان  برق  توزیع  شرکت 
نیرو  وزارت  مدیران  شورای هماهنگی 
در استان گفت : افزایش ظرفیت پست 
ظرفیت  افزایش   ، نمین  230کیلوولت 
پست 63.20 کیلوولت بیله سوار و توسعه 
یک B 63 کیلو ولت از دیگر پروژه هایی 
سی و چهارمین  چارچوب  در  که  است 
#هرهفته_الف_ب_ پویش  از  هفته 
ایران در استان اردبیل افتتاح خواهد شد .

3 پروژه بزرگ برقی در استان اردبیل به بهره برداری خواهد رسید 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات   1399/08/10 مورخ   139960306267000912 شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سعید جالئی فرزند جواد در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 331/83 متر مربع قسمتی از پالک باقیمانده 173- اصلی واقع در 
باغون آباد خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل 

مالکیت زینب رحیمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 99/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد 

م / الف 816

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 وبرابر رای شماره 139960306005007824 مورخ 99/10/08 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقای عباس افشار فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
102 متر مربع از پالک شماره 24 فرعی از 41 اصلی واقع در اراضی کاظم آباد بخش 12 

حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی شرقی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 

دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139960306267000913  مورخ 1399/08/11 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فهمیه جالئی مقنیان فرزند جواد در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 300 متر مربع قسمتی از پالک شماره 173- اصلی واقع در 
باغون آباد خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل 

مالکیت زینب رحیمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 99/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد 

م / الف 814

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139960306005007838 مورخ 
نیشابور  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیات   99/10/08
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمد علی هندآبادی فرزند صفر نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 81/30 متر مربع از پالک شماره 14 فرعی از 36 اصلی واقع در 
اراضی بوجخکی بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای سعید 

عمرانی محرز گردیده است. 

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 99/7888

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139960306005007883 مورخ 
99/10/11 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آقای فواد عمارلو فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 1783 متر مربع از پالک شماره 14 فرعی از 134 فرعی از 38 اصلی واقع 
در اراضی گذر شاه پسند بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین  رسمی 

محمد فرح بخشیان و محمد شوربایی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مفقودی 
پالک  مفقودی  و  مالکیت  شناسنامه  سوخت،  کارت 
تراکتور آی تی ام )ITM( مدل 1387 تیپ 285به شماره 
شاسی G10628 و شماره موتور LFW12643U و شماره 
انتظامی 71-655 ک 13 متعلق به خدامراد احمدی حسن 
مفقود   508 شناسنامه  شماره  به  مراد  علی  فرزند  هندونی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1646-  دوشنبه 15 دی 61399 ورزش دنیای 

اعالم لیست جدید تیم ملی کشتی فرنگی؛
عبدولی دعوت نشد!

38 فرنگی کار از سوی محمد بنا به اردوی 
تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شدند.

کشتی  ملی  تیم  اردوی  مرحله  دومین 
فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
و گزینشی المپیک روزهای 18 تا 29 دی ماه در 
خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می شود.

اسامی ملی پوشان کشتی فرنگی توسط 
محمد بنا به شرح زیر اعالم شده:

55 کیلوگرم: پویا دادمرز )خوزستان( سجاد 
عباس پور )مازندران( رضا خدری )البرز( امیررضا 

ده بزرگی )فارس( )معرفی از سوی سرمربی تیم جوانان(
60 کیلوگرم: علیرضا نجاتی )قم( مهدی محسن نژاد )خوزستان( پویا ناصرپور 

)خوزستان( سعید اسماعیلی )خوزستان( )معرفی از سوی سرمربی تیم جوانان(
63 کیلوگرم: میثم دلخانی )فارس( رضا عباسی )البرز( آرمین محب ثابت )تهران(

67 کیلوگرم: حسین اسدی )خوزستان( محمدرضا گرایی )فارس( دانیال سهرابی 
)خوزستان( شاهین بداغی )خوزستان( )معرفی از سوی سرمربی تیم جوانان(

72 کیلوگرم: امین کاویانی نژاد )خوزستان( علی ارسالن )مازندران( محمد الیاسی 
)خوزستان( محمدرضا مختاری )فارس( امیر عبدی )قم(

77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی )فارس( پژمان پشتام )تهران( هادی علیزاده پورنیا 
)قم( علیرضا ارقش )خوزستان( )معرفی از سوی سرمربی تیم جوانان(

82 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی )قم( جمال اسماعیلی )تهران( علی موسی زاده 
)تهران(

علیزاده  ناصر  )خوزستان(  طاهری  رامین  )البرز(  نوری  حسین  کیلوگرم:   87
)مازندران(  محمد نصرتی )تهران( )معرفی از سوی سرمربی تیم جوانان(

مهدی  )مازندران(  بالی  مهدی  )مازندران(  ساروی  کیلوگرم: محمدهادی   97
علیاری )تهران( وحید دادخواه )خراسان رضوی(

130 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( امین میرزازاده )خوزستان( علی 
اکبر یوسفی )مازندران(

دعوت  فرنگی،  ملی کشتی  تیم  لیست  از  نکته  مهمترین  بازهم  بدون شک 
نشدن سعید عبدولی است. این فرنگی کار باتجربه و دارنده مدال برنز المپیک ریو، به 
اردوهای قبلی هم دعوت نشد و بعد از این اتفاق هم خودش و هم امید نوروزی علیه 

محمد بنا به مصاحبه پرداختند.
به نظر می رسد بنا تحت فشار هم نظر خود را تغییر نداده و خبری از سعید 

عبدولی در اردوهای بعدی تیم ملی هم نخواهد بود.

تهران میزبان دور دوم لیگ برتر هندبال زنان

دور دوم مسابقات لیگ برتر هندبال زنان از 21 دی به میزبانی تهران انجام 
خواهد شد و در این دور تیم های اول و سوم هر گروه با تیم های دوم و چهارم گروه 

دیگر رقابت خواهند کرد.
مسابقات لیگ برتر هندبال زنان قرار است از 21 دی به میزبانی تهران انجام 
شود. در این دور از مسابقات تیم های اول و سوم هر گروه با تیم های دوم و چهارم 

گروه مقابل رقابت خواهند کرد تا صدرنشینان مشخص شوند.
دور رفت و برگشت مرحله نخست مسابقات لیگ برتر هندبال زنان از اوایل مهر 
با حضور 8 تیم در دو گروه به صورت متمرکز به میزبانی تهران و مشهد انجام شد و 
قرار است در دور بعدی تیم ها به صورت رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه دهند تا 

در نهایت دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه یابند.
طبق جدول رده بندی تیم ها در سایت فدراسیون هندبال )تا این لحظه، یک 
بازی معوقه باقی مانده( فوالد مبارکه سپاهان، پرسپولیس بهبهان، تاسیسات دریایی و 
سنگ آهن بافق در یک گروه و اشتادسازه مشهد، کربنات سدیم، شهید شاملی کازرون 

و ذوب آهن نیز در گروه دیگر باید با یکدیگر در دور دوم رقابت کنند.
مراد کرمی رییس سازمان لیگ هندبال در خصوص آغاز دور دوم مسابقات لیگ 
برتر هندبال زنان گفت: این مسابقات از 21 دی به میزبانی تهران انجام خواهد شد. 
در این دور گروه بندی مشخص شده و دور دوم شروع خواهد شد و بعد از این دور 2 

تیم نخست به نیمه نهایی راه خواهند یافت.
وی در خصوص مسابقات مردان گفت: مسابقات دور برگشت لیگ مردان هم از 
16 دی در تهران انجام می شود و تیم ها برای انجام تست 15 دی به تهران خواهند 

آمد ولی هنوز تاریخ برگزاری دور بعدی مسابقات مشخص نیست.

آخرین تغییرات محدودیت های ورزشی سراسری تا ۱9 دی
تا 19 دی ماه سال جاری، چهار شهر کشور با شدیدترین محدودیت های ورزشی 
مواجه خواهند بود، در 43 شهر استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی ورزش های 
ورزشی  باشگاه های  صرفا  نیز  شهر   401 در  و  سالنی  ورزشی  باشگاه  و  پربرخورد 

ورزش های پربرخورد و باشگاه های ورزشی سالنی تعطیل خواهند بود.
طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با آخرین وضعیت شهرهای کشور 
از نظر شیوع ویروس کرونا، چهار شهر قرمز در  سراسر کشور وجود دارد که مربوط به 
استان مازندران است؛ سوادکوه شمالی، ساری، آمل و رامسر شهرهای با وضعیت قرمز از 
نظر شیوع ویروس کرونا هستند. همچنین به طور کلی نیز وضعیت 401 شهر زرد و 43 
شهر نارنجی اعالم شده است که حدود 18 شهر نارنجی در استان مازندران قرار دارند.

مناطق قرمز
بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در مناطق قرمز، مشاغل گروه دو، سه 
و چهار تعطیل است که طبق تقسیم بندی صورت گرفته در حوزه ورزش شامل تعطیلی 
مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی 
ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی می شود.

پس از اینکه طی دو هفته فعالیت مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی در 
تمامی شهرهای کشور مجاز بود اما با قرمز اعالم شدن وضعیت چهار شهر، مراکز 
تمرین و انجام مسابقات ورزشی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی در شهرهای سوادکوه 

شمالی، ساری، آمل و رامسر تا پایان هفته جاری ممنوع است.
مناطق نارنجی

طبق اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در وضعیت نارنجی یا سطح هشدار 
2 که حدود 108 شهر یا شهرستان جزو این محدوده هستند، محدودیت های مشاغل 
سطح 3 و 4 در اجرا می شود؛ بنابراین استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه 
و باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه 
ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیستند.

مناطق زرد
همچنین طبق اعالم، نقاطی نیز که در وضعیت زرد قرار دارند سطح شغلی 4 در 
آن ها محدود خواهد بود که شامل باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله 

کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه های ورزشی سالنی است.

شروع لیگ برتر تفنگ و تپانچه بادی با ۲ ماه تاخیر
رقابت های لیگ برتر تیراندازی در رشته های تفنگ و تپانچه بادی حدود ماه 
تاخیر ماه تاخیر از 18 دی ماه با حضور هفت تیم در سالن تیراندازی ورزشگاه آزادی 

آغاز می شود.
بر اساس این گزارش و با اعالم برنامه این مسابقات از سوی سازمان لیگ و 
فدراسیون تیراندازی رقابت ها با حضور 42 تیرانداز زن و مرد در رشته های تفنگ و 

تپانچه و در قالب هفت تیم آغاز خواهد شد.
هفته اول و دوم رقابت های لیگ برتر تیراندازی سالح های بادی کشور  18 و 

19 دی ماه برگزار می شود.
 ارسنجان فارس، مقاومت، هیات مازندران، امید صدرا، هیات کرمان و هیات قم 
در روز پنجشنبه 18 دی ماه در هفته اول و دوم لیگ برتر تپانچه زنن  در 2 دیدار به 

میزبانی تیم های امید صدرا و هیات قم با یکدیگر به رقابت می پردازند.
در هفته اول باشگاه مقاومت و در هفته دوم رایمون با  قرعه استراحت مواجه 

شده اند.

اینتر 6-۲ کروتونه؛
گلباران با هت تریک الئوتارو

اینتر در یک بازی طوفانی و پرگل توانست شش گل به کروتونه بزند و موقتا 
باالتر از میالن در صدر جدول قرار بگیرد.

اینتر از هفته 15 سری آ در سن سیرو میزبانی از کروتونه را برعهده داشت.
اینتر پس از 14 بازی با 33 امتیاز پشت سر میالن 34 امتیازی و در رده دوم 
قرار داشت و کروتونه با تنها 9 امتیاز تیم 19 جدول بود. بسیاری شانس اینتر برای 

پیروزی در این بازی را بسیار باال می دانستند.
نیمه اول طوفانی شروع شد و طوفانی هم به اتمام رسید.

دقیقه 12 بازی روی سانتر از چپ مسیاج این زاناِلتو بود که از شش قدم بدون 
مزاحم با ضربه سر دروازه اینتر را باز کرد تا کروتونه 0-1 پیش بیفتد.

هشت دقیقه بعد الئوتارو مارتینز روی پاس عمقی روملو لوکامو با گلر تک به 
تک شد و با یک ضربه دقیق، کار را به تساوی کشاند.

دقیقه 31  پاس لوکاکو در سمت چپ به نیکوال بارال رسید. او با یک پاس 
به عقب قصد داشت الئوتارو را در دهانه دروازه صاحب توپ کند اما مارونه مدافع 

حریف به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا اینتر 2-1 پیش بیفتد.
4 دقیقه بعد آرتورو ویدال خطای ناشیانه ای درون محوطه جریمه مرتکب شد 
تا داور برای کروتونه پنالتی بگیرد. گولمیچ پشت توپ قرار گرفت تا گل دوم و تساوی 

بخش را به ثمر برساند. نیمه اول با تساوی 2-2 به اتمام رسید.
اینتر نیمه دوم را هجومی شروع کرد و دقیقه 56 به گل سوم رسید. بازهم 
لوکاکو شروع کننده بود و روی خط محوطه جریمه به مارسلو بروزوویچ پاس خوبی 
ارسال کرد. ستاره کروات هم در سمت چپ خود الئوتارو را دید تا او در مصاف تک 

به تک با دروازه بان، توپ را به طاق دروازه بچسباند.
الئوتارو با دبل خود اینتر را 3-2 پیش انداخت.

دقیقه 63 نوبت به گلزنی لوکاکو رسید. پاس عمقی عالی باستونی از زمین 
خودی به لوکاکو رسید و او به لطف توان فیزیکی باالیش به راحتی مدافع مقابلش 
را از پیش رو برداشت تا با گلر تک به تک شود. یک بغل پای چپ زمینی کافی بود 

تا گل چهارم نراتزوری به ثبت برسد.
دقیقه 78 بازی اینتر به گل پنجم رسید و بازهم زننده گل الئوتارو بود. ابتدا 
شوت ایوان پریشیچ از درون محوطه جریمه را دروازه بان کروتونه برگشت داد و 

سپس در ریباند، الئوتارو با ضربه سر کار را تمام کرد.
دقیقه 87 نوبت به گل ششم رسید. متئو دارمیان در بیرون محوطه جریمه به 
اشرف حکیمی پاس داد و ستاره مراکشی با یک بغل پای چپ زیبا توانست حساب 

کار را 6-2 کند.
در نهایت این بازی با پیروزی 6-2 اینتر به اتمام رسید و نراتزوری موقتا به 

صدر جدول رفتند.

تصمیم جدید گواردیوال درمورد بازنشستگی

کار  در  زیادی  مدت  ندارد  قصد  که  بود  گفته  این  از  پیش  گواردیوال  پپ 
مربیگری بماند.

پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی که همواره می گفت نمی خواهد خیلی 
زیاد در مربیگری مشغول بماند، اکنون تغییر عقیده داده است.

سرمربی اسپانیایی به زودی 50 ساله خواهد شد و بارها گفته بود که دوست 
دارد عالیق دیگرش را پیگیری کند و به همین دلیل خیلی در مربیگری نخواهد 
ماند. پپ پس از تمدید قرارداد با سیتی تا تابستان 2023 تغییر عقیده داده است و 

حاال می خواهد مدتی طوالنی در شغل مربیگری باشد.
پپ در این رابطه به رسانه های انگلیسی گفت:» تجربه به شما همیشه کمک 
می کند تصمیماتی بهتر و عاقالنه تر بگیرید. به خصوص در مورد من که به شیوه 
خاصی مربیگری را زندگی می کنم. قبال فکر می کردم که خیلی زود بازنشسته 
خواهم شد اما حاال معتقدم طوالنی تر در این حرفه خواهم ماند. در واقع االن نمی 

دانم دقیقا چه زمانی مربیگری را رها خواهم کرد.«
این  بود.  مونیخ  بایرن  نیز سرمربی  و سه سال  بارسا  پپ 4 سال سرمربی 
پنجمین سال حضور گواردیوال در سیتی است و با این تیم فاتح هشت جام از جمله 

دو قهرمانی لیگ برتر شده است.

نصف بارسلونا دیگر مسی را نمی خواهند! 

هرچند لیونل مسی تصمیم گیری در مورد آینده اش را به پایان فصل موکول 
کرد اما در میان اعضای رسمی باشگاه دیگر محبوبیت گذشته را ندارد.

لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی این روزها تبدیل به یک ابهام بزرگ برای 
بارسا شده است. از قرارداد او تنها شش ماه باقیمانده و مسی می تواند همین ژانویه 
با تیمی دیگر وارد مذاکره شود ولی او در مصاحبه اش تایید کرد که این کار را انجام 

نخواهد داد و منتظر پایان فصل می ماند.
انتخابات ریاست بارسا که 5 بهمن برگزار می شود و رئیس بعدی می تواند 
نقش مهمی در آینده مسی داشته باشد اما برخی منابع می گویند او تصمیمش برای 
جدایی را گرفته است. مسی تابستان امسال نیز رسما تقاضای جدایی داد ولی در 

نهایت موفق به ترک بارسلونا نشد.
در نظرسنجی صورت گرفته موندودپورتیوو از بیش از 200 عضو رسمی باشگاه 
بارسلونا بین 19 تا 23 دسامبر که نتایجشش دیروز و امروز منتشر شده، نیمی از اعضا 

در مورد تمدید با لیونل مسی تردید دارند.
نکته جالب اینکه از میان کسانی که معتقدند تحت هر شرایطی با مسی تمدید 
کرد، تنها 13 درصد خواهان انتخاب شدن خوان الپورتا به عنوان رئیس بعدی هستند 
و 3.4 درصد نیز طرفداران ویکتور فونت دیگر نامزد انتخابات. 50 درصد این افراد هم 

خواهان انتخاب آگوستین بندیتو به عنوان رئیس اینده بارسلونا هستند.
الزم به ذکر است که در این نظرسنجی 52 درصد به الپورتا به عنوان رئیس 

بعدی رای دادند و ویکتور فونت با 12 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
در مورد این دودستگی آشکار در میان اعضای بارسلونا و تردیدها در مورد 
تمدید با مسی احتماال تابستان پرتنش فوق ستاره آرژانتینی نقش مهمی داشته است. 
بوروفکس ارسالی لئو برای جدایی از باشگاه و اصرار او برای این مهم باعث شده تا 
حداقل از چشم نیمی از اعضای باشگاه بیفتد. هرچند این نظرسنجی از همه اعضا 

نبوده اما می توان به نتایج خوبی در مورد شرایط فعلی مسی در میان اعضا رسید.
مسی فصل جاری درخشش گذشته را هم نداشته و چه از حیث گلزنی و چه 
پاس گل نشانی از سال های گذشته ندارد.  شش ماه دیگر مشخص می شود که 
مسی را بار دیگر با پیراهن بارسا خواهیم دید یا افسانه لئو در نوکمپ به اتمام می رسد.

محمود فکری سرمربی 
ر  د ستقالل  ا ل  تبا فو تیم 
بازی  قبل  خبری  نشست 
هفته  در  اراک  آلومینیوم  برابر  تیمش 
دهم رقابت های لیگ برتر اظهار کرد: 
بازی سختی داریم. هر تیمی که مقابل 
استقالل روبرو می شود، انگیزه بیشتری 
دارد. آلومینیوم سر و شکل خوبی گرفته 
خطیبی  دارد.  خوبی  بازیکنان  و  است 
مربی خوبی است و مقابل استقالل در 
فصل گذشته دو برد کسب کرده است و 
با توجه به بازیکنانی دارد، می تواند کار را 
برای ما سخت کند. امیدوارم یک بازی 
خوبی ارائه دهیم و در جدول خودمان 

را حفظ کنیم.
با  بازی  اینکه  خصوص  در  او 
آلومینیوم  فدای داربی می شود؟ گفت: 
بازی  هم  است  مهم  داربی  بازی  هم 
پیش رو ما از اهمیت زیادی برخوردار 
پیروز شویم،  بازی  آن  در  اینکه  است. 
برای ما مهم است تا آرامش به دست 

بیاید و اتفاقی خاصی نیفتد.
فکری درباره وضعیت شیخ دیاباته 
و محمد نادری خاطرنشان کرد: ما شیخ 
نادری در  اما محمد  اردو آوردیم  به  را 
لیست ما نیست تا در هفته بعد تمرینات 
داربی  برای  تا  باشد  داشته  بهتری 

مشکلی نداشته باشد.
تعویض  درباره  استقالل  سرمربی 
هایی که در بازی هفته گذشته انجام داد، 
گفت: بهتر است وارد این مساله نشویم.

او درباره وضعیت میلیچ خاطرنشان 
مشکالتی  بزرگ ترین  از  یکی  کرد: 
مسائل  بوده ،  آن  درگیر  استقالل  که 

این  نظرم  به  و  است  بوده  انضباطی 
کم رنگ  باشگاه  در  جایگاهش  مساله 
شده است. باید همه بدانند چه جایگاهی 
دارند. میلیچ یک بازیکن حرفه ای است و 
زمانی که بازی می کند یا نمی کند، نباید 
دنبال دلیل باشد و باید کار خودش را 
بانظمی  و  نجیب  بازیکنان  ما  بکند. 
بی نظمی  بخواهد  بازیکنی  اگر  داریم. 
کند، کار را خراب می کند. ما این فضا را 
به هیچ بازیکنی نمی دهیم و نمی گذاریم 
کسی از مسئولیتش خارج شود. بعد از 
بازی فردا، جلسه  انضباطی  میلیچ برگزار 
می شود و به تیم برمی گردد. هر بازیکنی 
بخواهد پایش را از گلیمش درازتر کند، 
به  برخورد  این  می شود.  برخورد  او  با 
این معنا نیست که قطع همکاری شود، 
باید  حدود  و  حد  که  معناست  این  به 

معلوم شود.
او افزود: ما مشکالت زیادی در تیم 
داشتیم. بازیکنان ما 10 درصد طلب خود 

را گرفتند و کارهای خود را دارند انجام 
به  حواس شان  باید  باشگاه  و  می دهند 
این بازیکنان باشد. امیدوارم با یکدلی و 
تالش بیشتر بتوانیم جایگاه خود را حفظ 
کنیم. استقالل در هر لیگی باید باالی 
جدول باشد و اگر این مشکالت درست 
شود، می تواند هر سال عنوان قهرمانی 

را کسب کند.
در  بازی  برگزاری  درباره  فکری 
آلودگی هوای تهران گفت: آلودگی هوا 
در هر زمستان وجود دارد و امیدواریم 
این آلودگی تاثیر زیادی روی بازیکنان 
تمرین  وقتی  االن  ما  نگذارد.  تیم  و 
می کنیم، این آلودگی را حس می کنیم 
آن  با  کرونا  مثل  را  مساله  این  باید  و 

کنار بیاییم.
تذکر  درباره  استقالل  سرمربی 
شلوغ  نمیکت های  به  لیگ  سازمان 
تاکید کرد: جا دارد از سازمان لیگ تشکر 
کنم. باید فضای بازی جوانمردانه رعایت 

شود و تیمی نباید سوء استفاده کند و 
این مساله را سازمان لیگ نباید اجازه 
بدهد. باید جلوی این مساله گرفته شود 
آرامش  با  باید  تیم ها  شود.  برخورد  و 
بیشتر باید به کارشان بپردازد و هر تیمی 
که بتواند بازی بهتری ارائه دهد، بتواند!

آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  او 
رو  پیش  بازی  به خاطر سه  باشگاه  از 
اولتیماتوم گرفته است؟ گفت:  اولتیماتوم 
تیمش صدر جدول  که  مربی ای  برای 
که  می کردیم  خرج  باید  انگار  است؟ 
همه  این  که  مربی ای  برای  نکردیم. 
باشد.  پاداش  این  شاید  دارد،  مشکل 
سواالت  این  می کنم  خواهش  شما  از 
به نظر من کسی که  را مطرح نکنید، 
زیر  را  خودش  می کند،  را  سوال  این 
از  بازی خارج  از سه  ما  سوال می برد. 
خانه، 7 امتیاز گرفتیم و مشکلی وجود 
مطرح  را  سوال  این  که  کسی  ندارد. 
تمام  او دعوا کرد. من  با  باید  می کند، 
استقالل  سربلندی  برای  را  تالشم 
می کنم. شاید رفتاری داشته باشیم که 
مردم خوششان نیاید اما این کار برای 
سربلندی استقالل انجام می شود و هیچ 
خودخواهی در رفتارهای ما نیست. من 
به اندازه کافی در استقالل تجربه دارم 
و فضای استقالل را به خوبی می شناسم 
و مطمئنم کارهای را انجام می دهیم که 
به نفع تیم باشد. هواداران به ما انرژی 
و  هستم  ممنون  آن ها  از  و  می دهند 
بازیچه  استقالل  طرفداران  امیدوارم 
با  امیدوارم  و  نشوند  دوستان  دست 
اتحاد استقالل را در جایگاه واقعی اش 

در آسیا برسانیم.

بازی سختی مقابل آلومینیوم اراک داریم؛

فکری: اجازه بی نظمی به هیچ بازیکنی را نمی دهیم

می گوید  اراک  آلومینیوم  مربی 
تیمش جاه طلب است و مقابل استقالل 

با تمام توان بازی می کند.
حمید عبداللهی مربی تیم فوتبال 
آلومینیوم اراک در نشست خبری قبل 
هفته  در  استقالل  برابر  تیمش  بازی 
دهم رقابت های لیگ برتر اظهار کرد: 
همه می دانند استقالل یک تیم بزرگ 
روند  ما  تیم  است.  آسیا  و  ایران  در 
برنامه های  با  و  است  داشته  خوبی 
ریزی های کادر فنی و همت بازیکنان، 
به بلوغ تاکتیکی می رسیم. این مساله 
مقداری زمان بر است اما به آن نزدیک 
هستیم. تیم ما در آرامش به سر می برد 
آلمینیوم  دهیم   نشان  می خواهیم  و 
استقالل  مقابل  و  است  بزرگی  تیم 
تیم  هستیم.  امتیاز  حداکثر  دنبال  به 
هر  که  است  رسیده  خودباوری  به  ما 
تیمی را حتی استقالل را هم می تواند 
ببرد. ما بازی های استقالل را دیدیم و 
گروه آنالیز تیم حریف را مورد بررسی 
را انجام داده است. ما هم تیم آلومینیوم 
هستیم و مقابل استقالل اگر صد دقیقه 

بازی  وجود  تمام  با  کنیم،  بازی  هم 
خواهیم کرد.

داربی  بودن  پیش  در  درباره  او 
بر  بازی  این  تاریخ  شدن  عوض  و 
خالف تاریخ  تعیین شده ادامه داد: هر 
تیمی که داربی را برگزار می کند، فشار 
تیم ممکن  زیادی رویشان است و دو 
است دچار افت شوند اما تیم به تصمیم 
سازمان لیگ احترام گذاشته است. بین 
بازی های ما فاصله ما افتاد و برنامه ریزی 

ما تغییر کرد و دچار مشکل شدیم اما 
سعی کردیم خود را به این بازی برسانیم.

امیدواریم  افزود:  آلومینیوم  مربی 
تیم ما دچار نوسان نشود. ما بعد از هفته 
دوم که شرایط بهتر شد، تالش مان این 
بود که بهتر شویم. تیم ما جاه طلب است 
و با تمام وجدشان مقابل استقالل بازی 

می کنند.
و  م  و محر ه  ر با ر د للهی  ا عبد
مصدومان تیمش گفت: تنها مصدوم ما 

محسن ربیع خواه است و ایران پوریان و 
تیم  پزشک  و  سرمربی  نظر  با  آقاخان 
میادین  به  بهتر شدن شرایط شان  با  و 

بازمی گردند.
به  بازی ها  لغو  احتمال   درباره  او 
من  تخصص  گفت:  آلودگی ها  خاطر 
این نیست و من تصمیم گیرنده نیستم 
بازی  لغو شود، طبیعتا  بازی ما  اگر  اما 
پرسپولیس هم لغو می شود اما ما هم تابع 

تصمیم سازمان لیگ هستیم.
مساله  درباهر  آلومینیوم  مربی 
کرد:  خاطرنشان  شلوغ  نیمکت های 
در تیم ما چنین چیزی وجود ندارد اما 
وقتی نیمکتی در بازی شلوغ می کند و 
باعث می شود تصمیم های داور عوض 
شود، نمیکت مقابل هم برای اینکه از 
العمل  عکس  کند،  دفاع  خودش  حق 
ما  فوتبال  برای  این  می دهد.  نشان 
را  کارها  این  شاید  و  نیست  خوب 
اگر  می دهند.  انجام  ناخواسته  مربیان 
انجام  را  کاری  چنین  نیمکتی  عمدی 
دهد، نیمکت مقابل  مجبور به واکنش 

خواهد شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تیم ما در آرامش به سر می برد؛

مربی آلومینیوم: با تکیه بر خودباوری استقالل را می بریم

ضمن  پرسپولیس  سابق  سرمربی 
ارزیابی خود از فینال لیگ قهرمانان تاکید 
قهرمان  می تواند  دیگر  بار  پرسپولیس  کرد 

لیگ ایران شود.
تیم  سابق  سرمربی  ایوانکویچ  برانکو 
دلیل  ای  مصاحبه  در  پرسپولیس  فوتبال 

موفقیت قرمزها را ثبات این تیم دانست.  
ایوانکویچ  برانکو  مصاحبه  ادامه  در 

را می خوانیم:
نکو  برا آقای  مبارک،  نو  سال   *
با  نو  سال  تعطیالت  ین  ا نکوویچ!  یوا ا

سالهای گذشته چه تفاوتی دارد؟
خانواده ام  کنار  در  نو  سال  برای  من 
هستم.  کرواسی  وارازدین  خودم  شهر  در 
سرانجام، پس از چند ماه دوری از خانه، به 
از  ناشی  المللی  بین  دلیل محدودیت های 
همه گیری ویروس کرونا، برای تعطیالت 
کریسمس با اجازه فدراسیون فوتبال عمان 
کنار خانواده هستم. تفاوت اصلی با سالهای 
گذشته این است که مکان های عمومی در 
کشور من و تا آنجا که من می دانم بسته 
جشن  برای  گذشته  سالهای  مردم  است. 
اما  شدند،  می  جمع  ها  خیابان  در  گرفتن 
را  اجتماعاتی  چنین  توانیم  نمی  اکنون 
ببینیم. خانواده ها در ارتباط با خویشاوندان 
و همچنین در سفر به سایر شهرها یا کشورها 

محدود هستند.
* سال 2020 سالی بود که هیچ کس 
پیش بینی نمی کرد این طور باشد. به نظر 

شما به طور کلی یک سال چگونه بود؟
سال خیلی خوبی نبود! یک سال بسیار 
آشفته و چشمگیر در سراسر جهان برای همه 
ملت ها. جدای از مرگ و میرها و مشکل 
سالمتی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، 
همه گیری Covid-19 همه اقتصادهای 
داده و هنوز هم  قرار  تأثیر  را تحت  جهان 
تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از مردم 
در تمام قاره ها شغل خود را از دست داده اند 
و دیگر نمی توانند کارهای قبلی خود را انجام 
دهند. مشکالت اقتصادی و بیماری عفونی 
ناشی از ویروس کرونا، زندگی را برای مردم 
در سراسر جهان دشوارتر کرده است. به طور 
کلی، سال 2020 سالی نبود که هر یک از ما 

انتظار داشتیم و سال خوبی نبود.
* ارزیابی شما از سال 2020 در مورد 
یا  انتظارات  چیست؟  خود  شخصی  اهداف 
عمان  ملی  تیم  با  امیدوارید  که  را  اهدافی 
در یک روند طوالنی مدت تحقق بخشید، 

چگونه توصیف می کنید؟

پروژه  توانم  به صورت حرفه ای ، می 
برای  عمان  فوتبال  اتحادیه  با  را  جدیدی 
در  عمان  ملی  تیم  پیشرفت  به  کمک 
برنامه  این  آغاز کنم.  المللی  بین  مسابقات 
شامل برنامه های پیشرفت تیم بزرگساالن 
و تیم ملی زیر 23 سال است که ما با شیخ 
سالم، رئیس اتحادیه فوتبال عمان داشته ایم. 
اوضاع تقریبًا خوب بوده است. با این حال، 
بیماری همه گیر ویروس کرونا بر قسمت 
های اصلی برنامه های ما که قرار بود در 
تأثیر  شود،  انجام  گذشته  تابستان  و  بهار 
گذاشت. البته شرایط برای سایر کشورهای 
آسیایی نیز به همین ترتیب بود. به هر حال 
تمام تالش ما این است که سطح فوتبال 
برتر  تیم های  به سطح  را  تیم ملی عمان 

آسیایی نزدیک کنیم
لیگ  فینال  مورد  در  شما  نظر   *
قهرمانان 2020 و تفاوت آن با سال 2018 
بودید،  پرسپولیس  نیمکت  روی  شما  که 

چیست؟
حیف شد که پرسپولیس نتوانست جام 
را در سال 2020 بدست آورد. تفاوت اصلی با 
دوره من در زمان سرمربیگری این بود که 
پنجره ای  دو  انتقاالت  و  نقل  محرومیت  با 
امکان  من  برای  حتی  و عمال  روبرو شدم 
تیم  لیست  به  جوان  بازیکن  کردن  اضافه 
ما در مسیر  بازیکنان اصلی  از  نبود. برخی 
رسیدن به فینال مانند حسین ماهینی آسیب 
دیده بودند. خوشبختانه در سال 2020 این 

مسابقات در قالب متمرکز و در یک مکان 
بی طرف برگزار شد. تیم ها در مرحله حذفی 
یک مسابقه تک حذفی انجام دادند، در حالی 
که ما برای بازی با هم باید به کشورهای 
دیگر سفر می کردیم. بنابراین امسال برای 
فوتبال  گذشته  سالهای  در  که  پرسپولیس 
در  و  درآورده  خود  سلطه  تحت  را  ایران 
رقابت های قاره ای نیز قدرت خود را نشان 
داده است، راحت تر بود. این رمز موفقیت 
آنهاست. این یک موقعیت عالی برای کسب 
جام بود اما متأسفانه دو اشتباه فردی باعث 
شد پرسپولیس بازی را از دست بدهد. این 
نباید  و  است  فوتبال  از  بخشی  اشتباهات 
هیچکس را مقصر آنها دانست. اولسان برای 
پرسپولیس حریف قدری نبود، اما این فوتبال 
است و به دلیل چنین اتفاقاتی به محبوب 

ترین ورزش جهان تبدیل شده است.
را  ایران  ای  حرفه  لیگ  هنوز  آیا   *
دنبال می کنید؟ آیا پرسپولیس برای پنجمین 

فصل پیاپی قهرمان جام است؟
که  دهم  اطمینان  شما  به  می توانم 
به  نسبت  که  است  تیمی  تنها  پرسپولیس 
خود احساس اعتماد به نفس می کند و می 
تواند موفقیت خود را برای پنجمین بار تکرار 
کند. این به این دلیل است که آنها برخالف 
سایر تیم های ایرانی که مدت کوتاهی در 
داشته  باالی جدول هستند عملکرد خوبی 
کسب  برای  پرسپولیس  توانایی  در  است. 
عنوان قهرمانی برای پنجمین بار شک نکنید.

* آیا فکر می کنید جدایی بازیکنانی 
مانند شجاع خلیل زاده و بشار رسن می تواند 
منجر به ناکامی پرسپولیس در فصل جاری 
مداوم  طور  به  محمدی  گل  یحیی  شود؟ 
حال،  این  با  کند  می  صحبت  آن  درباره 
بسیاری از افراد به دلیل محرومیت از نقل و 
انتقاالت، این وضعیت را با تیمی که در سال 
2018 داشتید مقایسه می کنند و این تیم را 
از نظر کیفیت بازیکنان بسیار بهتر می دانند.

ببینید، در آخرین فصل حضور من در 
پرسپولیس، برخی از بازیکنان به تیم اضافه 
تا  را ترک کردند  تیم  شدند و برخی دیگر 
را  تیم  انتقاالت،  و  نقل  پنجره  از دو   پس 
تقویت کنیم. این در زمان گابریل کالدرون 
چند  و  محمدی  گل  و سپس  داشت  ادامه 
ساختار  حفظ  برای  یا  شدند  وارد  بازیکن 
رفتن  قطعًا  شدند.  خارج  ترکیب  از  تیم 
بشار و شجاع می تواند مشکالتی را برای 
تیم ایجاد کند. اما این شرایط عادی است 
بازیکنی در طول زندگی حرفه ای  که هر 
تیم خود را تغییر دهد. ما نمی توانیم آنها را 
سرزنش کنیم و باید به آنها حق داده شود 
فکر  بگیرند.  تصمیم  خود  آینده  درباره  که 
می کنم زمان خوبی نیست که پرسپولیس 
به بازیکنانی که باشگاه را ترک کرده اند فکر 
کند. در پنجره نقل و انتقاالت قبلی بازیکنان 
خوبی به تیم اضافه شده اند و بازگشت وحید 
امیری و جذب احسان پهلوان که بازی فینال 
ACL را از دست دادند، یک تقویت برای تیم 
است. من معتقدم پرسپولیس صاحب تیمی 
سازمان یافته با بازیکنان بزرگ و کادر فنی 
آگاه است که کیفیت خود را در طول فصل 
گذشته و فعلی ثابت کرده اند. بنابراین ، آنها 
می توانند با مربیان و بازیکنان فعلی موفقیت 

بیشتری کسب کنند.
سال  برای  شما  اهداف  و  آرزوها   *

2021؟
اواًل ، برای خودم، خانواده ام و همه 
مردم سراسر دنیا آرزوی سالمتی دارم. من 
در  کشنده  گیر  همه  بیماری  که  امیدوارم 
سال 2021 ریشه کن شود و مردم نه تنها 
برای سال 2021 بلکه برای سال ها و دهه 
های آینده آرامش خاطر پیدا کنند. من می 
ملی  تیم  برای  را  تمام تالش خود  خواهم 
عمان برای پیشرفت و تحقق اهدافی که در 
پروژه خود تعیین کرده ایم با تالش و کوشش 
انجام دهم. اگرچه، همه چیز دوباره به شرایط 
همه گیری کرونا بستگی دارد، امیدوارم که 

کار خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

دو اشتباه موجب از دست دادن جام لیگ قهرمانان شد؛

برانکو: پرسپولیس باز هم قهرمان لیگ می شود
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زنده یاد دکتر زهرا استادزاده  و دکتر بهروز محمودی بختیاری
اختصاصی دنیای جوانان

درد باید بکشی
در پی همدردی باش

سید مهدی نژادهاشمی 

فکر آن چیز که تو بر سرم آوردی باش
زخم بر جان زدی و در پی بی دردی باش

پشت کردم به جهانی که پس از تو باشد 
خنجرت را بکش و در پی نامردی باش  

بعد راحت شدن خویش دراندیشه ی این 
حس و حالی که دراین کلبه بنا کردی باش

بوسه ات داغ به پیشانی ام انداخته است
فکر ویرانه افتاده به دلسردی باش 

کاش می شد که بگویم به تو یکبار فقط 
درد باید بکشی در پی همدردی باش 

کاش می شد که بگویم به تو در چشمانم
لحظه ای در پی آنچیز که می گردی باش

دوستت دارم و ای عشق پس از کشتن من 
هرطرف باز به دنبال هماوردی باش

دکتر  از  نکته  و  خاطره  »صد  کتاب 
نیک بخت  محسن  کوشش  به  مصدق« 
تعدادی  شد.  منتشر  تهران  انتشارات  توسط 
از دکتر  نقل شده  روایت های  و  از خاطرات 
منبعی  در هیچ  پیشتر  این کتاب  در  مصدق 

منتشر نشده بودند.
این کتاب شامل خاطرات و نکاتی است 
از دوره های مختلف  که موافقان و مخالفان 
زندگی سیاسی و اجتماعی دکتر محمد مصدق 
نقل کرده اند و نیز مواردی که شاید هیچ جا 
شنیده یا خوانده نشده است، زیرا برخی از این 
خاطرات شفاهی، از زبان نزدیکانی چون دکتر 

محمود مصدق )نوه دکتر محمد مصدق( و خسرو سیف )دبیر 
کل حزب ملت ایران( بیان شده اند.

راویان خاطرات و نکات این کتاب چهره ها و شخصیت های 
متعددی هستند. همانطور که اشاره شد از نزدیکان دکتر مصدق از 

جمله غالمحسین و محمود مصدق و همچنین 
عروس دکتر مصدق گرفته تا پدر نگارنده کتاب 
و همچنین شخصیت هایی چون شعبان جعفری، 
نیشابوری،  توکلی  نصراهلل  جاورتنی،  عیسی 
گیتی  شهریاری،  توران  نهاوندی،  هوشنگ 
دیهیم، جلیل بزرگمهر، انور خامه ای، ابوالفتح 
تک روستا، شیرین سمیعی، مهدی قلی خان 
هدایت، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، کریم 
سنجابی، نصرت اهلل امینی، محمد بسته نگار 

و… را دربر می گیرند.
می کند  متمایز  را  کتاب  ین  ا آنچه 
شعر  از  است  کوچکی  مجموعه  گردآوری 
شاعران بزرگی چون علی اکبر دهخدا، بدیع الزمان فروزانفر، 
نیما یوشیج، ادیب برومند، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، 
محمدرضا شفیعی کدکنی، سیاوش کسرایی و… که در رثای 

دکتر مصدق سروده اند.

»صدخاطره  و نکته از دکتر مصدق« 

نابنایان و کم بینایان، بخش 
قابل توجهی از جمعیت معلوالن 
در  و  می دهند  تشکیل  را  کشور 
این میان، مساله آموزش به کودکان نابینا، 
تعداد  آمار،  براساس  دارد.  ویژه ای  اهمیت 
کودکان دارای آسیب بینایی در سال 1398، 
2153 نفر و در سال 1399 این تعداد 2011 

نفر، ثبت شده  است.
فرارسیدن روز جهانی بریل )15دی ماه( 
فرصت مناسبی است برای بررسی اقداماتی 
تسهیل  و  خدمات  ئه  را ا درراستای  که 
ارائه  جامعه  در  نابینایان  دسترسی های 
می شود؛ خدماتی که باید بتواند ظرفیت های 
بالقوه این قشر از جامعه را به فعلیت برساند. 
یکی از انتظارات در این زمینه، فراهم کردن 
حوزه  در  مناسب  خدمات  ارائه  و  امکانات 
که  خدماتی  است؛  کتاب خوانی  و  کتاب 
کتابی  منابع  به  را  نبینایان  بتواند دسترسی 

متنوع، فراهم آورد. 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
به مناسب روز بریل، با هدف توسعه فرهنگ 
مطالعه در بین کودکان نابینا و کم بینا کارگاه 
»چگونه کودک نابینا و کم بینای خود را با 
کتاب خوانی آشنا کنیم« برگزار می کند که 
بهانه ای شد برای گفت وگو با رضا شهرابی، 
و  اسناد  سازمان  اطالع رسانی  مدیرکل 
کتابخانه ملی ایران و پیگیری اقداماتی که 
دستور  در  نابینایان،  حوزه  در  سازمان  این 

کار خود دارد.
آموزشی  کارگاه  برگزاری  درباره   *
را  خود  بینای  کم  و  نابینا  کودک  »چگونه 
روز  به مناسبت  کنیم«  آشنا  کتاب خوانی  با 

جهانی بریل توضیح دهید.
اسناد و  از وظایف سازمان   **یکی 
آشنایی  و  آماده سازی  ایران،  ملی  کتابخانه 
مردم با کتاب و کتاب خوانی است. یکی از 
اهداف سازمان اسناد نیز، توجه به کودکان 
با  است.  مطالعه  امر  در  کم بینا  و  نابینا 
یک  ایران  ملی  کتابخانه  اینکه  به  توجه 
حوزه  در  و  دارد  نابینایان  تخصصی  تاالر 
اطالع رسانی به نابینایان فعالیت می کند، ما 
به این فکر افتادیم که برای کمک به کودکان 
نابینا و کم بینایی که قصد آشنایی با کتاب 
و کتاب خوانی دارند، اما امکانات الزم را در 
اختیار ندارند، خانواده های این کودکان را با 
کم بینا  و  نابینا  کودکان  کتاب خوانی  مقوله 
آشنا کنیم. برای رسیدن به این مهم، والدین 
تکنیک ها  و  باید یک سری اصول  کودکان 
را بدانند و به همین دلیل از عباس ریاضی 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کم بینایی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران که در این حوزه 
فعال است، برای برگزاری کارگاه آموزشی 
»چگونه کودک نابینا و کم بینای خود را با 

کتاب خوانی آشنا کنیم« دعوت کردیم که 
قطعا مستمر خواهد بود.

* والدین کودکان نابینا و کم بینا باید 
فرهنگ  توسعه  برای  را  آموزش هایی  چه 
کتاب خوانی در میان کودکان خود بیاموزند؟ 
مواردی  چه  شامل  آموزش  این  محورهای 

می شود؟
درباره  کارگاه  این  اصلی  بحث   **
و  کم بینا  و  نابینا  کودکان  بینایی  آسیب  
ز  ا بعد  است.  آسیب ها  این  طبقه بندی 
به  روش هایی  آسیب ها،  این  طبقه بندی 
والدین کودکان نابینا و کم بینا با اسنفاده از 
ابزارهای جدید و نوین و محتواهای تولید شده 
آموزش  داده می شود تا این خانواده ها بتوانند 
عالقه مند  کتاب خوانی  به  را  خود  کودکان 
کنند؛ به نحوی که مطالعه به صورت مستمر 
به عنوان یک فرهنگ در این کودکان نهادینه 
شود. پس در این آموزش ها دو محور محتوا 

و ابزار اهمیت دارد.
 * فکر می کنید نظام آموزشی، سازمان 
همچنین  و  استثنائی   پرورش  و  آموزش 
کتابخانه ها چه وظایفی برای توسعه فرهنگ 
نابینا و  کتاب و کتاب خوانی برای کودکان 

کم بینا دارند؟
** همه سازمان های فرهنگی وظیفه 
دارند که به امر مناسب سازی فعالیت هایشان 
برای نابینایان و کم بینایان و توسعه فرهنگ 
مبادرت  جامعه  از  قشر  این  برای  مطالعه 
عباس  با  که  گفت وگویی  طی  اما  ورزند، 
این  امروزه  متاسفانه  شد،  انجام  ریاضی 
متولیان  و  نمی شود  انجام  به خوبی  وظیفه 
بازدهی باالیی در ارائه خدمات به قشر نابینا و 
کم بینا، ندارند و انتظارات را محقق نمی کنند.

* از نظر شما نظام آموزشی باید چه 
اقداماتی را برای مناسب سازی فعالیت ها و 
و  نابینا  کودکان  برای  کتاب خوانی  توسعه 

کم بینا انجام دهد؟
اقدامات،  اصلی ترین  از  یکی   **
از  استفاده  با  گویا  کتاب های  تولید  و  تهیه 
است  تکنولوژی  قدرت  و  جدید  ابزارهای 

که باتوجه به استانداردهای باالیی که برای 
تولید این کتاب ها،  طراحی شده است، باید در 
دسترس کودکان نابینا و کم بینا قرار گیرد. 
نظام آموزشی و مراکز ذی ربط باید به صورت 
جدی، آموزش هایی را برای گسترش فرهنگ 
این  میان  در  کتاب خوانی  شوق  و  مطالعه 

کودکان انجام دهند.
کتابخانه  فعالیت های  درباره  کمی   *
و  لعه  مطا فرهنگ  توسعه  درباره  ملی 
کم بینا  و  نابینا  افراد  بین  در  کتاب خوانی 
توضیح  معلولیت  نوع  ان  کودکان  به ویژه 

دهید.
کارگاه های  مستمر  برگزاری   **
قصه خوانی، کتاب خوانی و آشنایی کودکان 
نابینا و کم بینا با کتاب در کتابخانه، برگزاری 
استفاده  نحوه  درباره  آموزشی  کارگاه های 
کتاب خوانی  برای  تکنولوژی  ابزارهای  از 
نابینایان و کم بینایان، تجهیز کتابخانه ملی 
 lcd . led مانند  دستگاه هایی  به   ایران 
بریل  پرینتر های  و  درشت نما  برجسته نگار، 
که مخصوص افراد کم بینا است و می توانند 
با حضور در تاالرهای کتابخانه از این منایع 

استفاده کنند.
 * چند درصد از کتابخانه های کشور، 
و  نابینا  افراد  استفاده  برای  تجهیزات الزم 
کتاب خوانی  و  کتاب  مطالعه  برای  کم بینا 

را دارند؟
** کتابخانه های بسیار کمی در سطح 
را  خاصی  خدمات  تهران  حتی  یا  و  کشور 
یا کم بینا درنظر  و  نابینا  برای مطالعه قشر 
گرفته اند؛ به طور مثال کتابخانه های عمومی 
و سازمان  شهرداری چنین امکاناتی ندارند. 
یکی از دالیل آن نیز گران بودن تجهیزات 
و محدودیت بودجه کتابخانه برای تهیه این 
ابزارها است. نکته بعدی این است که هر 
مراجعه کننده  تعداد  است،  ممکن  کتابخانه 
نابینا و کم بینا باالیی نداشته  باشد که بخواهد 

چنین هزینه ای کند.
کتابخانه  در  گویا  کتاب  تعداد  چه   *
ملی برای نابینایان و کم بینایان موجود است؟

** حدود 12هزار عنوان کتاب گویا 
نابینا و کم بینا در  افراد  برای  استفاده  قابل 

کتابخانه وجود دارد.
 * چرا تولید کتاب گویا در کتابخانه ها 
محدود  و  پایین  کم بینا  و  نابینا  قشر  برای 

است؟ علت  چیست؟
تولید  هزینه  دالیل،  آن  از  یکی   **
باالی این کتاب ها است و ناشران بسیاری، 
را در فضای وب و  از آن ها  مجوز استفاده 
به صورت رایگان نمی دهند؛ بنابراین امکان 
راحت  وب  محیط  در  کتاب ها  از  استفاده 
نیست؛ البته سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
به عنوان  که  وظیفه ای  به  توجه  با  ایران 
کتاب ها  بتواند  باید  دارد،  مادر  کتابخانه 
و  کرده  گویا  جامعه  از  افراد  این  برای  را 
از  استفاده  البته  بدهد؛  قرار  اختیارشان  در 
کتابخانه  تاالرهای  در  صرفا  کتاب ها  این 
قانون  رعایت  به دلیل  و  است  امکان پذیر 
در  را  بسیاری  آثار  نمی توانیم  کپی رایت 

فضای وب قرار دهیم.
مقایسه  در  ایران  کتابخانه های   *
نیاز  با  متناسب  توانسته   چه اندازه  جهان  با 
کودکان نابینا و کم بینا مناسب سازی شود؟

ی  ز سا نمند ا تو ه  ر با ر د  * *
معلوالن  استفاده  برای  کتابخانه هایمان 
در  گفت،  باید  کم بینا  و  نابینا  افراد  ازجمله 
در  جهان  کتابخانه های  دیگر  با  مقایسه 
عقب  آن ها  از  و  داریم  قرار  پایینی  جایگاه 
هستیم. یکی از دالیل آن نیز، این است که 
از تکنولوژی های جدیدی که در این حوزه 
مورد توجه است، در کتابخانه ها مورد استفاده 

قرار نمی گیرد.
 * تاثیر برگزاری این کارگاه آموزشی 
مشارکت  و  مطالعه  فرهنگ  توسعه  در  را 
برای  شرایط  مناسب سازی  امر  در  والدین 
کودکان نابینا و کم بینا را چه اندازه می دانید؟

منبع  هیچ  ینکه  ا لیل  به د  * *
نیازها  با  خانواده ها  آشنایی  برای  خارجی 
در  کم بینا  و  نابینا  کودکان  آسیب های  و 
نحوه  و  کتاب خوانی  ازجمله  فرهنگی  امور 
تعامل والدین با کودکان وجود ندارد، این 
کارگاه های آموزشی قطعا تاثیرگذار خواهد 
که  هستند  این  به دنبال  خانواده ها  بود. 
بتوانند یک  سری از این نیازهای اطالعاتی 
بشناسند  را  خود  کم بینا  و  نابینا  کودکان 
ز  ا تمایل  و  استقبال  کنند.  برطرف  و 
وجود  همیشه  کودکان  این  خانواده  سوی 
داشته است و سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران تالش کرده تا به این نیاز پاسخ دهد؛ 
چراکه منابع خوبی در جامعه به صورت کتاب 
و یا مقاالت در دسترس خانواده ها نیست و 
این کارگاه شاید بتواند نیازهای اطالعاتی 

آن ها را برطرف کند.

تجهیزات کتابخانه ای برای نابینایان گران است

انتشار  تاریخ موسیقی با داستان های مصور 
با  موسیقی  یخ  ر تا « ب  کتا
برنار  نوشته  مصور«  داستان های 
سدلر  مایکل  و  لمری  دنی  ِدیری، 
و  ایوانووا  ناتالینا  ترجمه  با  به تازگی 
منتشر  نو  نشر  توسط  ریاحی  هرمز 
بازار نشر شده است. نسخه  و راهی 
اصلی این کتاب سال 1984 در پاریس 

منتشر شده است.
نویسندگان کتاب، آن را این گونه 
می کنند:   معرفی  خود  مخاطب  به 
»خواننده عزیز در این کتاب، تصاویر 

زیاد و نوشته خیلی کم است. ما فقط پایه را تقدیم می کنیم. اگر می خواهی 
بیشتر بدانی برو سراغ کتاب های چاق تاریخ موسیقی. توجه! ! در کتاب های 
چاق نوشته زیاد و تصاویر خیلی کم است.« این کتاب در گروه آثار بزرگسال 

و طنزوفکاهیات قرار می گیرد.
و  شده  شروع  بشر  تاریخ  ابتدای  از  موسیقی  تاریخ   ، کتاب  این  در 
اسامی  نمایه  هم،  کتاب  متن  از  پس  است.  آمده  پیش  مصور  به صورت 

آمده است.
سه نویسنده کتاب، لحظات مهم تاریخ موسیقی، یعنی هیجان انگیزترین 
بخش از تاریخ بشر، از عصر باستان تا قرن بیستم را گردآوری و در این کتاب 
معرفی کرده اند که دربرگیرنده روایتی است که در آن سعی شده تصویِر 
تاریخ هم در چشم مخاطب بنشیند؛ همان قدر که صدای تاریخ در گوش 

او طنین انداز می شود.
دوران پیش از تاریخ، دوران باستان، سده های میانه، رنسانس، سده 
هفدهم، سده هژدهم، کالسیسیسم، رمانتیسم، پیروزی ملودرام، مکتب های 
ملی، رمانتیسم متاخر، آغاز سده بیستم، تحّول مکتب های ملی و موسیقی 
با  موسیقی  »تاریخ  هستند.  این کتاب  اصلی  فصل   14 عناوین  معاصر 

داستان های مصور« به بیش از 20 زبان ترجمه شده است.
در قسمتی از این کتاب که توضیح تصاویر آن است، می خوانیم:

آلبر روسل، هنرمندی برجسته اما متواضع و به دور از جنجال، تا مدت ها 
در سایه فوره، دوکا، دبوسی و راول زندگی کرد.

روسل نیروی دریایی را ترک گفت تا آهنگسازی کند. سمفونی سوم 
نشان  را  او  موسیقی  استعداد   )1918( »پادماواتی«  _باله  اپرا  و   )1930(
می دهند. پادماواتی ترجیح می دهد همسر خود را بکشد و در آتش سوزانده 

شود، اما تسلیم سلطان نشود.
امپرسیونیسم و در جستجوی موسیقی روشن، سالم،  با  در مخالفت 
»گروه شش«  تاسیس  در  شاعر  کوکتوی  ژان  سرگرم کننده،  و  صمیمی 

موثر بود.
این کتاب با 150 صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار و 100 نسخه و 

قیمت 200 هزار تومان منتشر شده است.

به مناسبت سالروز درگذشت پدر شعر نو
نیما فردگرایی را جانشین تقلیدگرایی کرد

سیدعلی اصغرزاده

13 دی 1338 اگرچه تن ققنوس شعر فارسی و طبری خاموش شد 
ولی جان او در نوشته هایش زبانه می کشد. از نیما یوشیج سخن گفتن، مانند 

آویختن چراغ در کوهستان خورشید است.
شعر فارسی پیش از نیما یوشیج دچار بیماری بازگشت شده بود. 
او به خوبی توانست این بیماری را درمان کند. بازگشت به ریشه ها با 
از  یکی  کرد.  تقلیدگرایی  جانشین  را  فردگرایی  نیما  دارد.  فرق  تقلید 
روزگار  هنرمند  نیما  اوست.  بومی گرایی  نیما،  فردگرایی  ویژگی های 
با  را  خود  دیار  و  روزگار  خود،  شناخت  برای  و  است.  خود  دیار  و 

می کاود. پرسش هایش 
نیمای  نشده:  شناخته  درستی  به  نیما  چهره های  هنوز  که  افسوس 
نیمای  سفرنامه نویس،  نیمای  نمایشنامه نویس،  نیمای  داستان نویس، 
که  است  فارسی  زبان  سراینده  تنها  او  پژوهنده.  نیمای  نقدنویس، 
نوین  نقد  و  شعر  رهبر  و  است  تاثیرپذیری اش  از  بیشتر  تاثیرگذاری اش 

فارسی است.
دستنوشته های نیما یوشیج را که پسرش شراگیم در دهه هفتاد به 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی فروخت، بزرگترین دغدغه نیماپژوهانی چون 
من به شمار می آید. دغدغه از آن رو که این دستنوشته ها پس از بیست 
سال فراموشی، در سال 93 کار بررسی اش آغاز شد. فرهنگستان زبان، از 
سال 93 تا کنون به روش الک پشتی، دو کتاب از دستنوشته ها توانست 
چاپ کند. شراگیم دو سال پیش ادعا کرده بود دستنوشته های پدرش را به 
فرهنگستان زبان نفروخت، ولی فرهنگستان زبان با رسانه ای کردن سند 

فروش دستنوشته های نیما یوشیج، شراگیم را رسوا کرد.
نیما در یادداشت های روزانه اش می نویسد: )نه مرا فرزندی باشد برومند( 
نیما به گفته خودش، به رودخانه ای می ماند که از هر جایش می توان 
رودخانه  این  می شود  باعث  دستنوشته هایش  شدن  چاپ  برداشت.  آب 

نوزایی، مردابی نگردد.
61سال از درگذشت نیمای نوآور گذشت ولی او روز به روز زنده تر 
می شود با سروده ها و نوشته هایش. به امید چاپ شدن همه شاهکارهای 

نیما یوشیج.
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پروانه رسولی خوشبخت

نمایشگاه مجازی کتاب تاثیر مثبتی بر 
گردش مالی ناشران خواهد داشت

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
تهران می گوید: نمایشگاه مجازی کتاب 
نسخه کوچک شده نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران است که با توجه به بحران 
صنعت نشر پس از شیوع کرونا می تواند 
در گردش مالی ناشران نقش به سزایی 

داشته باشد.
هومان حسن پور ، درباره ایده اجرای 
نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی 
به خبرنگار مهر گفت: برگزاری نمایشگاه 
به  و  کشوری  سطح  در  کتاب  مجازی 

صورت گسترده نخستین تجربه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است؛ ما 
در اتحادیه و صنف نیز تا جایی که می توانیم تجربیات خود را به آن ها منتقل 

می کنیم؛ طبیعی است نگرانی هایی وجود داشته باشد اما باید تجربه شود.
وی افزود: معتقدم اگر قرار است این نمایشگاه برگزار شود نکته های 
زیادی را شامل می شود که همه آن ها را به همکاران خانه کتاب و ادبیات 
ایران منتقل کرده ایم، مثل اینکه حقوق همه ناشران حفظ شود؛ در عین 
حال حقوق مصرف کننده نیز باید رعایت شود و شکل کار به گونه ای نباشد 

که افرادی از بیرون نمایشگاه از موقعیت آن استفاده نامطلوب کنند.
حسن پور ادامه داد: در یک نگاه کلی باید گفت که نمایشگاه مجازی 
کتاب نسخه خیلی کوچک نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است؛ با اینکه 
در کل با برگزاری نمایشگاه کتاب مشکل داریم اما از سوی دیگر صنعت 
نشر به شدت نیاز دارد که ورودی سرمایه داشته باشد و این سرمایه هر سال 

در نمایشگاه کتاب تهران تزریق می شد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در بخش دیگری از این 
گفت وگو با بیان اینکه امسال شاید نمایشگاه مجازی مقداری از آن را جبران 
کند، گفت: اگرچه این نمایشگاه مجازی نمی توانند همانند نمایشگاه فیزیکی 

باشد اما به گردش مالی نشر کمک می کند و برگزاری آن اهمیت دارد.
وی درباره پیشنهاد بعضی افراد مبنی بر حضور کتابفروشان در نمایشگاه 
مجازی کتاب نیز توضیح داد: نمایشگاه کتاب اگر به عنوان فروشگاه باشد 
همه رسته های نشر را می توان در آن گنجاند اما مساله اینجا است که با 
این کار ماهیت این رویداد از بین می رود و ممکن است اتفاق هایی رخ بدهد 

که نتوان آن ها را کنترل کرد.
وزارت  فرهنگی  امور  معاونت  در  که  تدبیری  با  حسن پور،  گفته  به 
خرید  فصلی  طرح های  در  است  شده  اندیشیده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کتاب کتابفروشان از حمایت ها منتفع می شوند و در نمایشگاه ناشران؛ به 
پیدا کنند در فروش  نباید ورود  ناشران  همین دلیل که در فروش فصلی 

نمایشگاهی هم کتابفروشان نباید ورود پیدا کنند.
بهمن  ماه  ششم  تا  اول  از  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 

1399 برگزار خواهد شد.

عکاس باسابقه مطبوعات درگذشت
یونس علیشیری به دلیل نارسایی 
کلیوی و ریوی در سن 83 سالگی دار 

فانی را وداع گفت.
و  س  عکا ی  علیشیر نس  یو
از  پس  ورزشی  باسابقه  روزنامه نگار 
مجالت  و  ها  روزنامه  در  کار  ها  سال 
مختلف، بامداد امروز )یکشنبه( دار فانی 

را وداع گفت.
او که متولد 12 مهر 1316 در بندر 
انزلی بود، بیش از 30 سال در روزنامه 
آن  زیرمجموعه  مجله های  و  اطالعات 

مانند »دنیای ورزش« و »دختران و پسران« فعالیت کرد و پس از بازنشسته 
شدن در این روزنامه به کار خود در سایر رسانه ها از جمله روزنامه های 

»هدف« و »نود« ادامه داد.
علیشیری در مهرماه سال 1399 سکته مغزی کرد و نارسایی کلیویی و 

ریوی باعث شد تا او در 14 دی 99 چشم از جهان فرو ببندد.

رفتگرهای ترک، با کتاب های دورریخته 
شده، کتابخانه  درست کردند

زباله ها  در  که  را  کتاب هایی  آنکارا  شهر  شهرداری  رفتگران 
پیش  که  ساخته اند،  بزرگ  کتابخانه ای  آن ها  با  و  جمع آوری  یافته اند، 
پایتخت  در  کتابخانه  آنن  از  مفصلی  گزارشی  سی ان ان  شبکه  این  از 
خبرنگار  خود  سی ان ان  گزارش  در  بود.  کرده  منتشر  ترکیه  کشور 
موقتی  کاماًل  کتابخانه  این  که  می کرد  صحبت  طوری  نیز  آمریکایی 
است ولی سه سال از شروع این کتابخانه گذشته و هر روز کتاب های 

افزوده می شود. آن 
حاال دیگر کارگران شهرداری آنکارا به کمک بیتمور 23 ساله آمده  اند 
و آنها نیز کتاب های دور ریخته شده را به مکان فعلی کتابخانه واقع در یک 

کارخانه سابق آجرپزی می آورند.
صرف  وقت  ماه ها  واقع  چانکایا  منطقه  در  شهرداری  کارگران  این 
جمع آوری کتاب های دور انداخته شده از میان زباله های شهر کردند و با 
استفاده از آنها کتابخانه خود را به 25هزار نسخه کتاب رسانده اند و حاال 

حتی به سازمان های دولتی نیز کتاب قرض می دهند.
اداره   نزدیکی  در  قدیمی  آجرسازی  کارخانه  یک  کتابخانه  ساختمان 
بهداشت است. به گفته  کارگران معلمان مدارس روستایی از سراسر ترکیه 
متقاضی این کتاب ها برای دانش آموزان هستند. این کتابخانه در سپتامبر 
سال 2017 میالدی به روی عموم باز شد و افراد شروع به اهدای کتاب به 
این کتابخانه کردند و مهم ترین کتاب های موجود در این کتابخانه کتاب های 

ادبیاتی و علمی است.

حوزه  طراح  مهدی زاده،  آیدین 
اسباب بازی و پژوهش گر صنایع فرهنگی 
و  بازی  حوزه  در  شرقی  تم  می گوید، 
را  زیادی  مخاطبان  دنیا  در  سرگرمی 
جذب کرده است در حالی که در ایران 

از این امر غافل  هستند.
ز  ا ه  ر با ر ه  د ا مهدی ز یدین  آ
از  فرهنگی  صنایع  حوزه  خودبیگانگی 
ادبیات غنی کشورمان گفت: زمانی که 
از ادبیات کهن سخن می گوئیم تمامی 
ذهن ها به سمت شاهنامه، کلیله و دمنه 
در  می رود  ادبی  سنگین  متون های  و 
قابل  و  متون های سبک تر  ما  حالی که 

فهم تر هم داریم که می توان با اقتباس 
از آن ها صنایع فرهنگی را غنی تر کنیم. 
خیلی  از  اسباب بازی  حوزه  برای  مثاًل 
متون می توان بهره برد که اصاًل نام آن 
به میان هم نمی آید در حالی که با این 
متون بیگانه هستیم و در طراحی های 

اسباب بازی خیلی سراغش نرفتیم.
اگر طراحان و  این پژوهش گر،  ه 
فعاالن حوزه اسباب بازی به سراغ ادبیات 
بروند و برای این حوزه در را برای ادبیات 
خواهیم  عمل  موفق تر  قطعًا  بگشایند، 
کرد. ما نیازمند آشتی با ادبیات و ایجاد 
اقتباس  و  طراحی  حوزه  در  ظرفیت ها 

اسباب بازی هستیم.
او با اشاره به اسباب بازی در آلمان 
که تم شرقی دارد و عنوانی ایرانی با نام 
»شهرزاد« دارد، گفت: گاهًا بازی هایی 
که در غرب طراحی و تولید می شوند تم 
داستان های  از  برگرفته  و  دارند  شرقی 
ایرانی  آن ها  طراح  اما  هستند  کهن 
اینکه  توجه ای  قابل  نکته  و  نیستند، 
طرفداران و مخاطبان زیادی هم دارند 

ولی ما از آن به کلی غافل شده ایم.
مهدی زاده درباره شخصیت پردازی 
در حوزه اسباب بازی، اظهار کرد: شکی 
اما  نیست  ما  ادبیات  بودن  غنی  در 

مشکلی که در این میان است کهن بودن 
شخصیت ها و نپرداختن به آن ها، باعث 
برای مخاطب خیلی  شده شخصیت ها 
بخشی  یا  نیست  باور  قابل  و  ملموس 
و  کودک  برای  متون  و  موضوعات  از 
باید  نیست  بیان  و  بازگو  قابل  نوجوان 
ادبی  اقتباس  از سخت بودن  این وجه 
هم درنظر گرفت. باید برای ساده شدن 
ادبیات، حفظ پندها، اهمیت و احترام به 
محیط زیست و… پروسه زمان بری را 
درنظر گرفت و بر روی آن ها تحقیق و 
پژوهش کنیم تا بتوانیم در زمینه اقتباس 

ادبیات موفق ت گام بداریم.

آشتی با ادبیات به نفع صنایع فرهنگی است

شاعرش  مالِک  سرنوشِت  مانند  نیما  خانه  
چه  کرده،  پیدا  هیجانی  گاهی  و  خواندنی  روایتی 
سال هایی که نیما و عالیه خانم در همین خانه میزبان 
همسایگان شان سیمین و جالل می شدند و چه سال ها 
بعد که دیوان عدالت اداری حکم خروج از ثبت خانه را 
از فهرست آثار ملی داد و رسید به احتماالِت زیادی 
که برای کاربری های مختلِف این بنا مطرح شد تا 
همین کمتر از دو سال قبل که یک نهاد شهری خانه 

را برای حفاظت خرید.
حدود 22 ماه از خرید خانه نیما یوشیج، پدر شعر 
نو فارسی، توسط سازمان زیباسازی و قول و قرارهایی 
بنای  این  از  برای مرمت، ساماندهی و حفاظت  که 

تاریخی توسط مالکاِن جدیدش داده  شد، می گذرد.
همه   هنوز  ین که  ا نه  مدت،  ین  ا ز  ا بعد 
چگونگی  برای  گذشته  سال های  دل نگرانی های 
هستند  اما  باشد،  مانده  باقی  نیما  خانه  از  حفاظت 
همسایگانی که هر چند دل شان از وجوِد مالکی قرص 
است که قول داده برای حفاظت و مرمت و کاربری 

متناسب در این بنا، ولی چشم شان به در خانه مانده تا مرمتش 
تمام شود و هرچند دیگر صاحبان اولیه اش را ندارد، اما باز هم 
درختاِن خانه زندگی ببخشد به محله  دزاشیب تهران. چون 
برای شان خانه  نیما هنوز همان خانه است، فقط قدری پیرتر 
شده از بیش از 50 سال قبل که نیما روی پله های ورودی اش 
نشسته و با فرزند کوچکش غرق در خواندن مطلبی است، 
خانه ای که نیما روی ایوانش دست عالیه خانم را گرفته و 

هر دو لبخند رضایت بر لب دارند.
برزین ضرغامی - مدیر عامل زیباسازی شهر تهران - 

بعد از انتشار یادداشتی از یک نیماپژوه و نماینده  انجمن های 
دوستداران میراث فرهنگی مازندران که نسبت به سرنوشت 
خانه دل نگران بود، در گفت وگو با ایسنا درباره  روند مرمت 

خانه  نیما توضیح می دهد.
او می گوید: فرایند حفاظت و استفاده  مجدد تطبیقی 
انجام  در حال  دقیق  و  به صورت علمی  یوشیج  نیما  خانه  
است که با توجه به حساسیت ویژه  این میراث معاصر واجد 
ناملموس  خصیصه های  با  قوی  ارتباط  واسطه   به  ارزش 
مرتبط با زندگی نیما برای عموم مردم، سازمان زیباسازی 
شهر تهران نخست مطابق همه  فرایندهای حفاظت بحث 

طراحی حفاظت و استفاده  مجدد تطبیقی خانه  نیما 
را در دستور کار خود قرار داد.

به  کار  این  انجام  از  بعد  که  این  بیان  با  او 
سرعت مشاور دارای صالحیت، کار خود را مطابق 
شرح خدمات مفصلی که تنظیم شده بود آغاز کرد 
قرار  پایانی  مراحل  در  فرایند  این  نیز   اکنون  و 
دارد، ادامه می دهد: در طی انجام فراینِد طراحی با 
هم فکری با مشاور تصمیم بر آن شد که با توجه به 
وضعیت بحرانی بخش هایی از ساختار )شناسایی شده 
سریع تر  چه  هر  آسیب شناسی(  مطالعات  زماِن  در 
عنوان  با  مرمت  اجرایی  فرایند  از  مرحله   نخستین 

مرمت اضطراری و استحفاظی انجام  شود.
رواق،  استحکام بخشِی  می دهد:  توضیح  او 
نعل درگاه ها، کالف کشی، خرپای چوبی و شیروانی 
حال  در  مشاور  توسط  ارائه شده  طراحی  مطابق  بنا 
انجام است و همچنین در همه  فرایند طراحی و اجرا، 
متخصصاِن مرمت سازمان زیباسازی شهر تهران با 
هم فکری با مشاور رعایت اصول و اخالقیات مرمت 
و حفاظت را مطابق مبانی نظری مرمت در اولویت اصلی 

قرار داده اند.
به گفته  رییس سازمان زیباسازی، مرحله  بعدی عملیات 
اجرایی مرمت این خانه نیز در حال برنامه ریزی است و پس 

از تکمیل مطالعات بالفاصله اجرا می شود.
می گوید:  نیما  خانه   کاربری  درباره   همچنین  او 
نیما  شخصیت  با  مرتبط  ناملموس  میراث  خصیصه های 
استفاده   در  ما  قرمز  خط  می کند،  حمل  که  ارزش هایی  و 

مجدد بنا است.

قول هایی درباره خانه نیما و خط قرمزش
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سهم متین ستوده از »سهم زن« مشخص شد

نمایش »سهم زن« با طراحی و 
کارگردانی محمد قنبری و بازی متین 
ستوده و سمیرا حسینی روی صحنه 
می رود.محمد قنبری در تازه ترین اثر 
زن«  نمایش »سهم  دارد  قصد  خود 
نوشته والنتینکراسناگوروف را با ترجمه 

ماندانا مجیدی به صحنه ببرد. متین ستوده 
و سمیرا حسینی که پیش از این در نمایش »دراکوالی سفید« همبازی 

بودند در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.
این دومین اثر از کراسناگوروف است که توسط این کارگردان روی 
صحنه می رود. »سهم زن« نمایشنامه کوتاهی است درباره 2 زن که به 
بیمارستان آمده اند تا با شوهرانشان مالقات کنند، آن هم خارج از زمان 
مالقات و به  صورت پنهانی. محمد قنبری پیش از این نمایش »خانم 
گالب« را در سال 1397 به صحنه برد که نمایشی کمدی - تاریخی بود.

میرطاهر مظلومی 
در نقش داور جشنواره نمایش های رادیویی 

میرطاهر مظلومی که این روزها 
داوری بخش رادیویی جشنواره تئاتر 
فجر را بر عهده دارد، اظهار داشت: 
هر گاه به عنوان داور در جشنواره های 

در  عدالت  و  دقت  شدم  انتخاب  مختلف 
قرار  خویش  کار  سرلوحه  را  آثار  انتخاب 
دادم، چرا که تالش و زحمات یک گروه چه از تهران باشد چه شهرستان 
می بایست تمام و کمال در نظر گرفته شود تا خدای ناکرده حقی از شرکت 
لحظه یک  به  لحظه  آثار،  داوری  در  افزود:  نشود.وی  تضییع  کنندگان 
نمایش رادیویی را بارها و بارها گوش می دهم و آن را از تمامی جهات از 
نویسندگی و کارگردانی گرفته تا بازیگری، افکتوری و صدابرداری مورد 
بررسی دقیق قرار می دهم چرا که معتقدم صرفًا با یک بار گوش دادن 

نمی توان به درستی درباره جزییات یک اثر اظهار نظری دقیق داشت.

حضور »رازدار« در یک رویداد جهانی

به آهنگسازی  »رازدار«  قطعه 
روز  نخستین  در  میرمعصومی  احمد 
نتایج  اعالم  با  میالدی  جدید  سال 
مسابقه بزرگ جهانی »گلوبال موزیک 
اواردز«، مدال نقره این رویداد را کسب 

این  دریافت  از  خرسندی  ابراز  با  کرد.وی 
جایزه توسط او و تعدادی دیگر از هنرمندان 
کشورمان گفت: از همه مدیران درخواست حمایت از تولیدات متعالی جهت 
حضور هرچه بیشتر در عرصه های بین المللی را داریم و اینکه بستر عرضه 
محصوالت فرهنگی و هنری در ارائه به داخل کشور و خارج از کشور، 
تقویت و سامانه های راهبردی جهت حمایت از هنرمندان، از طرف بخش 
دولتی و فرهنگی کشور فراهم شود. قطعه »رازدار« با حضور هنرمندانی 
چون، بابک ریاحی پور، علیرضا دریایی، فیروز ویسانلو و فایضه کامیاب 

صرفا جهت شرکت در این رقابت بزرگ بین المللی تولید شده بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

حسینی در نقش فیزیکدان ایرانی ظاهر می شود

یک  یگر  ز با حسینی  شهاب 
بر  تمرکز  با  که  شد  سینمایی  فیلم 
مخترع  و  فیزیکدان  یک  زندگی 
ایرانی- آمریکایی به نام »علی جوان« 
کوروش  را  فیلم  این  شد.  انتخاب 
و  می نویسد  »شب«  سازنده  آهاری 

کارگردانی می کند. جوان نخستین بار مفهوم 
لیزر گازی را در سال 1959 در آزمایشگاه های تلفن بل ارایه کرد. همچنین 
در زمینه فیزیک کوانتوم و طیف سنجی همکاری کرده بود. دستگاه لیزر 
نئون هلیومی که وی سال 1960 ساخت اکنون در موزه ملی تاریخ آمریکا 
در معرض دید است.آهاری، حسینی و آلکس بریتو با کمپانی تولید فیلم 
پل میدیا حقوق ساخت فیلمی بر مبنای زندگی جوان را در اختیار دارند. 
دو دختر این فیزیکدان یعنی مایا و لیال جوان نیز به عنوان مشاور و تهیه 

کننده اجرایی در این فیلم حضور دارند.
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محمد حسین زاده

مدتهاسـت دیگر شـاهد درخشش اسـتعدادهاي 
جدید در تلویزیون نیسـتیم. به یاد بیاورید روزگاري را 
که با سـریال هاي طنز بسـیار سـاده چه سـتارگاني به 
ایـن عرصـه معرفي شـدند کـه حاال هرکـدام وزنه اي 
قابل اتـکا در عرصـه هنـر بـه شـمار مي رونـد. مهران 
مدیـري، رامبـد جوان، سـعید آقاخاني، رضـا عطاران، 
حمیـد لوالیـي، مهـران غفوریـان، بیژن بنفشـه خواه، 
رضا شـفیعي جم، جواد رضویان، سـیامک انصاري و... 
تنهـا تعـدادي از این هنرمندان هسـتند که این روزها 
کمتر شـاهد درخشـش آنها در تلویزیون هسـتیم چرا 
کـه سیاسـت هاي تلویزیـون تغییر کرده و بسـیاري از 
ایـن اسـامي یـا اجـاره کار ندارند یا شـرایط همکاري 
بـا تلویزیـون برایشـان مهیا نمي شـود. مجید صالجي 
نیـز یکـي دیگـر از ایـن چهره هاسـت کـه سـال ها با 
درخشـش در بازیگـري و سـپس در کارگردانـي یـک 
چهـره محبـوب از خـود در تلویزیـون سـاخت ولي او 
نیـز مدتهاسـت از تلویزیـون فاصلـه گرفتـه و بیشـتر 
در سـینما و شـبکه خانگـي مشـغول اسـت.  او بـا 
عروسـک گردانی  و  گویندگـی  کـودک،  برنامه هـای 
آغـاز کـرد و بعـد از تجربه هـای مختلـف در بازیگری 
خـود را در کارگردانـی آزمود و مجموعه بسـیار موفق 
و محبـوب سـه درچهار و پـس از آن سـریال مـوج و 
صخـره را سـاخت و نشـان داد تـا چـه حـدی در این 
آزمـون سـربلند و موفـق بوده اسـت. او بعـد از تجربه 
بـا سـریال  نمایـش خانگـي  در شـبکه  کارگردانـي 
کارگردانـي  تجربـه  اولیـن  خانـه،  از  دور  سـال هاي 
سـینمایي اش را با فیلم سـینمایي زیرنظر پشـت سـر 
گذاشـت کـه یکـي از آثار موفق سـینما بـود و درواقع 
تـا پیـش از کرونا توانسـته بود گیشـه سـینماها را داغ 
نگـه دارد. او چنـدي پیـش هـم برنامـه ام شـو را در 
فضـاي مجازي داشـت که یک تاک شـو جـذاب بود. 
بـا مجید صالحي همراه شـدیم تا دربـاره فعالیت هاي 
سـال هاي اخیر و همینطور فضاي آثار کمدي بیشـتر 

صحبـت کنیم...

-ایـن روزهـا فضـاي مجـازي نقـش مهمي در 
زندگـي مـا دارد و اتفاقـا آخریـن فعالیـت شـما کـه 
پخش شـده، ام شـو بـود که یـک تاک شـو در فضاي 

بود! مجـازي 
*بـه نظرم این برنامه یکـي از برنامه هاي خوبي 
بود که به شـکل تاک شـو اجرا شـد و مخاطب خوبي 
هـم داشـت. البتـه ما مشـکالت زیادي داشـتیم و در 

عیـن حـال خودسانسـوري زیـادي هـم کردیـم ولي 
بـه هـر صورت خوشـحالم که ایـن برنامه تولید شـد.

-از حواشي ایجادشده براي برنامه بگویید!؟
مهمان هـاي  برنامـه  یـک  وقتـي  *طبیعتـا 
شـاخصي داشـته باشـد ممکـن اسـت آن مهمان هـا 
صحبت هـاي بکننـد کـه تبدیل به حاشـیه شـود ولي 
از نظـر مـن جذابیت هـاي اینطـور برنامه هـا گاهي به 
همیـن حواشـي اسـت. بـا ایـن حـال همین حواشـي 
دسـت و پـاي مـا را خیلـي بسـت و درنهایـت هـم 

تصمیـم بـر ایـن شـد کـه کار ادامـه پیـدا نکند.

-ولـي انتقادات زیادي خصوصـا درباره برنامه اي 
که اکبر عبدي در آن حضور داشـت، شـد...

*آقـاي عبدي از مفاخر هنر کشـورمان هسـتند 
و مـن نمي توانـم بـه ایشـان بگویـم که چـه صحبتي 
داشـته باشـند و چـه صحبتـي نکنند. درواقـع نه فقط 
ایشـان بلکـه همـه مهمان هایـي کـه در ایـن برنامـه 
حضـور داشـتند همگـي آزاد بودنـد و ما بـه هیچکدام 
هیـچ موضوعـي را دیکتـه نکرده بودیـم. آقاي عبدي 
هم ذاتا شـوخ طبع هسـتند و صحبت هایي که ایشـان 
در برنامـه داشـت هـم طوري بـود که نمي توانسـتیم 

آنهـا را حـذف کنیم.

-این روزها چه مي کنید؟
*راسـتش به تازگي بازي در یک کار سـینمایي 
را بـه پایـان بـردم و در عیـن حـال سـعي مي کنـم با 
اینکـه در ایـام کرونـا همه چیز تحت تاثیـر قرار گرفته 
ولـي خـود را از وادي هنـر دور نکنم که برنامه ام شـو 
یکـي از ایـن فعالیت هاسـت. یـک سـریال هـم براي 
شـبکه نمایـش خانگـي کار کردم به نام سـیاوش، که 
بـه زودي پخـش خواهد شـد. نقش منفـاوت و گریم 

خاصي در این سـریال دارم.

-فیلـم زیرنظـر اکـران شـد و فـروش خوبـي 
در گیشـه داشـت و نشـان داد کـه مجیـد صالحـي 
بـه عنـوان کارگـردان، ذائقـه مخاطـب را بـه خوبـي 

چیسـت؟ خودتـان  نظـر  مي شناسـد... 
تیمـي  کار  یـک  زیرنظـر،  فیلـم  *راسـتش 
فوق العـاده بـود و اینطـور نبـود که همه کارهـا را من 
اتجام داده باشـم. از رامبد جوان و محمد شایسـته به 
عنـوان تهیه کننـدگان گرفته تـا رضا عطـاران نازنین 
و امیـر جعفـري دوست داشـتني کـه واقعـا بـراي این 
فیلـم سـنگ تمام گذاشـتند و همـه دوسـتان دیگري 

کـه در خدمت شـان بودیـم. شـاید دلیل توفیـق فیلم 
فـارغ از موضـوع و کمـدي بـودن، ایـن همـکاري 

تیمـي عالـي بود.

-بـا اینکه در فصل خوبي اکران نشـد ولي یکي 
از پرفروش هـاي سـال قبـل بـود و عمال گیشـه قبل 

از کرونـا را از آن خود کرد...
*بلـه، در فصـل خوبـي اکـران نشـد و البتـه تـا 
پیـش از کرونـا، همـه فیلمسـازان ترجیـح مي دادنـد 
فیلمشـان یـا در عیـد یـا در تابسـتان اکـران شـود و 
کمتر کسـي حاضر به اکران فیلم در پاییز و زمسـتان 
مي شـد ولـي مـا ایـن کار را کردیم و جـواب گرفتیم.

-انتقـادات زیـادي دربـاره موضـوع فیلـم بود و 
شـوخي هایي کـه در آن ایجـاد شـده بـود!

*ببینیـد بـه هـر صـورت فیلـم کمـدي بـراي 
خنداندن و شـاد کردن مخاطب اسـت خصوصا در این 
روزهـاي سـختي که همـه داریم، به نظـرم فیلم هاي 
کمدي از نیازهاي سـینماي ما به شـمار مي رود. اتفاقا 
من همیشـه از انتقاد اسـتقبال مي کنـم چون به نظرم 
کاري که به آن انتقاد مي شـود یعني دیده شـده و در 
عیـن جال همه انتقادها از سـر غرض ورزي نیسـت و 
بسـیاري از دوسـتان منتقد مي توانند بـه نقدهاي خود 
به رشـد یک هنرمند کمک کنند. من همیشـه سـعي 
مي کنـم از انتقادهـا ایـرادات کار خـود را پیـدا کنـم و 

آنهـا را اصالح کنم.

-در سـال هاي اخیـر فیلم هاي طنز در سـینماي 
مـا موفق تـر از دیگـر ژانرهـا بوده انـد... نظـر شـما به 

عنـوان یکـي از قدیمي هـاي این ژانر چیسـت؟
*البتـه فیلم هـاي کمـدي زیـادي هـم تولیـد و 
اکـران شـده کـه فـروش خوبـي نداشـته اند. درواقـع 
بـه نظـرم فـارغ از اینکـه مـردم نسـبت بـه کارهـاي 
کمـدي نـگاه بهتري دارنـد، فاکتورهـاي دیگري هم 
در موفقیـت یـک کار کمـدي دخیل هسـتند و اینطور 
نیسـت کـه صرفـا نـام کمـدي روي یک فیلـم باعث 
فـروش آن شـود. چـه بسـا شـاهد اکـران فیلم هـاي 
اجتماعـي زیـادي هم در سـال هاي اخیـر بوده ایم که 
فروش هـاي چندیـن میلیـاردي داشـتند و از آثار طنز 
سـبقت گرفتند. با این حال شـاید شـرایط اجتماعي و 
اقتصادي مردم باعث شـده تا کمي گرایش بیشـتري 

نسـبت بـه فیلم هاي کمدي داشـته باشـند.

-فاکتورهاي یک کمدي موفق چیست؟
*شـاید بهتـر باشـد بپرسـیم کارهـای طنـز در 
حـال حاضـر چـه ویژگی هایـی دارنـد و بایـد داشـته 
باشـند؟ در جـواب این پرسـش می گویم خوشـبختانه 
حـس می کنـم اتفـاق خوبی افتـاد و جلوی یکسـری 
کارهـای به اصطالح طنز گرفته شـد. مسـیر کارهای 
طنـز بـه قسـمتی می رفت که شـاهد کارهای سـطح 
پایینـی بودیـم و حتـی خـود مـن در بعضـی از آنهـا 
بـازی کـردم. خـدا را شـکر یـک جایـی همـه متوجه 
ایـن مسـیر انحرافـی شـدند. یعنی نـه بیننـده تمایلی 
بـه ایـن کارهـای سـطحی و تکـراری داشـت و نـه 
عوامـل سـینمایی تمایلـی به ادامه آن داشـتند و همه 
بـه این رسـیدند کـه دیگر بس اسـت. البته نـه اینکه 
بگویـم تمـام فیلم هـاي کمدي که این روزها سـاخته 
مي شـوند، باکیفیـت هسـتند ولـي باید اعتـراف کنیم 
که نسـبت به گذشـته بیشـتر به کیفیت آنهـا پرداخته 
مي شـود و کارهایي هم سـاخته شـده که واقعا از نظر 
کیفیت، محتوا و سـایر مسـائل در سـطح بسیار باالیي 

بـوده و ژانـر کمـدي را برجسـته کرده اند.

بـودن کارهـاي کمـدي چقـدر  انتقـادي  -بـه 
داریـد؟ اعتقـاد 

*بـه نظـرم کار کمـدی خوب نبایـد صرفا خنده 
باشـد یعنـی بیننـده آگاه نمی آیـد کاری را ببینـد کـه 
فقـط بخنـدد بلکه خـوب اسـت در دل کار هم حرفی 
عنـوان شـود. کار بایـد تاثیرگذار باشـد و ایـن تاثیر را 
در قالـب تـم اصلـی و پیـام زمینـه اش می گـذارد. در 
ایـن شـرایط دسـت کم بایـد یکـی از معضـالت رایج 
اجتماعـی را بیـان کنـد و بـه شـعور مخاطـب احترام 
بگـذارد. شـرایط زندگـی فعلـی ما طوری اسـت که با 
ایـن همه رفت و آمد و مشـغله فکـری و زمانی، وقت 
بسـیار کـم اسـت و مخاطبـی کـه محترمانـه هزینـه 
می کنـد و وقـت می گـذارد تـا حتـی در ایـن تنگنای 
زمانـی هـم 2 سـاعت کمتر یا بیشـتر به سـینما بیاید 
و کاری را تماشـا کنـد، کاری را ببینـد که حرفی برای 
گفتـن دارد و از تماشـای آن لـذت ببرد نه اینکه حس 

کنـد به شـعورش توهین شـده اسـت.

-عده اي معتقد هسـتند کـه در فیلم هاي کمدي 
این روزهاي سـینما بسـیاري از خطوط قرمز فرهنگي 

شکسـته شده است!
قالـب  ارائـه  کنـار  در  دارم  اعتقـاد  *شـخصا 
ترفنـد  از  اسـتفاده  ارائـه کمـدی،  و ظـروف جدیـد 
شکسـتن خطـوط قرمـز هـم جالـب توجـه اسـت. به 
فیلمـی ماننـد ورود آقایـان ممنـوع، نـگاه کنیـد کـه 
چطـور یک آقا مرزشـکنی کـرده و وارد محیطی زنانه 
می شـود یـا حتـی در سـاخته ای ماننـد اسـب حیـوان 
نجیبـی اسـت، اگرچـه در آخرش مشـخص می شـود 
کاراکتـری کـه عطـاران بازی کـرده اصـال نیرویی از 
نیروهـای انتظامـی نیسـت امـا همـان قالب شـکنی 
خطـوط قرمـزی کـه بـاج می گیـرد عامـل جذابیـت 
بـوده چـون بـا همیـن شکسـتن خطـوط قرمـز دارد 
حرفـی می زنـد، یـک تلنگری بـا خـودش دارد. مثال 
دیگـر پیمـان قاسـم خانی اسـت کـه قالب تـازه ای را 
در کارهایـش ایجـاد کـرده اسـت. به نظرم شکسـتن 
خطـوط قرمـز یعنـي ایـن مسـائلي که عـرض کردم 
نـه اینکـه صرفـا چندتا دیالوگ نامناسـب گفته شـود 

و اسـمش را بگذاریـم شکسـتن خطـوط قرمـز!

برایمـان  سانسـورها  و  ممیزي هـا  -دربـاره 
.. بگوییـد.

را  ظرفیت هـا  بایـد  کـه  بگویـم  ابتـدا  *در 
بـاال بـرد. مـا صاحـب سـبک های مختلـف کمـدی 
نمی شـویم چـون بـا دسـت اندازهای مختلفـی روبرو 
هسـتیم. همیـن فیلم اسـب حیوان نجیبی اسـت، که 
برایتـان مثـال زدم آنقـدر بـا درگیری هـای مختلـف 
مواجـه می شـود تـا بـه مرحله سـاخت و اکران برسـد 
کـه خسـته کننده می شـود. کاراکتـر عطـاران در ایـن 
فیلـم یـک کالهبردار اسـت امـا اگر حتـی عضوی از 
نیـروی انتظامـی هم بـود اشـکالی نداشـت. او آدمی 
اسـت کـه از آدم هـای مـورد دار و بـه اصطـالح آنهـا 
کـه غلـط دیکتـه ای داشـتند بـاج می گرفت تـا تنبیه 
شـوند. ضمـن آنکـه مـا در همـه شـغل ها و صنـوف 
آدم خـوب و بـد داریـم. در سیاسـت، در وکالـت و هر 
شـغل دیگـري اینهـا هسـت و ایـن نوع نشـان دادن 
آدم هـا بـه رئـال نزدیکتر اسـت و برای بیننـده قدرت 
لمـس باالیـی ایجـاد می کند. شـاید بهتر باشـد کمی 
خودسانسـوری ها را کـم کنیـم و جنبه هـای مثبـت 
ایـن کارهـا را ببینیـم. قطعـا همـه می دانیـم کـه در 
نیـروی انتظامـی خدمت گذاران بسـیاری هسـتند که 
بـا دسـتمزدی پایین، جان خـود را برای مهـار قاچاق 
و موادمخـدر در مرزهـا بـه خطر می اندازنـد. آدم هایی 
کـه هدف، عقیده و کارشـان برایشـان تقـدس دارد و 
شـرافت کاری شـان برای آنها از هـر چیزی باارزش تر 
و مهمتـر اسـت. نمایـش این یک نفـر می تواند تلنگر 
باشـد نـه اینکـه بخواهیـم کل یـک مجموعـه را زیر 
سـوال ببریـم و بایـد اعتـراف کنـم در همـه نهادهـا 
نیـروی انتظامـی ظرفیت باالتری دارد و شـوخی های 
متعـددی که با آن می شـود را می پذیـرد. این موضوع 
دربـاره مشـاغل و قومیت هـا و لهجه هـا هـم صـادق 
اسـت و بارهـا دیده ایم که به یک شـوخي سـاده، چه 
واکنش هایـي نشـان داده شـده اسـت. به نظـرم باید 

ظرفیت هـا را بـاال بـرد و فرهنگسـازي کرد.

-خودتـان چـه نـوع ظنـري را بیشـتر دوسـت 
داریـد؟

*من عاشـق طنز ایرانیزه شـده هسـتم! به فیلم 
اجاره نشـین ها نـگاه کنیـد کـه اگـر موفـق اسـت بـه 
علـت ایـن اسـت کـه از جنس کمـدی ایرانی اسـت. 

مسـئله ای که در ورود آقایان ممنوع هم وجود داشـت. 
از مثال هـای همیشـگی مـن فیلـم خوابـگاه  یکـی 
دختران اسـت. ایرج طهماسـب آن را نوشت و حسین 
لطیفـی هم سـاخت. فیلمـی ترسـناک و نوجوانانه که 
در زمـان خـودش بیـش از 480 میلیـون فروخت. هر 
2 نفـر یعنـي طهماسـب و لطیفی قصدشـان سـاخت 
کاری ترسـناک دور از جلوه هـای بصـری و نوعـی 
ایرانیـزه شـده بـود کـه الیه هایـی طنـز هم داشـت، 

بـرای همیـن ایرانـی بودنـش هم موفـق بود.

-بازهم قصد کارگرداني در سینما را دارید؟
*قطعـا دارم. بـه هـر حـال کارگردانـي یکـي از 
کارهایـي اسـت کـه بـه شـدت بـه آن عالقـه دارم. 
درسـت اسـت که بیشـتر فعالیـت من در ایـن عرصه 
معطـوف بـه بازیگري شـده اسـت ولـي کارگرداني را 
بـه شـدت دوسـت دارم و قطعـا بازهم در سـینما این 

کار را ادامـه مي دهـم.

-در تلویزیون چطور؟
خوبـي  شـرایط  تلویزیـون  شـرایط  *راسـتش 
نیسـت. درواقـع به نظـرم مدیـران تلویزیـون اهمیت 
سـرگرمي  حـوزه  در  خـود  تولیـدات  بـه  چندانـي 
نمي دهنـد و از طـرف دیگـر بودجه هایـي کـه بـراي 
سـریال هاي تلویزیونـي درنظر گرفته مي شـود بسـیار 
ناچیـز اسـت و همین باعث مي شـود که شـما نتوانید 
از عوامـل خـوب و حرفه اي اسـتفاده کنیـد. همه اینها 
باعـث مي شـود کـه خروجـي کار هم ضعیف باشـد و 
بـه همیـن دلیـل بـا شـرایط فعلـي کار بـا تلویزیـون 

بسـیار سـخت است.

-بسـیاري در این بین از سانسـورهاي تلویزیون 

هم گالیـه دارند!
*بـه هر صـورت تلویزیون سیاسـت هاي خاص 
خودش را دارد و من سـالها در تلویزیون کار کرده ام و 
بـه تمام ایـن سیاسـت ها و خط قرمزها آشـنایي دارم. 
شـرایطي که براي تولیدات گذشـته شـده سالهاسـت 
کـه همینطـور اسـت و شـاید بعضي هـا نتواننـد بـا 
ایـن شـرایط کار کننـد. ولـي درنهایـت سانسـورهاي 
تلویزیـون نسـبت بـه سـینما و شـبکه خانگـي خیلي 

بیشـتر است.

-اینکـه خیلـي از چهره هـاي شـاخص مثل رضا 
عطـاران و شـما زا تلویزیـون دور شـده اید، بـه ایـن 

مدیـوم ضربـه نزده اسـت!؟
*مـن دلیل دورشـدن خـودم را گفتـم و به نظرم 
رضا عطاران هم دالیل خاص خودش را دارد که شاید 
مهمتریـن آنهـا فعالیت بیشـتر در سینماسـت. در عین 
حـال هنوزهـم خیلـي از بچه هاي قدیمي بـا تلویزیون 
کار مي کننـد ماننـد آقـاي مدیـري، جـواد رضویـان، 
سـعید آقاخانـي، حمیـد لوالیي، مهـران غفوریـان و... 
ولـي بایـد ایـن را هـم قبول کنیـم که ذائقـه مخاطب 
هـم تغییـر کـرده اسـت. ایـن روزهـا بـا یـک کلیـک 
مي شـود به بهترین سـریال هاي جهان دسترسـي پیدا 
کـرد و در ایـن شـرایط رقابت براي تولیـدات تلویزیون 
بسـیار سـخت شـده اسـت. سـال هاي دورتر کار براي 
تلویزیـون راحت تـر بـود چرا که تا این انـدازه همه چیز 
در دسـترس مخاطب نبود و شـبکه هاي ماهواره اي هم 
تـا ایـن اندازه زیاد نبودند. به نظـرم تلویزیون باید براي 
رقابـت بـا این رقباي جدید بیـش از پیش هزینه کند و 
مایه بگذارد. مخاطب از دسـت رفته تلویزیون بازخواهد 
گشـت در شـرایطي که تلویزیون بتوانـد تولیدات بهتر 

و باکیفیت تري داشـته باشـد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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