
ارز 17500 تومانی؛ 
چالش جدیدی برای اقتصاد کشور

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1649- پنجشنبه 18 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر

با همديگر
 دوست
 هستيم

4ایران زمین
هفت اداره گاز 

شهرستان در استان 
ايالم به تجهيزات 

بحران مجهز شدند

براي  مسائل  جذاب ترين  از  يكي  همواره  خانوادگي  روابط 
عالقمندان به عرصه هنر بوده و اينكه بدانند بازيگران سينما 
چه روابط خانوادگي با يكديگر دارند و در اين دنياي خانوادگي 

چه مي گذرد، بسيار جذاب است.

مديرعامل شرکت گاز استان ايالم از تجهيز 7 شهرستان استان 
به وسايل بحران خبر داد و گفت: شهرستان های دره شهر ، 
دهلران،مهران، سرابله ، ايوان، آبدانان و ملكشاهی به وسايل 
و امكانات بحران تجهيز شدند تا در مواقع بحران و ضروری 

استفاده کنند.

زائران اربعین 1۴00 از پرداخت عوارض 
خروج معاف هستند

اسالمی گفت:  تلفیق مجلس شورای  سخنگوی کمیسیون 
از پرداخت  اربعین ۱۴۰۰  براساس مصوبه این کمیسیون، زائران 
بر  گفت:  سخنگوی  زارع  رحیم  هستند.  معاف  خروج  عوارض 
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات محصوالت آرایشی ۱۵ درصد 
عوارض گمرکی و سود بازرگانی در نظر گرفته شد که این مبلغ برای درمان 
بیماری های خاص و خرید اعضای مصنوعی، حلزون شنوایی، درمان اوتیسم 

و… اختصاص می یابد.
صفحه 2

رئیس جمهور گفت: هیچ سرمایه گذاری 
که به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می 
کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه 
کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند. 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در یکصد 
و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با بیان 

اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور از مهمترین مولفه 
های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است، گفت: از بین 
بردن انگیزه های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب 
سرمایه از خارج کشور، دو گام اساسی در توسعه پایدار و 

استحکام اقتصاد کشور است. 
صفحه 2

سرمايه گذاران احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سياسی نکنند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مهرداد خدیر- دیروز قصد داشتم به بهانۀ 86 ساله شدن دکتر محمد رضا باطنی زبان شناس 
نام دار ایرانی - که برخی او را در زبان پارسی همتای نوآم چامسکی در زبان انگلیسی می دانند- 
یادداشتی بنویسم. چرا که نگاهم به زبان و ساختار و دستور آن با آثار دکتر باطنی در مرتبۀ نخست 
و دکتر کورش صفوی در وهلۀ بعد، تغییر یافت و در یچه های تازه ای گشوده شد. نقش مرحوم 
دکتر علی محمد حق شناس هم البته غیر قابل انکار است اما شخصا ستیهندگی و صراحت دکتر 

باطنی را همواره پسندیده ام.
زادروز این استاد جدی که در ظاهر عبوس می نماید ولی بسیار مهربان و داناست، البته ۱۵ 
دی و دیروز بود و اگر ننوشتم به این خاطر بود که احساس کردم زیاده از حد، تخصصی است. 
منتها نکته ای در زندگی او که منحصر به او هم نیست، سبب شد از منظری متفاوت به بهانۀ این 

زادروز به نکتۀ اساسی تری اشاره کنم.
آن نکته هم این است که شاگرد اول تمام دوران تحصیل در مقطع لیسانس که به همین 
خاطر سال ۱3۴۰ بورسیه گرفت و به انگلستان اعزام شد و از دانشگاه لیدز فوق لیسانس زبان شناسی 
گرفت و در لندن با پرفسور مایکل هالیدی مشهور و بر اساس »نظریه زبانی« و در دوره دکتری 
کار کرد و البته اهل کار سیاسی و همکاری با کنفدراسیون دانشجویان و نوشتن مقاالت اعتراضی 
به جو خفقان در آن دوران هم بود و در بازگشت به دستور ساواک بازداشت هم شد، بعد از پیروزی 

انقالب به اجبار بازنشسته می شود!
او که پیش از پیروزی انقالب، امکان بازگشت به انگلستان را از دست داده بود، در دورۀ تازه 
تأسیس زبان شناسی دانشگاه تهران کار خود را تمام کرد و دکتری زبان شناسی همگانی و زبان های 
باستانی گرفت و بعد استادیار دانشگاه تهران هم شد. بعد از پیروزی انقالب و پس از آن که دکتر 
محمد ملکی ادارۀ دانشگاه تهران را شورایی کرد، استادان دانشکده ادبیات، باطنی ۴۵ ساله را که 
هم بسیار باسواد و هم اهل نگاه سیاسی و اجتماعی -البته از منظر خیر همگانی و نه به قصد کسب 
قدرت- بود به عضویت در شورای سرپرستی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انتخاب کردند و جالب 
این که همین منتخبان مجددا دکتر ملکی را به ریاست دانشگاه تهران برگزیدند. )دموکراتیک ترین 
اتفاقی که در تاریخ نهادهای آموزشی در ایران رخ داده و از روح دموکراتیک انقالب ۵7  و تدثیر 

پذیری از آموزۀ طالقانی دربارۀ شورایی کردن ادارۀ امور خبر می دهد(.
اما همین سوابق پس از تعطیلی دانشگاه ها در حرکتی موسوم به انقالب فرهنگی که عده ای 
می خواستند طرحی نو دراندازند به عنوان نقطۀ منفی در کارنامۀ باطنی به حساب آمد و در سال 6۰ 
که ایران در کوران جنگ و کورۀ ترورهای کور می سوخت او را در ۴7 سالگی به اجبار بازنشسته 

کردند. بزرگ ترین و پویاترین زبان شناس ایران را.
روایت دردناک خود استاد چنین است: » پیغام گذاشتند خودت تقاضای بازنشستگی کن و 
گرنه بیرونت می کنیم. من هم تقاضای بازنشستگی کردم و آمدم خانه. شهریور ۱36۰ بود. یعنی 

من ۴7 سال داشتم.«.
خوش بختانه مهاجرت نکرد. نه از حرفه و تخصص خود به کاری دیگر و نه از ایران به کشوری 
دیگر. با این که زبان شناسی علمی جهانی است و بر زبان انگلیسی هم کامال مسلط است. نه 

کوچید نه خشم و کینه به دل راه داد و نه از ِمهر ایران کاست. 
در ایران ماند و پس از چهار سال که به کارهای پراکندۀ فرهنگی اشتغال داشت، از سال 
۱36۴ همت خود را صرف تألیف یک فرهنگ دو زبانۀ انگلیسی-فارسی کرد. کاری که به پیشنهاد 

مؤسسۀ فرهنگ معاصر انجام داد و این اثر پس از 8 سال کار مستمر در سال 72 منتشر شد.
اکنون که قریب ۴۰ سال از آن بازنشستگی اجباری می گذرد، خوش بختانه در میان ماست 

و این یعنی تنها فرصت ۴۰ سال حضور او در دانشگاه و تربیت مستقیم دانشجو را از او گرفتند.
از منظر مادی هم ضربه و ضرر زدند. چون اگر دیرتر بازنشسته شده بود و مثال در همان 
دهۀ 7۰ یا 8۰ قطعا حقوق و مزایای او مانند استادان دیگر که در چند نوبت چند برابر شده به 

اعداد بسیار باالتری به نسبت گذشته رسیده بود ولو مانند دیگر بازنشستگان ترمیم شده باشد. 
البته که در ابتدای هر انقالبی آشفتگی ها و اختالالتی رخ می دهد و حتی پاره ای خشونت ها را 
می توان این گونه توجیه کرد. خشمی که متوجه سران رژیم قبل می شود خصوصا دامان فرماندهان 
سرکوب را می گیرد اتفاقا در ایران به شدت انقالب های دیگر نبود یا پاره ای مصادره ها را می توان 
توجیه کرد. چندان که دربارۀ صاحب کفش ملی می گفتند اواخر با سفیر آمریکا شریک شده بود.

قصد دفاع یا توجیه ندارم اما غرض این است که برای این موارد به هر حال توضیحات یا 
توجیهاتی وجود دارد و با گذر زمان نیز اصالح یا تعدیل شده است.

اما به گمان صاحب این قلم تلخ ترین اتفاق نه مصادره ها بوده نه حتی اعدام ها. بلکه بازنشسته 
کردن اجباری یا اخراج استادان برجسته و مفاخر کشور و تبدیل نهاد زندۀ دانشگاه به دبیرستان 

و بنگاه عرضۀ مدرک بوده است.
تلخ ترین احساس در زندگی نامۀ هریک از این بزرگان همین بخش اخراج و کنارگذاشته شدن 

و خانه نشین کردن چهره های بزرگ فرهنگی است و شگفتا که دایرۀ متنوعی هم داشته است.
از جالل آل احمد تجلیل می کردند اما همسرش سیمین دانشور را بازنشسته کردند. محمد 
قاضی مترجم نام دار را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به رغم رنج سرطان حنجره 
بازنشسته کردند. او که پیش از انقالب دربارۀ مشکل جدی در تکلم خود پس از بیماری گفته 
بود من از سرزمینی می آیم که اجازۀ حرف زدن نداریم و پس از سرطان حنجره مثل قبل هستم! 

طعنۀ تندی به ساواک شاه اما همان تابستان ۵8 او را هم از کانون راندند.
نه تنها این کارها زشت تر از مصادره های غیر موجه بود که تکرار و استمرار این رفتارها در 
نیمۀ دوم دهۀ 8۰ هم آزار دهنده است و همین چند روز قبل که گفت و گو با فرزند باستانی پاریزی 
مورخ نام دار را می خواندم تأسف بارترین بخش، همان بازنشسته کردن اجباری استاد بود و این دیگر 

نه در اوایل انقالب و آغاز دهۀ 6۰ که در نیمۀ دوم دهۀ 8۰ رخ داده بود:
»ایشان کانادا بود. خانۀ خواهرم حمیده. حکم که به دست ما رسید مانده بودیم چگونه به 
اطالع ایشان برسانیم. خالصه نامه را برای حمیده فرستادم. صبر کرد تا وقتی که پدر در آرامش، 
فنجان قهوۀ کاپوچینوی آرام بخش را می نوشید به او اطالع داد.  نامه ای نوشت و تأکید کرد اول 
در روزنامۀ اطالعات چاپ شود و به بعد به دفتر ریاست دانشگاه )فرهاد رهبر( فرستاد... این ماجرا 
بر روحیۀ او اثر ناخوشایندی گذاشت و چون نمی توانست از داشنگاه دور بماند تا از کانادا برگشت 
بی توجه به حکم به دانشگاه بازگشت و در حالی که رسما بازنشسته بود برای او کالس گذاشتند 

و تا دو ماه قبل از فوت هم به دانشگاه می رفت.«
دکتر باطنی البته نمی توانست با وجود بازنشستگی بازگردد و باز خوشا به حال دکتر باستانی 

پاریزی که مجال بازگشت را ولو غیر رسمی یافت. با وجود زخمی که به او وارد شده بود.
دانشگاه و استادان درجه اول و جهانی که سهل است، در باشگاه های معتبر فوتبال هم برای 
قدیمی ها و اسطوره های باشگاه به مثابه تاریخ و هویت خود کرسی های دایمی در نظر می گیرند 
و تجارب خود را منتقل می کنند در حالی که به لحاظ بدنی دیگر نمی توانند در صحنه باشند. در 

دانشگاه اما چشمۀ استاد کهنه کار همچنان می جوشد مگر آن که فراموشی بگیرد.
هویت و اعتبار دانشگاه به همین استادان است. نگاه کنید که چگونه هنوز دکتر شفیعی کدکنی 

جوشش و دانش جویان به او کشش دارند.
باری، می توان گفت زشت ترین اتفاق بی گمان بازنشسته کردن اجباری و راندن استادان طراز 
اول بوده است. در نگاه اول به نظر می رسد این کار در هیجانات ابتدای استقرار نظام تازه رخ داده 
ولی می بینی دامن مخالفان رژیم شاه را هم گرفته است. پس به این نتیجه می رسی که به قصد 
درانداختن طرحی نو بر اساس آرمان ها و مطابق با اهداف ایدیولوژیک بوده است. اما این هم باید 
جایی متوقف می شد. اینجاست که به این نتیجه می رسی دیگران را حذف می کنند تا جا برای 

خودشان باز شود و از مدارکی که به طرق گوناگون دریافت کرده اند بهتر بهره ببرند.

سرمقاله

بازنشسته کردن اجباری استادان؛ زشت ترین اتفاقی که رخ داد

علیرضا فغانی: صداقت، حلقه مفقوده 
صفحه 3مدیریتی فوتبال ایران است

هرچند تک نرخی شدن ارز و خالص شدن از مشکالت 
ارز چندنرخی خواسته هم مدیران و هم فعاالن اقتصادی است، 
اما در شرایط کنونی حذف ارز ۴2۰۰ تومانی و صحبت کردن 
از ارز ۱7۵۰۰ تومانی چیزی جز ریختن آب به آسیاب کسانی 
نیست که از حباب موجود در بازارهای خودرو، طال، مسکن 

و ارز سود می برند.
موضوع تصویب نرخ تسعیر ۱7۵۰۰ تومانی در کمیسیون 
تلفیق مجلس نوید چالشی دیگر در اقتصاد کشور را می دهد که 
در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید از سوی شورای 
اقشار مختلف  بر  تورم و گرانی  از فشار  تازه ای  نگهبان دور 

پی خواهد  در  را  درآمدی  پایین  از جمله دهک های  و  جامعه 
مجلس  توسط  تومانی   ۴2۰۰ ارز  حذف  بین  این  در  داشت. 
نیز باعث نگرانی نسبت به افزایش فشار اقتصادی به اقشار 

آسیب پذیر شده است.
صفحه 3

آموزش 
غیرحضوری 

و دور بودن از 
مدرسه آسیب 

زاست
صفحه 2

بعضی مناطق آزاد بندر و فرودگاه ندارند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
برخی از مناطق آزاد جدیدالتاسیس خالی از سکنه و فاقد بندر و فرودگاه است 
اظهار کرد که باید در اصالح قانون مناطق آزاد نقاط قوت و ضعف این مناطق 

را بررسی کرد و آن را لحاظ نمود. 
محمد علیپور در نشست آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد در کشور اظهار 
داشت: با توجه به طرح اصالح قانون مناطق آزاد باید به بررسی نقاط ضعف 

و قدرت مناطق آزاد پرداخت و آن را با اهداف اولیه و انتظارات منطبق کرد.
صفحه 2

7فرهنگ

کتابخانه ملی به 
مثابه حافظه ملی 

تمامی ايرانيان 
است 

بين الملل  امور  و  عمومی  روابط  رياست،  حوزه  مديرکل 
در  انجام شده  اقدامات  از  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
پروژه ملی »بريلفا« برای دسترسی بهينه نابينايان به منابع 

اطالعاتی خبر داد.

محمد هادی جعفرپور*
همانگونه  قوا  تفکیک  مبحث  در  مقننه  قوه  یا  پارلمان 
که مورد تایید و بررسی متفکرانی مانند مونتسکیو،روسو،الک 
و سایر اندیشمندان حقوق سیاسی قرار گرفته است آینه تمام 
نمای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و از نشانه های بارز 

دموکراسی است.
در توجیه چنین خصیصه ای این بحث مطرح است که 
چون مردم مستقیم و بالواسطه نمایندگان خویش را وارد خانه 
ی ملت می کنند و این رکن از حاکمیت  با انشاء و وضع قانون 
اراده و خواست مردم رابه منصه ظهور می رساند لذا مجلس 
قانونگزاری تبلور اراده ملت بوده،آنچه از پارلمان در قالب قانون 
استخراج می شود همان اراده و خواست مردم است.بنا بر همین 
قاعده و اصول پذیرفته شده ،الزم و ضروری است که در پارلمان 
موضوعی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که ضرورت اجتماع  

وخواست عامه ی مردم است.
اما قانون چیست؟ در تعریفی عام و ساده  قانون را مصوبات 
قوه مقننه می دانند حال اینکه درعالم حقوق قانون در دو مفهوم 
عام و خاص تحلیل و بررسی می شود.قانون به معنای قاعده  و 
دستورات الزام آوربا دایره شمول مشخص و ضمانت اجرای معین 
که از سوی مرجع صالحیتدار برای اداره امور جامعه وضع شده 
و باید به نحو مقتضی به اطالع شهروندان برسد  شامل کلیه 
مصوبات نهادهای حاکمیتی می شود،چنین تعریفی را در قالب 
قانون به معنای عام می شناسیم و هرگاه مصوبات و دستورات 
مورد بحث در قوه مقننه طی تشریفات تعریف شده انشاء شود 

قانون به معنای خاص شکل می گیرد.
بنا بر اصل ۵8قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق 
مجلس شورای اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم 
تشکیل  می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا  
به قوه مجریه و قضاییه  ابالغ می گردد.ماده ۱تا3 قانون مدنی 
نیز شرایط انتشار و ابالغ مصوبات مجلس  و اثرات امضاء یا 
عدم امضاء رئیس جمهور در ابالغ قانون پیش بینی کرده است.

بررسی و واکاوی تشریفات وضع قانون در مجلس موید این 
نکته است که اگرچه وظیفه ی اصلی مجلس وضع قانون است 
اما نمی توان از این اختیار و وظیفه ی ذاتی اینگونه برداشت 
کرد که قوه مقننه برای وضع قانون تابع هیچ قاعده و نظمی 
نیست بلکه بلعکس حسب آثار و تبعات متعدد سیاسی/اقتصادی/

اجتماعی/قضایی و...که از وضع قانون حاصل می شود،وضع و 
انشاء قوانین از حساسیتی خاص برخوردار بوده،الزم است جهت 
وضع حتی یک ماده قانونی تمامی جوانب امر مورد تجزیه و 
تحلیل واقع شده آثار و تبعات مختلف وضع قاعده مورد نظر 
سنجیده شود، سپس بررسی پیشنهاد مورد نظر در دستور کار 
مجلس قرار گیرد.در غالب نظام های پارلمانی  نظر به آثار و 
تبعات تغییر قوانین یا وضع قانون جدید،فیلترهای متعددی در 
سر راه ورود پیشنهادات اعم از طرح)پیشنهاد نمایندگان برای 
وضع قانون( یا الیحه)پیشنهاد دولت برای وضع قانون(به صحن 

مجلس در نظر گرفته اند.
با مطرح شدن پیشنهاِد الیحه یا طرح قانونی ،کم و کیف 
پیشنهاد به شیوه های مختلف به اطالع مردم رسیده بنا بر دایره 

شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان،کارشناسان،افراد دخیل 
در پیشنهاد مورد بحث دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی 
زوایای تخصصی موضوع ،پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین 
از سایر  رایزنی شود،سپس  ایشان  با  قاعده ی جدید  یا وضع 
سیاسی/اقتصادی/حقوق/ از  اعم  اجتماعی  علوم  متخصصان 

آثاروتبعات  با طرحی پژوهشی  تا  و...کمک گرفته  روانشناسی 
این  موازات  وبه  برآورد شود  قاعده مورد بحث  تغییر  یا  وضع 
موضوع باِر مالی ناشی از تغییر قوانین یا تصویب قانون جدید 
سنجیده میشود تا چنانچه تبعات مالی چنین امری فاقد توجیه 
اقتصادی و موجب تحمیل هزینه ای نامتعارف شود تصویب یا 
تغییر قانون به فرصت مناسبی موکول می شود.پس از طی این 
مراحل جریان تصویب قانون وارد مرحله ی تخصصی پارلمان 
مراحل  از  حاصله  های  داده  بر  بنا  مربوطه  کمسیون  تا  شده 
پیشین به بررسی موضوع پرداخته ارائه یا عدم ارائه پیشنهاد به 
صحن مجلس به رای گذاشته چنانچه کمسیون با ارائه موضوع 
موافق باشد،مرحله مذاکره و تصمیم در صحن مجلس و جلسات 
عمومی آغاز می شود.این روند طبیعی و ضرورِی تصویب یا تغییر 
قوانین، امروزه در اکثر کشورهای تابع نظام پارلمانی پذیرفته 

شده و اجرا می شود.
آنچه که بیان شد گوشه ی مختصری از تشریفات تصویب 
قانون در پارلمانی است که داشتن حداقل اطالعات علم حقوق 
پارلمانی که  نظام  نه  قوه مقننه است  به  شرط ضروری ورود 
پس از چند هفته از تشکیل مجلس قانونگزاری آن هیچ یک از 
اعضاء آن حتی دانش آموختگان علم حقوق حاضر به عضویت 
در کمسیون حقوقی-قضایی نشده، اعضاء چنین کمسیونی با قید 
قرعه و بفرما زدن تکمیل می شود.باز جای شکر دارد که هیچ 
یک از نمایندگان محترم عالقه ای به کمسیون حقوقی-قضایی 
نداشته اند که ظرف چند ماه از تشکیل مجلس چندین طرح 
آیین  مانند  تخصصی  قوانین  تغییر  یا  قانون  وضع  پیشنهاد  و 
به  بخشی  تسریع  و  زدایی  اطاله  قانون  کیفری،طرح  دادرسی 
دادرسی های حقوقی!!طرح تبدیل وکالت به کسب و کار،تغییر 
شرایط نامزدی ریاست جمهوری و قانون شوراهای حل اختالف 
و...ارائه شده و مشخص نیست اگر دوستان عالقمند به عضویت 
در کمسیون حقوقی-قضایی بودند تا به امروز چیزی از قوانین 

مدنی و مجازات و...باقی مانده بود؟! 
مقننه  قوه  از  منظور  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
رکن وضع قانون است نه مرجع انشاء و نوشتن قانون چراکه 
این  از حیث ماهیت و مفهوم کاربردی تفاوت عمده ای بین 

دو امر وجود دارد.
قانون نویسی فن و تخصصی است که حتی تنها برخی از 
دانش آموختگان علم حقوق از آن بهره مند هستند بنا بر همین 
قاعده است که گفته می شود وظیفه ی نمایندگان پارلمان به 
رای گذاشتن خروجی است که توسط متخصصان امر تنظیم 
و بررسی شده است ،آن هم بنا بر ضرورتی که تشخیص آن 
بنا بر معیارهای پیش گفته توسط کارشناسان خبره اعالن و 

تایید می شود.

*وکیل دادگستری

دیدگاه
وظیفه مجلس وضع قانون است نه نوشتن قانون
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اعتراض دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد
 به بخشنامه جدید دفاع از پایان نامه

دکتری  دانشجویان  از  گروهی 
سازمان  مقابل  تجمع  با  آزاد  دانشگاه 
مرکزی دانشگاه نسبت به بخشنامه جدید 
دفاع رساله های دکتری تخصصی اعتراض کردند.

در این تجمع دانشجویان پارچه نوشته هایی 
شده  نوشته  آن ها  روی  بر  که  داشتند  دست  در 
بود؛ جبران رکودهای اقتصادی و فشارهای مالی 

از جیب دانشجویان  آزاد  دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی، چرا دانشگاه 
آزاد به هیچ نهاد و ارگانی پاسخگو 
دکتری  دفاع  بخشنامه  و  نیست 

باید لغو گردد.
ماجرا از این قرار است که در 
قسمتی از این بخشنامه تاکید شده 
که تمامی دانشجویان دکتری که 
قباًل پیش دفاع خود را انجام داده 
ولی متأسفانه تا تاریخ ۱۵ آبان ماه 
انجام دفاع  به  سال جاری موفق 
نهایی نشده اند، پیش دفاع انجام 
شده آنها »کان لم یکن« می شود 
اشاره  شرایط  طبق  است  الزم  و 
شده، مجدداً پیش دفاع انجام گیرد.

دانشجویان  برخی  که  است  حالی  در  این 
انجام  را  دفاع  پیش  وقتی  چرا  معتقدند  معترض، 
داده اند و یا حتی مقاله پذیرفته شده دارند، دانشگاه 
پیش  دوباره  باید  و می گوید  باطل می کند  را  آن 

دفاع را انجام دهند.
چنانچه  که  آمده  بخشنامه  دیگر  بخش  در 
دانشجو با ارائه یکی از دستاوردهای علمی مشخص 
شده در بخشنامه و متمم آن بیش از پنج امتیاز را 
کسب کند، می تواند بدون ارائه مقاله دوم نسبت به 

دفاع و تسویه حساب اقدام کند.
با این حال بعضی دانشجویان نسبت به این 
بند هم معترض هستند و می گویند کسب بیش 
بسیار  یعنی مقاله Q۱ که سطح آن  امتیاز،  از ۵ 
باالست و به کسانی که حتی مقاله Q2 دارند هم 

اجازه دفاع نمی دهند.
*سخت گیری دانشگاه آزاد برای دفاع 

و  علوم  واحد  دکتری  دانشجویان  از  یکی 
تحقیقات دانشگاه آزاد که به بخشنامه این دانشگاه 
درباره نحوه دفاع از رساله دکتری معترض است به 
خبرنگار مهر می گوید: دانشگاه آزاد یک بخشنامه 
سختگیرانه ابالغ کرده و می گوید دانشجو باید حتمًا 

با یک مقاله پیش دفاع کند و با دو مقاله می تواند 
فارغ التحصیل شود؛ این در حالی است که حتی 
دانشگاه های دولتی این شرایط را ندارند و با یک 
مقاله علمی پژوهشی می توانند فارغ التحصیل شوند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی به طور 
مثال اکسپت مقاله من یک سال طول کشید ولی 
با قانون جدید، دانشگاه اجازه دفاع به من نمی دهد، 
از رساله دکتری اسفند ۹8  گفت: بخشنامه دفاع 
نوشته شد و اردیبهشت ۹۹ ابالغ و از ۱۵ مهرماه 
هم الزم االجرا شده است. بنده بهمن ۹8 پیش دفاع 
را انجام دادم قبل از اینکه این بخشنامه حتی نوشته 
و ابالغ شود ولی چون اکسپت مقاله من دیرتر از 
تاریخ اجرایی شدن بخشنامه آمد، این قانون شامل 

حال من هم شد.

دفاع  پیش  باید  دوباره  می گوید  دانشگاه   *
انجام دهید

این دانشجوی دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه به 
من می گوید، شما باید دوباره پیش دفاع را انجام 
بدهی. این وضعیت، عالوه بر بار روانی و استرسی 
که ایجاد می کند بار مالی زیادی هم برای ما به 
همراه دارد. من سال گذشته که پیش دفاع ام را 
انجام دادم، دو ترم معاف از شهریه 
پیش  می خواهند  که  االن  و  بودم 
دفاع را باطل کنند، باید شهریه دو 
ترمی که گذشته را پرداخت کنم که 

حدود ۱۰ میلیون تومان می شود.
وی خاطرنشان کرد: با وضعیت 
فعلی اقتصادی ما مجبور هستیم این 
شهریه سنگین را بپردازیم که هیچ 
وجود  آن  پشت  هم  منطقی  دلیل 
انجام  را  دفاع  پیش  من  ندارد. 
گرفته  را  م  مقاله  اکسپت  و  دادم 
و  ورودی ۹3 هستم  از طرفی  ام. 
طبق قوانین دانشگاه اجازه دفاع و 

فارغ التحصیلی را دارم.
در  مقاله  چاپ  برای  اجبار   *

نشریات علمی دانشگاه آزاد
این دانشجو اضافه کرد: دانشگاه تاکید کرده که 
حتماً یکی از مقاالت باید در نشریات علمی پژوهشی 
داخلی منتشر شود؛ چون می خواهند با دانشجوی دکتری 
رتبه دانشگاه را باال ببرند. گرفتن اکسپت مقاله آی اس 
آی بسیار راحت تر از علمی پژوهشی داخلی است چرا 
که حدود یک سال و نیم طول می کشد و از طرفی 
داور هم ندارند. به ما می گویند مقاله دومی هم نباید آی 
اس آی باشد و داخلی باید باشد.وی با اشاره به اینکه 
این بخشنامه ظالمانه است، گفت: به خیال خودشان 
می خواهند کار را راحت تر کنند در حالی که ژورنال های 
خارجی همان ابتدا یا ریجکت می کنند و یا 7-8 ماهه 
به شما اکسپت می دهند اما نشریات داخلی یک و نیم 

و یا 2 سال پروسه را طول می دهند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
5 نفر در ارتفاعات»زرین کوه« دماوند مفقود شدند

مدیر جمعیت هالل احمر دماوند گفت: ۵ نفر در ارتفاعات»زرین کوه« 
دماوند مفقود شدند.

از اعزام دو تیم جستجو و نجات در کوهستان هالل  سعید طاهری 
احمر دماوند خبر داد و افزود: این اعزام در پی مفقودی پنج نفر در ارتفاعات 

»زرین کوه« انجام شد.
مدیر جمعیت هالل احمر دماوند افزود: شامگاه سه شنبه مرکز کنترل 
و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر استان تهران از مفقودی ۵ نفر در 
محدوده »زرین کوه« دماوند خبر داد، که بالفاصله 2 تیم جستجو و نجات در 
کوهستان از نجاتگران جمعیت هالل احمر شهرستان دماوند به همراه عوامل 
انتظامی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستجو و نجات را آغاز کردند.

دستگیری سارق با هوشیاری مالک ساعت فروشی
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف سرقت 2۰ میلیارد ریالی 
یک حانه در شمال تهران خبر داد و گفت: با هوشیاری مالک مغازه ساعت 

فروشی، یکی از متهمان پرونده 
سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهارکرد: مردی 7۰ ساله ۱3 دی ماه  به 
کالنتری۱63 ولنجک مراجعه و گفت که برای نظافت منزلش با یک شرکت 
خدماتی- نظافتی تماس گرفته و آن شرکت، زن کارگری را برای نظافت 

به منزلش فرستاده است.
وی افزود: به گفته مالباخته، زنی حدودا 3۵ ساله پس از گذشت مدتی برای 
نظافت به خانه وی مراجعه می کند و پس از کمی نظافت، آبمیوه ای را آماده 

و ضمن اینکه خودش نیز یک لیوان می نوشد لیوان دیگر را به من  تعارف 
می کند و دیگر چیزی متوجه نشدم. با مراجعه پسرم به خانه من را بیهوش 
پیدا می کند و متوجه می شود کلیه اموال باارزشم از منزل سرقت شده است.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ  با اشاره به اینکه شاکی اظهارکرد 
به مدت 2۴ ساعت بیهوش بود و اموال سرقتی 2۰ میلیارد ریال ارزش دارد، 
گفت: در تحقیقات پلیسی مشخص شد شرکت خدماتی صوری است و احتمال 

همکاری مدیر عامل شرکت با نظافتچی وجود دارد.
موقوفه ای توضیح داد: مالباخته مجددا صبح روز ۱۵ دی ماه با کالنتری 
تماس و اظهارکرد آقایی که مدعی است فروشنده یک ساعت فروشی است 
اظهار می گوید فردی به مغازه اش مراجعه و یک ساعت لوکس و گران قیمت 
از یک برند خاص را برای فروش به وی ارائه داده است. رفتار مشتری به 
نظرش مشکوک بوده و با توجه به این که مشخصات خریدار اولیه ساعت 

در سایت فروش شرکت ثبت شده با خریدار اصلی آن تماس گرفته است.
وی اضافه کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی هویت و مخفیگاه فروشنده 
ساعت شناسایی و با هماهنگی های قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

معافیت ازخدمت سربازی ترفند جدید کالهبرداران
رئیس پلیس مترو تهران بزرگ از دستگیری فردی که با ترفند معافیت 
از خدمت سربازی و سایر خدمات دولتی بیش از ۱۰ میلیارد ریال از شهروندان 

کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
سرهنگ سعید عطاالهی اظهارکرد: با ارجاع پرونده مشابهی مبنی بر 
شناسایی و دستگیری متهم به پلیس مترو، تیمی از ماموران پلیس مترو 

بررسی موضوع را بر عهده گرفتند.
با متهم که  اعالم کردند،  اظهارات مشابهی  در  افزود: شاکیان  وی 
خود را صاحب پست و مقام در دستگاه های دولتی معرفی کرده و مدعی 
بود، می تواند گواهینامه ترخیص وسایل توقیفی از پارکینگ و یا معافیت 
از خدمت سربازی و خروج از کشور بدون طی تشریفات قانونی اخذ کند، 
به  را  اند و مبالغی  در دفتر کارش در محدوده مرکزی تهران آشنا شده 

وی پرداخت کرده اند.

70 هزار نفر در پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد 
۹۹ قبول شدند

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه نهایی 
پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۹ اعالم شد و 

تعداد 7۰ هزار و ۹72 نفر پذیرفته شدند.
فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: نتایج نهایی پذیرش بدون کنکور 
در مقطع کارشناسی ارشد ۹۹ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
منتشر شد و داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش از 

نتیجه پذیرش خود مطلع شوند.
زرین آمیزی افزود: پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد 
بر اساس مصوبات جلسه پانزدهم و جلسه ۱6 شورای سنجش و پذیرش 
در دوره های تحصیالت تکمیلی )۴ مرداد و ۱۰ آبان سال ۱3۹۹( و 

اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تعداد 8۰ هزار و 8۰8 نفر در این دوره ثبت 
نام کرده بودند که در نهایت تعداد 7۰ هزار و ۹72 نفر پذیرفته شدند.

به  کاردانی  آزمون  بدون  پذیرش  نام  ثبت  مهلت 
کارشناسی تمدید شد

مهلت ثبت نام در مرحله پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی )معدل 
فوق دیپلم( مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه سال ۱3۹۹ 

تا 2۰ دیماه ۹۹ تمدید شد.
کردن  فراهم  منظور  به  و  جدید  اصالحات  اعالم  به  توجه  با 
تسهیالت بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا امروز ۱6 دی ماه 
۹۹ برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شد که 
متقاضیان بتوانند تا پایان روز شنبه 2۰ دی ماه ۹۹ نسبت به ثبت نام 

و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.
متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
از مطالعه دقیق اطالعیه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی 
به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 

در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.
کدرشته  انتخاب  به  نسبت  قباًل  که  متقاضیانی  از  دسته  آن 
تا  تمایل  صورت  در  می توانند  کرده اند،  اقدام  تحصیلی  محل های 
تاریخ 2۰ دی ۹۹ ، نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشته محل های 

انتخابی خود اقدام کنند.
از  این مرحله  با توجه به فشردگی زمانی در سایر فرآیندهای 
پذیرش، مهلت اعالم شده به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نیست 
و متقاضیان باید در زمان تعیین شده رشته های خود را انتخاب یا 

ویرایش کنند.
آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت نام، دانشجوی سال آخر 
هستند و حداکثر تا تاریخ 3۰ بهمن ۹۹ موفق به اخذ مدرک کاردانی 
خود می شوند الزم است در زمان ثبت نام میانگین نمرات واحدهای 
گذرانده شده تا تاریخ 3۰ مهر ۹۹ را در تقاضانامه ثبت نام در این مرحله 

از پذیرش به صورت دقیق و صحیح درج کنند.
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بعضی مناطق آزاد بندر و فرودگاه ندارند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که برخی از مناطق آزاد جدیدالتاسیس خالی از سکنه و فاقد بندر 
و فرودگاه است اظهار کرد که باید در اصالح قانون مناطق آزاد نقاط 

قوت و ضعف این مناطق را بررسی کرد و آن را لحاظ نمود. 
محمد علیپور در نشست آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد در 
کشور اظهار داشت: با توجه به طرح اصالح قانون مناطق آزاد باید 
به بررسی نقاط ضعف و قدرت مناطق آزاد پرداخت و آن را با اهداف 

اولیه و انتظارات منطبق کرد.
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش ها گفت: مرکز پژوهش ها 
باید در گزارش خود شرایط اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را در نظر 
بگیرد و نباید فقط اهداف در محدوده تجارت جهانی و آزا سازی 
اقتصاد باشد. باید بررسی کنیم. مناطق آزاد از سال ۱3۹2 تاکنون 
به تجارت و اقتصاد کمک کرده است. امتیاز و تسهیالت خوبی به 
مناطق داده شده است البته روی کاغذ یک مجوزی دادند و بعد ۱۰ 
میلیارد تومان برای راه اندازی منطقه قرض گرفته شد و بعد هم پس 
دادند کسی نتوانسته از معافیت های مالیاتی و تسهیالت اعالم شده 
استفاده کند پس نباید منتی بر مراکز تجاری و تولیدی مستقر در 
مناطق آزاد گذاشت ابتدا باید مراکز تولید را راه اندازی کرد و به سود 
رسید و بعد از آنها مطالبه کرد.وی ادامه داد: درست است معافیت 2۰ 
ساله مالیاتی به مناطق آزاد داده می شود اما تا وقتی سرمایه گذاری 
نشود نمی توان از این معافیت هم استفاده کرد. هنگامی که صحبت 
از مناطق آزاد می شود همه فکرها به سمت مناطق آزاد جبل علی 
امارات می روند. بررسی کنید که مناطق آزاد تجاری کیش و قشم چقدر 
امکانات و زیرساخت دارد. این مناطق بیشتر جنبه گردشگری دارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: مرکز پژوهش ها می گوید که نباید مناطق آزاد به گذرگاهی برای 
ورود کاالهای خارجی به مناطق شهری تبدیل شود ما در منطقه آزاد 
در طول سال پنج میلیون دالر واردات جنس داشتیم که عمده آنها 
کاالی مصرفی و مسافری بوده که این سهم ناچیزی در قاچاق کاال 
به حساب می آید به هرحال باید قانون مناطق آزاد براساس اهداف 
و انتظارات اصالح شود و به این نکته هم توجه شده که عمران و 

آبادانی مناطق بخشی از اهداف اصلی مناطق آزاد به شمار می آید.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

سرمایه گذاران احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی نکنند

رئیس جمهور گفت: هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در 
کشور سرمایه گذاری می کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه 

کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند. 
و  نود  و  یکصد  در  روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با بیان اینکه رشد سرمایه 
گذاری در هر کشور از مهمترین مولفه های توسعه و شکوفایی اقتصاد 
آن است، گفت: از بین بردن انگیزه های خروج سرمایه از کشور و 
تشویق جذب سرمایه از خارج کشور، دو گام اساسی در توسعه پایدار و 

استحکام اقتصاد کشور است. 
رئیس جمهور امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی 
را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه 
نباید  قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند،  به طور  گذاری که 
در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی کند.
روحانی هدف دشمن را از تحریم ها، جلوگیری از سرمایه گذاری 
در توسعه زیرساخت ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: دولت 
همواره تالش کرده با حذف و اصالح قوانین و مقررات دست و پا گیر 
و اصالح بروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و از این 
طریق هم تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای 

شاخص های اقتصاد مقاومتی را محقق کند. 

زائران اربعین 1۴00 از پرداخت عوارض خروج معاف 
هستند

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت: براساس 
مصوبه این کمیسیون، زائران اربعین ۱۴۰۰ از پرداخت عوارض خروج 
معاف هستند. رحیم زارع سخنگوی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون 
تلفیق برای واردات محصوالت آرایشی ۱۵ درصد عوارض گمرکی و 
سود بازرگانی در نظر گرفته شد که این مبلغ برای درمان بیماری های 
خاص و خرید اعضای مصنوعی، حلزون شنوایی، درمان اوتیسم و… 

اختصاص می یابد.
وی افزود: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پزشکان مکلف شدند 
تا ۱۰ درصد از حق الزحمه آنان به عنوان مالیات به حساب سازمان امور 

مالیاتی پرداخت شود که البته شامل حقوق و کارانه نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
بانک ها و موسسات اعتباری مکلف هستند اطالعات مالی و اقتصادی 
اشخاص حقیقی و حقوقی را که مالیات هایشان معوق است و تا پایان 
سال ۹۹ آن را پرداخت نکردند، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار 
دهند و 3۰ درصد مطالبات معوقات مالیاتی را از این افراد کسر کنند 
و اگر انجام ندهند، بانک ها و موسسات اعتباری 2 درصد و بیمه ها ۵ 

درصد جریمه خواهند شد.
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اولین سنسور خمیده CMOS با امکان تولید 
انبوه معرفی شد

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

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

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

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

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

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

سازگاری داشته باشند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزرات آموزش و 
پرورش به تشریح آسیب های عدم حضور دانش 

آموزان در مدارس پرداخت.
محمد رضا مسیب زاده با اشاره به این نکته 
انتخاب ما نبوده است، گفت:  که ویروس کرونا 
شاد  فضای  از  آموزان  دانش  ماندن  محروم 
دسته  زندگی  یادگیری،  برای  تالش  و  مدرسه 
جمعی و حضور در اجتماع و یادگیری مهارت های 
اجتماعی از مهمترین مشکالتی است که آموزش 
غیرحضوری برای دانش آموزان ایجاد کرده است.

مدیر کل قرآن، عترت و نماز افزود: در خانه 
ماندن دانش آموزان اگر چه موجب آرامش والدین 
و افزایش سالمت این قشر و دوری از کرونا شده 
است، اما از سوی دیگر به دلیل نوپا بودن آموزش 
غیرحضوری مشکالتی را برای همه کادر آموزش، 

معلمان، دانش آموزان و اولیا ایجاد کرده است.
مسیب زاده خاطر نشان کرد: کنترل فرزندان 
به ویژه در سنین نوجوانی که هیجان زیادی برای 

استفاده از وسایل و تکنولوژی های جدید دارند بسیار 
دشوار است و می تواند آسیب زا باشد.

فرهنگ  به  گرایش  عدم  به  اشاره  با  وی 
کتاب خوانی به عنوان یکی دیگر از مضرات استفاده 
نامناسب از فضای مجازی گفت: دانش پایدار در 
نسل آینده به شدت کاهش می یابد و معلومات و 
دانسته های فردی فقط در فضای مجازی دست به 
دست می چرخد و بعضاً سوداگران فضای مجازی 
با سوءاستفاده از بی دانشی افراد فرهنگ، ادبیات، 
دانش و معلومات ناصحیحی در راستای اهداف 

خود به مردم انتقال می دهند.
مدیر کل قرآن، عترت و نماز دیدار چهره به 
چهره معلم و متعلم در بستر حقیقی را دارای نقش 
مؤثرتری در تربیت دانست و افزود: با عدم حضور 
آن  تأثیر  و  نقش  این  مدارس  در  آموزان  دانش 
کمرنگ تر خواهد شد و عدم حضور دانش آموزان 
در مدرسه انزوا، افسردگی، بی تحرکی و … را 

در دانش آموزان ایجاد می کند.

مجازی  کالس  در  چه  اگر  داد:  ادامه  وی 
نظر  در  جواب  و  سؤال  برای  جداگانه  فرصتی 
گرفته شده، اما نمی تواند جایگزین رفع اشکال به 
صورت حضوری باشد و پاسخ ها کوتاه بوده که این 
مسئله باعث سردرگمی دانش آموزان شده است و 
در نهایت او را با کوهی از مشکالت ریز و درشت 

درسی مواجه می کند.
وی ادامه داد: تحرک و نشاط و دیدار حقیقی 
مدرسه  در  حضور  آثار  از  دیگر  یکی  همساالن 
است که در شرایط فعلی تحت تأثیر قرار گرفته 
و باعث خمودگی، چاقی و عدم نشاط الزم دانش 

آموزان شده است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: استفاده 
بیش از حد از فضای مجازی باعث ایجاد عصبانیت 
و پرخاشگری شده است و سالمت روح و جسم 
دانش آموزان به ویژه بینایی آنان در معرض خطر 
قرار می گیرد و حتی تنظیم طبیعی خواب و نحوه 

تغذیه شان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.

آموزش غیرحضوری و دور بودن از مدرسه آسیب زاست

معه جا
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نرژ
ت/ ا

نف
نرژی ا اقتصاد- 

هرچند تک نرخی شدن ارز و خالص 
شدن از مشکالت ارز چندنرخی خواسته 
هم مدیران و هم فعاالن اقتصادی است، 
تومانی   ۴2۰۰ ارز  حذف  کنونی  شرایط  در  اما 
چیزی  تومانی   ۱7۵۰۰ ارز  از  کردن  صحبت  و 
از  که  نیست  کسانی  آسیاب  به  آب  ریختن  جز 
مسکن  خودرو، طال،  بازارهای  در  موجود  حباب 

و ارز سود می برند.
تومانی   ۱7۵۰۰ تسعیر  نرخ  تصویب  موضوع 
در کمیسیون تلفیق مجلس نوید چالشی دیگر در 
را می دهد که در صورت تصویب  اقتصاد کشور 
در صحن مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان 
دور تازه ای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف 
جامعه و از جمله دهک های پایین درآمدی را در 
 ۴2۰۰ ارز  حذف  بین  این  در  داشت.  پی خواهد 
نسبت  نگرانی  باعث  نیز  مجلس  توسط  تومانی 
آسیب پذیر  اقشار  به  اقتصادی  فشار  افزایش  به 

شده است.
استدالل مجلسی ها این است که با حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی به جنگ رانت خواران خواهند رفت. 
در این مورد »رحیم زارع«، سخنگوی کمیسیون 

ینکه  ا بر  تاکید  با  تلفیق 
نرخ  کمیسیون،  عضای  ا
ارزی را در جلسات مصوب 
نکردند، گفت: کمیسیون با 
که  پیشنهادهایی  به  توجه 
درآمدها  برای  دولت  خود 
به ویژه در حوزه منابع برای 
تعیین نرخ ارز در نظر گرفته 
بود، قیمت ارز را تعیین کرد. 
تنها  کمیسیون  عبارتی  به 
کاری که انجام داد ارز رانتی 
که  ارزهایی  سایر  و   ۴2۰۰
تفاوت قیمتی با بازار داشت 
را برای کوتاه کردن دست 
کرد.   حذف  خواران  رانت 
مردم مطمئن باشند تفاوت  

نرخ ارز در سالمت، معیشت، آموزش و حوزه تولید 
لحاظ خواهد شد.

ضرورت واقعی شدن نرخ ارز
دالر، یا هر نوع ارز دیگری، کاالیی است قابل 
خرید و فروش و باید تالش شود که با قیمت واقعی 
در بازار عرضه شده و به دست مشتری های مختلف 
سیاست  اقتصادی،  صاحبنظران  بنابراین،  برسد. 
مناسب را حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز می دانند. در 
این مورد، وجود نرخ های متفاوت ارز یک آسیب 
جدی اقتصادی بوده و باید در راستای تک نرخی 

شدن ارز قدم های جدی برداشته شود.
ارز  شدن  نرخی  تک  که  اینجاست  نکته  اما 
غیر  در  است.  خاصی  شرایط  تحقق  به  مشروط 
این صورت، موضوع سروسامان دادن به بازار ارز 
چیز جدیدی نیست که کمیسیون تلفیق مجلس 

یازدهم پرچم دار آن باشد.
موضوع ساماندهی ارز در قانون برنامه چهارم، 
پنجم و ششم مورد توجه جدی بوده و در ماده )۴۱( 
قانون برنامه چهارم و ماده )8۱( قانون برنامه پنجم 
توسعه آمده بود. در این قوانین دولت موظف به 
اجرای ترتیبات »شناور مدیریت شده« شده است.

در ماده )8۱( برنامه پنجم توسعه به این امر 
اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ 
دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه 
تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد 
کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی 
تعیین شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه 
به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت پذیری 
در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز 

حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.
قانون   )۴6( ماده  »ت«  بند  طبق  همچنین، 
برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است با رعایت 
تولید  موانع  رفع  قانون   )2۰( ماده   )3( تبصره 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 
۱3۹۴ طی اجرای قانون برنامه، سازوکار الزم برای 
پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ۱۰ درصد 
نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای 
بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ارزی 

طراحی و به اجراء درآورد.
ششم  برنامه   ۴ ماده  »ذ«  بند  در  همچنین 
و  ارزی  سیاست های  اصالح  باید  دولت  توسعه، 
دوم  سال  پایان  تا  حداکثر  تعرفه ای،  و  تجاری 
اجرای قانون برنامه را با رویکرد ارتقای کیفیت 
و رقابت پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای 

صادرات در دستور کار داشته باشد.
ارز ۴2۰۰ تومانی در برنامه  اصالح ساختاری 

بودجه
قانون  مبنای  بر  نیز  بودجه  و  برنامه  سازمان 
و  ترجیحی  ارز  موضوع  توسعه،  ششم  برنامه 
برای  و  داده  قرار  نظر  مد  را  اساسی  کاالهای 

راستا  این  در  است.  کرده  ارائه  راهکارهایی  آن 
از  پایدار یکی  موضوع دست یابی به درآمدهای 
مهمترین اهداف در برنامه اصالح ساختار بودجه 
بوده که به نوعی موضوع ارز ۴2۰۰ تومانی را نیز 

پوشش می دهد.
این  در  برنامه خود  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
راستا را با عنوان »چارچوب اصالح ساختار بودجه 
با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت« منتشر 
کرده است. در این برنامه بر این نکته تأکید شده 
که شرایط تحریمی و آسیب پذیری اقتصاد کشور 
نفتی  درآمدهای  مانند  ناپایداری  درآمدهای  از 
که  است  داشته  آن  بر  را  کشور  سیاستگذاران 
پایدارتر حرکت کنند. طبق  به سمت درآمدهای 
گفته مسئوالن،  ثبات بودجه و متعاقب آن کاالها 
و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می دهد 
دولت  برای  مطمئن  درآمدهای  تأمین  گرو  در 
فرآیندهای  دولت،  پایدار  درآمدهای  منشأ  است. 
جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شو 
ک های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و 

تحریم های بین المللی قرار نمی گیرند.
در  بودجه  بهینه  مدیریت  نگاه، جهت  این  با 
شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه 
دولت از درآمدهای نفتی، الزم است راهکارهایی 
پایدار درآمدهای عمومی در میان  افزایش  برای 
مدت و اقدامات کوتاه مدتی جهت گذر از تنگنای 
شود.  تعبیه  رو  پیش  سال  در  دولت  بودجه ای 
اصالحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه 
برنامه های کوتاه  رکن اصلی دارند که مجموعه 
مدت و میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان 

تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصالح نظام 
مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت و 
اصالح نظام یارانه ای. آنچه که به تخصیص ارز 
۴2۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساسی مربوط 
می شود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصالح نظام 

یارانه ای قرار می گیرد.
این  بر  اقتصادی  کارشناسان  و  دولتمردان 
باورند که وضعیت فعلی نظام یارانه ای عالوه بر 
قابل  درآمدی  منبع  از یک  محروم کردن دولت 
توجه، اقشار جامعه را به صورت عادالنه بهره مند 
نمی کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح 
معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش ضریب اصابت 
یارانه های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، 

اصالح نظام یارانه ای ضرورت دارد.
سیاست های  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
پیشنهادی خود در برنامه اصالح ساختاری بودجه 
آورده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه 
استقالل  و  اساسی  کاالهای  به  پرداختی  پنهان 
در  ویژه  به  حمایتی  سیاست  از  ارزی  سیاست 
با  را  کشور  ارزی  جریان  تحریم،   که  شرایطی 
شیوه  است  الزم  کرده،  مواجه  محدودیت هایی 
به  نه  یارا تخصیص  کنونی 

این کاالها اصالح شود.
به جای  پیشنهاد می شود 
به  ترجیحی  رز  ا تخصیص 
کاالهای اساسی، یارانه موجود 
کاالبرگ  طریق  از  ارز،  در 
در  سرمایه  وام  و  اعتباری 
کننده  مصرف  به  گردش 
نهایی و تولیدکننده داده شود 
شده  مرحله بندی  انتقال  با  و 
تقاضای ارز کاالهای اساسی 
به بازار ارز یکپارچه بر عمق 

آن افزوده شود.
به  نرخی  تک  ارز  دود 
چشم رانتخواران خواهد رفت 

یا اقشار کم درآمد؟
استدالل موافقان حذف ارز ۴2۰۰ تومانی در 
قیمت  آزادسازی  که  است  این  تلفیق  کمیسیون 
به  نقدی  یارانه  اختصاص  و  اساسی  کاالهای 
در  مثبتی  پیامدهای  می تواند  درآمد  کم  اقشار 

بر داشته باشد.
بدون شک با این کار، بحث رانت و داللی در 
حوزه واردات کاالهای اساسی و توزیع آنها برچیده 
خواهد شد. تولید کنندگان داخلی، قدرت رقابت با 
کاالهای اساسی خارجی را پیدا کرده و متناسب 
با افزایش هزینه های تولید با قیمتی واقعی تر، کاال 

به بازار عرضه خواهند کرد.
دلیل  به  که  تولید  رونق  امکان  نتیجه،  در 
سیاست ارز ۴2۰۰ تومانی بسیار آسیب دیده بود 
میسر خواهد شد. به طور کل صاحبنظران اقتصادی 
معتقدند این روش به عدالت نزدیک تر است زیرا 
هم جلوی اتالف منابع ملی گرفته خواهد شد و 

هم به تولید کمک می کند.
است:  مطرح  اینجا  در  اساسی  نکته  دو  اما، 
نخست اینکه حذف ارز ۴2۰۰ تومانی و همزمان 
با  تومانی   ۱7۵۰۰ ارز  تسعیر  نرخ  تعیین  آن  با 
آید. هرچند  نمی  در  اقتصادی جور  منطق  هیچ 
تومان  2۵ هزار  از  بیش  آزاد  بازار  در  نرخ دالر 
است و در عمل دخل و خرج مردم با این نرخ 
محاسبه می شود اما شوک ناشی از این تصمیم 
می تواند نرخ دالر را به رقم های باالتر نیز هدایت 
و در نتیجه جامعه را با تورمی شدیدتر از آنچه 
اکنون وجود دارد رو به رو کند. زیرا تعیین نرخ 
یکباره  کردن  برابر   ۴ تقریبًا  معنای  به   ۱7۵۰۰

ارز ترجیحی است.

وزیر نفت: افزایش عرضه 75 هزار بشکه ای، تأثیری در 
خروجی اوپک پالس ندارد

وزیر نفت به افزایش تولید روزانه 7۵ هزار بشکه ای کشورهای 
روسیه و قزاقستان در ماه های فوریه و مارس اشاره کرد و گفت: 
بازار  و  اوپک پالس  در خروجی  تأثیری  تولید،  در  تغییر  مقدار  این 

جهانی نخواهد داشت.
انرژی  و  نفت  وزیران  نشست  سیزدهمین  در  زنگنه  بیژن 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( موسوم به اوپک پالس که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، درباره نتایج این نشست اظهار کرد: تصمیم بر این شد که به 
دلیل مشکالتی که روسیه و قزاقستان داشتند و توافقی که عربستان 
با آنها کرده بود، تولید این دو کشور برای ماه فوریه روزانه 7۵ هزار 
بشکه و برای ماه مارس هم روزانه 7۵ هزار بشکه دیگر )در مجموع  

دو ماه روزانه ۱۵۰ هزار بشکه( اضافه شود.
هزار   7۵ روزانه  افزایش  این  واقع  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ندارد و تولید کشورهای  تولید  اندازه گیری در  تأثیر قابل  بشکه ای 
این دو  افزود:  عضو و غیرعضو اوپک تغییر قابل ذکری نمی کند، 
کشور هم شماری مشکالت داخلی داشتند، نه اینکه بخواهند عدد 

تغییری کند و می خواستند مراعاتشان هم درست باشد.
وزیر نفت تأکید کرد: با توجه به اینکه زمستان است، این کشورها 
مصرف داخلی بیشتری دارند و این تغییر در بازار جهانی و در مقابل 

تولید روزانه ۴۰ میلیون بشکه تأثیری ندارد.

کاهش تولید اوپک پالس در ماه فوریه 
مجوز  ارائه  پالس ضمن  اوپک  ائتالف  انرژی  و  نفت  وزیران 
مجموع افزایش تولید روزانه ۱۵۰ هزار بشکه ای به روسیه و قزاقستان 
برای 2 ماه فوریه و مارس، بر سر رقم کاهش تولید روزانه 7 میلیون 
و ۱2۵ هزار بشکه ای برای ماه فوریه و 7 میلیون و ۵۰ هزار بشکه 

برای ماه مارس به اجماع رسیدند.
23 تولیدکننده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در دومین روز از سیزدهمین نشست وزیران نفت و انرژی 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( موسوم به اوپک پالس از طریق ویدئوکنفرانس ضمن ارائه 
ماه های  در  قزاقستان  و  روسیه  برای  محدود  تولید  افزایش  مجوز 
فوریه و مارس 2۰2۱ بر سر رقم کاهش تولید روزانه 7 میلیون و 
۱2۵ هزار بشکه ای برای ماه فوریه و 7 میلیون و ۵۰ هزار بشکه ای 

برای ماه مارس به توافق رسیدند.

تک نرخی شدن ارز سودی برای نیازمندان ندارد؛

ارز 17500 تومانی؛ چالش جدیدی برای اقتصاد کشور

اجرای طرح های توسعه فوالد بناب، تبدیل تهدیدها 
به فرصت است

نایب رییـس هیات  مدیـره شـرکت احیا اسـتیل فـوالد بافت 
اعـالم کـرد: امضـای توافقنامـه گـروه مالـی گردشـگری بـا 
قـرارگاه خاتـم االنبیـا برای اجـرای طرح های توسـعه مجتمع 
فـوالد بنـاب، ضرورتـی بـرای تبدیـل تهدیدهـا بـه فرصت و 

بهـره گیـری از توانمنـدی متخصصـان داخلی اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی گـروه مالی گردشـگری، محمد 
روزبهانـی گفـت: قـرارگاه خاتـم االنبیـاء توانایـی باالیـی در 
پـروژه های سـاخت و سـازدر کشـور دارد و با رویکـرد اقتصاد 
مقاومتـی بـه عنـوان یـک مجموعـه تخصصی مجـرب، زبده 
و توانمنـد تـا بـه حال توانسـته ضمـن بکارگیـری پیمانکاران 
داخلـی و تربیـت مدیران الیق در اجرای پـروژه های ملی، به 
رقیب سرسـختی برای پیمانکاران خارجی تبدیل شـود وشـعار 

“مـا مـی توانیـم” را به شایسـته تریـن صورت محقق سـازد.
وی افـزود: قـرارگاه خاتـم همچنیـن تاکنـون موفـق بـه 
اجـرای طـرح هـای متنوعـی در بخـش صنعت و معدن شـده 
کـه از جملـه آنهـا مـی توان بـه احیای مسـتقیم فـوالد بافت 
بـه ظرفیـت 8۰۰ هزارتـن در سـال و احیـای مسـتقیم فـوالد 

میانـه بـه ظرفیـت سـاالنه 8۰۰ هـزار تـن اشـاره کرد.
روزبهانـی بـا اشـاره بـه تحریـم هـای ظالمانـه بیگانـگان 
ادامـه داد: بنظـر مـی رسـد ایـن مجموعـه بـا تکیـه بـر توان 
داخلـی و اسـتفاده از نیروهـای متخصـص و همچنیـن بهـره 
انجـام شـده  پـروژه هـای  آموختـه هـای  دانـش  از  گیـری 
خـود بتوانـد در احـداث طـرح هـای توسـعه شـرکت بنـاب 

راهگشـا باشـد.
وی دربـاره تاثیـر طـرح هـای توسـعه مجتمع فـوالد بناب 
بـر صنعـت فـوالد کشـور گفـت: به طـور کلی، صنعـت فوالد 
در تولیـد، اقتصـاد و توسـعه کشـور نقـش مهـم و کلیدی دارد 
و توسـعه طـرح های فوالدی درکشـور، منجر بـه ایجاد ارزش 
افزوده بیشـتر و همچنین اشـتغال زایی در کشـور  می شـود. 
روزبهانـی افـزود: فوالد بنـاب با اجرای طرح های توسـعه 
مـی توانـد بـه عنـوان یکـی از واحدهای بـزرگ تولیـد کننده 
درغـرب و شـمال غـرب کشـور، نیـاز بازارهـای داخلـی آن 
مناطـق را تامیـن و بـا اتصـال بـه راه آهـن سراسـری، عالوه 
بـر تسـریع در ارسـال محصـوالت بـه نقـاط مختلـف کشـور، 
بازارهـای صادراتـی غـرب کشـور را نیـز در آینـده نزدیـک 

دهد. پوشـش 
وی تصریـح کـرد: راه انـدازی طـرح های توسـعه مجتمع 
فـوالد بنـاب درمنطقـه و توسـعه فـوالد کشـور در مناطـق 
غربـی، در رونق صنعت کشـتی سـازی، خودروسـازی، صنایع 
بسـته بنـدی، سیسـتم حمـل و نقـل، صنایـع مربوط بـه تولید 
و انتقـال انـرژی، معـدن و لولـه و پروفیـل سـاختمانی کشـور 

بسـیار تاثیرگذار اسـت.
انسـانی متخصـص  نیـروی  بـه گفتـه روزبهانـی، جـذب 
متخصـص  نیـروی  تربیـت  امـکان  و  منطقـه  در  مجـرب  و 
کیفیـت،  بـی  فـوالدی  محصـوالت  واردات  از  جلوگیـری   ،
ایجـاد ارزش افـزوده ملـی بیشـتر بـا تولید بیشـتر محصوالت 
فـوالدی و دسـتیابی بـه بازارهـای بـزرگ صادراتـی غـرب 
کشـور از اهـم مزایـای اجـرای طـرح هـای توسـعه مجتمـع 

فـوالد صنعـت بنـاب اسـت.

جایگزینی  دلیل  به  سینا  بانک  خدمات  موقت  قطع 
تجهیزات جدید امنیت شبکه

ارائه خدمات بانک سینا به دلیل 
تجهیزات  جایگزینی  عملیات  انجام 
با قطعی موقت  امنیت شبکه  جدید 

همراه خواهد بود.
می  عمو بط  ا و ر رش  ا گز به 
عملیات  انجام  توجه  با  سینا  بانک 
امنیت  جدید  تجهیزات  جایگزینی 

شبکه، ارائه تمامی خدمات این بانک از ساعت ۰۰:۰۱ دقیقه 
قطع  ۱ ساعت  به مدت  جاری  ماه  ۱۹ دی  روز جمعه  بامداد 

خواهد بود.
به همین منظور الزم است کلیه مشتریان و دارندگان کارت 
های بانک سینا، قبل یا بعد از زمان مذکور نسبت به انجام خدمات 

بانکی مورد نیاز خود اقدام نمایند.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت هفتم

سایۀ رکود بازار مسکن بر سر تولیدکنندگان مصالح 
ساختماني

کارشناسان اقتصادي و فعاالن بازار مسکن معتقدند که بعد از 
نفت، حوزۀ مسکن در تحول اقتصادي کشور حرف های زیادی براي 
گفتن دارد. 37درصد از توزیع کنندگان مصالح ساختماني بیکار شده اند. 
البته در این حوزه به ویژه در بخش سیمان همۀ واحدها فعال هستند، 

اما میزان تولید تا 2۵درصد کاهش یافته است.
 سیماني که در کشور تولید می شود، از بهترین سیمان هاي دنیا 
است، اما صادرات آن با مشکالتي روبه روست که باید موانع آن رفع 
شود. خوشبختانه در شبکۀ تهیۀ مواد اولیۀ مصالح ساختماني شاهد 
پدیدۀ قاچاق نیستیم، اما توزیع مصالح ساختماني براي ساخت و سازهاي 
شرایط  و  می  گیرد  صورت  خرده فروشان  توسط  بیشتر  شهري، 
ساخت و سازها به گونه اي بوده است که منجر به تعطیلي کسب وکار 
تعداد زیادي از توزیع کنندگان مصالح ساختماني شده است. شرایط 
اقتصادي نیز به گونه اي رقم خورد که متأثر از رکود سایر بازارها، در 

بخش ساخت و ساز نیز به این شرایط دچار شدیم.
پیش بنی می شود اگر مسکن از یک کاالي سرمایه اي به کاالي 
مصرفي تغییر نکند، شرایط به گونه اي خواهد شد که انبوه سازان از رده 
خارج شوند. فعاالن و انبوسازان مسکن معتقدند که کنترل تورم باعث 
به وجود آمدن این رکود در بازار مسکن شده است و اگر این رکود رفع 
شود، شاهد رونق بسیاري از بازارها و مشاغل در کشور خواهیم بود.

   با تحریم هاي یک جانبۀ غرب بر علیه ایران در کنار کاهش 
قدرت خرید مصرف کنندگان یکي از مهم ترین دالیلي است که صنعت 
ایران را با چالش هاي جدي مواجه کرد. در این میان، صنایع مرتبط با 
صنعت ساختمان بیشترین زیان را متحمل شده اند، زیرا بخش مسکن 
با عمیق ترین رکود در سال هاي اخیر روبه رو شده و 3۰۰ شغل مرتبط 

با این صنعت، همگي به خواب عمیق فرو رفته اند.
در واقع پس از رکود شدیدي که این بخش با آن درگیر شده، 
صنایع مرتبط مانند فوالد، سیمان، لوازم خانگي، در و پنجره و سایر 
بخش هاي مرتبط، با مشکالت زیادي روبه رو شده اند و هر سال هم 
بر مشکالت آن ها افزوده می شود. از ابتداي دولت یازدهم وعدۀ حل 
رکود بخش مسکن بارها مطرح شده، اما این رکود همچنان پابرجاست 
و هر روز واحدهاي تولیدي مرتبط با این صنعت، با وضعیت وخیم تري 
مواجه مي شوند. حتي یکي از دالیل رشد پایین در بخش صنعت با 
وجود تسهیالتي که براي این بخش در نظر گرفته شده است، رکود 

صنعت ساختمان عنوان مي شود.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
آژانس های هواپیمایی گران فروش به 

دستگاه قضایی معرفی می شوند
بلیت  گرانفروشی  تایید  ضمن  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
هواپیما از سوی برخی سایت ها و آژانس های هواپیمایی از صدور دستور 
برای معرفی آن ها به دستگاه قضایی برای برخورد با این تخلف خبر داد.

افزایش بی رویه  به  نمایندگان مجلس نسبت  چندی پیش برخی 
قیمت بلیت هواپیما انتقاد و لزوم برخورد با آن توسط دستگاه نظارتی 

مانند سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کردند.
در پی طرح این مسئله روز گذشته مقصود اسعدی سامانی -دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی- در این باره به ایسنا گفت:  هیچ شرکت 
هواپیمایی داخلی بلیت پروازهای خود را فراتر از نرخی که اخیرا تصویب 

و ابالغ شد، نفروخته است و همه ملزم به رعایت مصوبه شورای عالی 
هواپیمایی هستند.

داخلی  ایرالین های  سوی  از  تخلفی  چنین  مسلما  افزود:  وی 
سوی  از  گرفته،  صورت  زمینه  این  در  گرانفروشی  اگر  و  نداده  رخ 
با آن ها برخورد الزم  باید  بوده که  بلیت هواپیما  سایت های فروش 

گیرد. صورت 
در  نیز  کشور-ی  هواپیمایی  سازمان  -رئیس  زنگنه  دهقان  تورج 
گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: گرانفروشی بلیت هواپیما گزارش 
شده و وجود دارد اما این اتفاق ربطی به شرکت های هواپیمایی ندارد و 
آن ها این کار را انجام نداده اند بلکه این تخلف از سوی برخی از سایت 

ها و آژانس های هواپیمایی رخ داده است.
وی افزود: بر اساس جدول نرخ نامه ای که اخیراً از سوی شورای عالی 
هواپیمایی کشوری تصویب و ابالغ شد، کسی حق فروش بلیت هواپیما 
باالتر از نرخ های مصوبه را ندارد و در همین راستا با گرانفروشان برخورد 

قاطع خواهیم کرد تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد.
زنگنه با بیان اینکه نظارت بر قیمت بلیت هواپیما یکی از وظایف 
سازمان هواپیمایی کشوری است، تاکید کرد: بر این اساس دستورات الزم 
صادر شده است تا همه سایت ها و آژانس های هواپیمایی که اقدام به 
افزایش قیمت بلیت هواپیما برای مشتریانشان کردند شناسایی شده و به 

دستگاه قضایی معرفی شوند.
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امضای تفاهم نامه ۸0میلیارد ریالی تامین تبلت و مشارکت در 
هوشمندسازی مدارس 

مشهد مهری صدقی
درمراسم  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ریالی  میلیارد   8۰ نامه  تفاهم  امضاء 
سازی  هوشمند  در  مشارکت  و  تبلت  تامین 
مدارس محالت کم برخوردارشهر مشهد با اشاره 
به رویکرد فرهنگی شهرداری مشهد گفت: شهردار 
و شورای شهر مشهد رویکردی فرهنگی دارند که 

این رویکرد قابل تقدیر است.
یی  ا میرز حاجی  محسن 
تصریح کرد: اقدامات فرهنگی به 
ویژه در سطح کالن زمانبر است 
شهرداری  فرهنگی  رویکرد  اما 
مشهد نشان داد که می توان از 
مسیرهای کوتاه تری به نتیجه 
رسید و برخی از مشکالت مزمن 
عاجز  آن  حل  در  سالها  که  را 

بودیم برطرف کرد.
 آماده استفاده از مدارس به 

عنوان فرهنگسرا هستیم 
با  شهردارمشهد  درادامه 
کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه 
های  فعالیت  شده  کمرنک  و 

بین شهرداری و آموزش و پرورش گفت: با شیوع 
و  فرهنگی  حوزه های  در  فعالیت   کرونا  ویروس 
آموزشی به ویژه فرهنگ شهروندی کمرنگ شد 
تبدیل  به فرصت  را  تهدید  این  اما سعی کردیم 
کنیم و فعالیتها را به حوزه الکترونیک سوق دهیم.

شهر  حاشیه  داد:  ادامه  کالئی  محمدرضا 
مشهد با 66 محله حدود یک میلیون و 2۰۰هزار 
نفر جمعیت دارد، این جمعیت دارای پتانسیل های 

خوبی ست که آن طور که باید به ویژه در حوزه 
نرم افزاری خدمات نگرفته است. این تفاهم نامه 

برای کمک به رفع این دغدغه امضا شد. 
را  مدارس  شخصه  به  کرد:  تصریح  کالئی 
فرهنگسرا می دانم و معتقدم مدارس می توانند 
ارائه  برای  برخوردار  کم  مناطق  در  به خصوص 
آموزش های حوزه اجتماعی و فرهنگ شهروندی 
مورد استفاده قرار گیرند، ما آمادگی داریم درصورت 

موافقت وزیر آموزش و پرورش از ظرفیت مدارس 
در ساعتی که فعالیت ندارند برای ارائه آموزش های 

اجتماعی و فرهنگ شهروندی استفاده کنیم.
کمک شهرداری در تامین تبلت برای دانش 

آموزان محروم قابل تقدیر است
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، 
در ادامه این مراسم اظهار داشت: کمک شهرداری 
در تامین تبلت برای دانش آموزان محروم قابل 

تقدیر است.
پنجم  دوره  در  گفت:  خدابنده  قاسمعلی   
شورای شهر، سهم سه درصدی آموزش و پرورش 
از عوارض برای نوسازی و تجهیز مدارس که در 
دوره قبل حذف شده بود، پرداخت شده است و 
همچنین در مهرماه هرسال تعدادی از مدارس از 
سوی شهرداری مشهد، آسفالت، جدول گذاری و 

رنگ آمیزی می شود.
 کمک شهرداری مشهد برای 

مشهد؛ شهر بی سواد
گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
دو تفاهم نامه با شهرداری مشهد 
آنها  از  یکی  که  رسید  امضاء  به 
بدون  شهر  تحقق  راستای  در 
میلیارد   6 اعتبار  با  که  سواد  بی 
 3 طی  شد  بنا  شهرداری  تومانی 
ببینند  آموزش  و  شناسایی  سال 
خوانی  شاهنامه  طرح  دیگری  و 
چهارم  پایه  و  دبستانی  پیش  در 

دبستان بود.
خدابنده افزود: بر اساس این 
مشهد  شهرداری  نیز  تفاهم نامه 
هزینه خرید تبلت و تجهیزات هوشمند آموزشی 
و  تجهیزات  این  پرورش  و  آموزش  و  تامین  را 
تبلت ها را در اختیار مدارس مناطق کم برخوردار 
قرار می دهد تا به صورت امانی به دانش آموزان 
پایان  تبلت ها در  این  داده شود،  برای تحصیل 
سال تحصیلی جمع آوری و برای آموزش دانش 
آموزان مناطق محروم درسال تحصیلی بعد مورد 

استفاده قرار خواهند گرفت.

حاج  سالگرد  اولین  با  همزمان  زندانی   52 آزادی 
قاسم سلیمانی

  مدیر کل زندانهای استان البرز گفت: ۵2 نفر از زندانیان جرائم 
غیر عمد و بدهکاران مالی با مشارکت ستاد دیه، مرکز نیکوکاری و 
همراهی بسیج حقوقدان، بسیج مداحان و بسیج طالب آزاد شدند. 
اسماعیل جمیاری در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های اولین 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در بین زندان های استان البرز 
گفت: کمیته برگزاری مکتب  حاج قاسم از اواسط آذر سال جاری در 
اداره کل تشکیل جلسه داده و تمامی مصوباتش را با کمک  خدا و 
با تاسی از نام و یاد سردار شهید قاسم سلیمانی توانستیم به خوبی 
خبر  اعالم  البرز ضمن  استان  های  زندان  کل  مدیر  نماییم.  اجرا 
آزادی ۵2 زندانی در صبح امروز اظهار داشت: جهت بزرگداشت مقام 
شهید سلیمانی، صبح امروز تعداد ۵2 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد 
و بدهکاران مالی با مشارکت ستاد دیه، مرکز نیکوکاری و همراهی 
بسیج حقوقدان، مداحان و طالب آزاد شدند. این مقام مسوول در 
خصوص بدهی ۵2 نفر زندانی آزاد شده بیان کرد: میزان بدهی این 
افراد بالغ بر ۵میلیارد تومان بود که بخش اعظمی از این مبلغ توسط 
واحد مددکاری در شورای حل اختالف با گرفتن رضایت از شکات 
و طلبکاران مرتفع شد.وی در ادامه افزود: اهدا 63 گوشی  هوشمند 
در  از تحصیل  مانده  نیازمند جا  زندانیان  آموزان خانواده  دانش  به 
ایام کرونا برابر با سن با برکت  شهید سلیمانی، توزیع ۱۴ سرویس 
جهیزیه به خانواده زندانیان در شرف ازدواج با همکاری کمیته امداد 
 امام )ره( و انجمن های حمایت از زندانیان استان، بازدید و سرکشی 
از ۱۴ خانواده زندانیان نیازمند و  اهدا سبد معیشتی به آنان و برنامه 
های فرهنگی و تربیتی متنوع مانند رونمایی و اجرا سرود »سفر به 
خیر  سردار« در زندان های استان، ختم بیش از 63 ختم قرآن و 
بیش از 8۰۰ هزار ختم صلوات و اهداء  ثواب آن به روح ملکوتی 
شهید سلیمانی،  برگزاری برنامه های عصر شعر و خاطره، تجسمی 
و تقدیر از هنرمندان برتر هر رشته از جمله  برنامه های اجرا شده در 
این مکتب بود.  وی از دیگر ویژه برنامه های اولین سالگرد حاج قاسم 
را بازدید ۱2۰ نفر از قضات با همراهی رئیس کل دادگستری و گفت 
و گو و دیدار با زندانیان دیدار و اعطای مرخصی به ۱۰۰نفر که پایان 
حبس خود را به سر می بردند، خبر داد. جمیاری از توزیع ۵۰۰۰ دفترچه  
شبیه به شناسنامه سردار سلیمانی با  موضوع زندگینامه آن شهید و 
امضاء پیمان نامه انتهایی دفترچه توسط مددجویان، سربازان وظیفه 
و  همکاران، خبر داد و اظهار داشت: در برگه ی آخر این دفترچه 
پیمان نامه ای نوشته شده که زندانیان با امضای آن شهید سلیمانی 
را به عنوان رفیق آسمانی خود انتخاب کردند و امیدواریم بتوانیم 

ادامه دهنده خوبی برای راه ایشان باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
روش های مدیریت مصرف برق در زمستان

فرامرز سپری  مازندران  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
گفت عالوه بر صرفه جویی در مصرف گاز، درست مصرف کردن 
انرژی برق نیز از دیگر نکاتی است که همواره برای پیشگیری از 
خاموشی های شبکه برق بر آن تأکید می شود. انتخاب دمای مناسب 
برای سیستم گرمایشی اعم از گازی و برقی در منازل کمک زیادی 
این  از خاموشی ها می کند.  پیشگیری  و  انرژی  به کاهش مصرف 
موضوع به ویژه در منازل و اماکنی که از سیستم گرمایشی اسپلیت 

یا شوفاژ استفاده می کنند حائز اهمیت است.
کرد:  تصریح  مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در صورت ادامه کم توجهی به اصول بهینه مصرف انرژی احتمال 
تکرار خاموشی ها وجود دارد. اما با همکاری همه مشترکان خانگی 

و غیرخانگی می توانیم زمستان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
ماندن  روشن  از  از  جلوگیری  مانند  مواردی  رعایت  سپری 
سایر  و  تلویزیون  یا  اضافی  المپ های  مانند  برقی  لوازم  بی دلیل 
سرد،  فصل  مناسب  لباس های  پوشیدن  منزل،  الکترونیکی  لوازم 
پرهیز از باز و بسته کردن مکرر و طوالنی مدت یخچال و فریزر، 
خودداری از  قرار دادن دستگاه های برقی در حالت استندبای برای 
مدت طوالنی، استاندارد کردن شدت رنگ تلویزیون، تنظیم درجه 
روی  جاروبرقی  مکش  درجه  تنظیم  اتو،  برای  لباس ها  با  مناسب 
ظرفشویی  و  لباسشویی  ماشین های  تنظیمات  دادن  قرار  متوسط، 
لوازم پرمصرف در ساعات  از  استفاده  بهینه مصرف و  روی مقدار 
غیرپیک را از راهکارهای کاهش مصرف برق در منازل عنوان کرد.

غیرفعال در شهرک های  و  راکد  قرارداد  فسخ 165 
صنعتی مازندران

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: با فسخ 
۱6۵ قرارداد راکد و غیرفعال در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۴ هکتار 

زمین آزاد و به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران 
سید مصطفی موسوی با اشاره به اینکه براساس دستورالعمل سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در راستای تعیین تکلیف 
قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک های صنعتی مازندران انجام 
تکلیف  داوری،تعیین  جلسات  برگزاری  با  داشت:  اظهار  شود  می 
قراردادهای راکد و غیر فعال در دستور کار شرکت شهرک ها قرار 
دارد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با توجه 
به کمبود زمین صنعتی در استان، فسخ قرارداد زمین های راکد و 
غیر فعال می تواند یک راهکار مناسب برای ورود سرمایه گذاران 
جدید باشد تا با ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی فرصت تولید و 

اشتغال در سطح استان فراهم شود.
موسوی با بیان اینکه در ۹ماهه نخست سال جاری با برگزاری 
جلسات داوری ۱6۵ قرارداد منجر به فسخ شد خاطرنشان کرد: با 
فسخ این تعداد از قراردادها ۱۴ هکتار از اراضی شهرک ها و نواحی 

صنعتی صنعتی آزاد سازی و خلع ید شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اخطار به واحدهای تولیدی که علی 
رغم دریافت زمین در طول سالیان متمادی تاکنون هیچ گونه اقدامی 
درخصوص ساخت و ساز و اجرایی نمودن طرح تولیدی خود ننموده 
اند شرکت شهرک های صنعتی استان با برگزاری جلسات داوری 
نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیر فعال اقدام می نماید.

مدیرکل امور اقتصادی اردبیل:
سپرده بانک های اردبیل از 17 هزار میلیارد ریال

 فراتر رفت

نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل گفت: سپرده 
بانک های استان در شرایط کنونی بیش از ۱7 هزار و 7۰۰ میلیارد 
ریال است.علیرضا نوروزی در گفت وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در 
اردبیل به نسبت سایر استان ها، پرداخت تسهیالت از سوی بانک های 
عامل به بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری در سالجاری رونق 
بیشتری گرفته و به نسبت سپرده گذاری پرداخت تسهیالت نیز از 
شرایط مطلوبی برخودار بوده است.وی تصریح کرد: در شش ماهه 
اول امسال نسبت تسهیالت به سپرده در اردبیل 76 درصد بوده که 
این رقم در مدت مشابه سال قبل 7۰ درصد بوده است. مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی اردبیل همچنین گفت:  در کل شبکه بانکی استان 
این نسبت با شش درصد افزایش روبه رو بوده که تزریق نقدینگی 
بودیم.نوروزی  به حوزه های صنعت، کشاورزی شاهد  نیز  را  بیشتر 
متوسط کشوری نسبت تسهیالت به سپرده را 7۱ درصد اعالم کرد 
و افزود: ما در استان اردبیل پنج درصد از متوسط کشوری آمار و 
ارقاممان بیشتر است و در بین منطقه دو کشور وضعیت مطلوبی را 
داریم.وی حجم سپرده استان اردبیل را ۱7 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد و ادامه داد: هر چند در استان های دیگر این حجم سپرده 
به مانند آذربایجان شرقی با 87 هزار میلیارد تومان باال است اما در 
بین استان های هم ردیف وضعیت مطلوبی را شاهد هستیم.نرخ رشد 

تسهیالت بانکی در اردبیل 37 درصد است
اردبیل نرخ سود سپرده های  دارایی  اقتصادی و  امور  مدیرکل 
کشور را 36 درصد و استان اردبیل را 27 درصد اعالم کرد و گفت: 
نرخ رشد تسهیالت بانکی در استان 37 درصد و در سطح کشور 3۵ 
درصد بوده است.وی اظهار کرد: ما رتبه معقول و منطقی هم در 
تسهیالت پرداختی و هم سپرده بانک ها شاهد هستیم که قطعا این 
روند تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.نوروزی در بخش دیگری از 
سخنان خود تصریح کرد: البته آمار بانک مرکزی شامل تمام مؤسسات 
نیز  بانک های دولتی و غیردولتی است که در سپرده گذاری  مالی، 
استان  بانکی  در کل شبکه  به طوریکه  است  همین شرایط حاکم 
اعم از دولتی و بخش خصوصی ۱7 هزار میلیارد ریال منابع وجود 
ریال  میلیارد  و ۵۰۰  هزار   ۱3 اردبیل  دولتی  بانک   ۱۴ دارد.سپرده 
البته  ادامه خاطر نشان کرد:  اردبیل در  اقتصادی  امور  استمدیرکل 
سپرده ۱۴ بانک دولتی استان اردبیل ۱3 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
است که ۵۰ درصد این منابع بانکی باید صرف توسعه استان شود.

نوروزی اضافه کرد: تمام سعی و تالشمان بر این است تا این منابع 
به شکل مناسب در اختیار سرمایه گذاران واقعی قرار گیرد تا با پرهیز 
از هرگونه افزایش نقدینگی، زمینه توسعه استان و اشتغال فراهم آید.

به تجهیزات  ایالم  استان  اداره گاز شهرستان در  هفت 
بحران مجهز شدند

شهرستان   7 تجهیز  از  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان به وسایل بحران خبر داد و گفت: شهرستان های دره شهر 
به وسایل و  آبدانان و ملکشاهی  ایوان،   ، ، دهلران،مهران، سرابله 
امکانات بحران تجهیز شدند تا در مواقع بحران و ضروری استفاده 
کنند. به گزارش روابط عمومی؛ مهندس عباس شمس اللهی با بیان 
اینکه برای هر کدام از ناحیه گاز در شهرستان های استان 22 قلم 
تجهیزات بحران خریداری شده است، افزود: در مجموع برای این 
تعداد شهرستان ۵ میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است. 
وی هدف از خرید این تجهیزات را آمادگی قبل از بحران، شناسایی 
و آمادگی هرچه بهتر و بیشتر، مقابله و کنترل و حفظ جریان پایدار 
گاز عنوان کرد و اظهار داشت: با این اقدام امکان واکنش در شرایط 
نواحی  گاز  ادارات  از  یک  هر  برای  مستقل  صورت  به  اضطراری 
سایر  و  استان  مرکز  با  ارتباط  گونه  هر  قطع  و  بحرانی  شرایط  در 
گاز  مدیرعامل شرکت  گردد.  می  فراهم  باشد  داشته  وجود  نواحی 
استان ایالم خاطرنشان کرد: در راستای کنترل و مدیریت حادثه و 
شرایط پیش آمده در اسرع وقت به منظور کاهش آسیب ها، تلفات 
و صدمات و همچنین پایداری خدمات گاز رسانی، اینگونه تجهیزات 
خریداری شده است. شمس اللهی افزود: این تجهیزات شامل آچار 
شیرهای پلی اتیلن و فلزی ،ابزار آالت مورد نیاز ، اسکوئیزر دستی 
الکتروفیوژن و غیره  و هیدرولیک، موتور برق ،دستگاه جوشکاری 
بوده است. وی ادامه داد: این شرکت برنامه های مدونی برای خرید 
تجهیزات بحران در سایر شهرستان های استان در دست اقدام دارد 

که به مرور زمان اجرایی خواهد شد.

زمین ایران 

عبدالحمید حمزه پور در بررسی 
روند اجرای طرح فاضالب گناوه با 
بیان اینکه 3 طرح فاضالب در سه 
دیلم  و  گناوه  بوشهر،  بندری  شهر 
فعال است اظهار داشت: امسال برای 
بهره مندی  و  پروژه ها  این  تکمیل 
پروژه  از  شهرها  این  ساکنان  همه 
فاضالب طرح های مهمی در ارتقاء 

ظرفیت اجرا شده است.
پروژه  اینکه  به  اشاره  با  وی، 
برای   6۹ سال  در  گناوه  فاضالب 
و  طراحی  نفری  هزار   6۵ جمعیت 
در سال 77 عملیات اجرایی آن آغاز 

شد تصریح کرد: تاکنون ۱6۰ کیلومتر شبکه جمع 
آوری و خط انتقال و ۴ ایستگاه پمپاژ وارد مدار 

بهره برداری شده است.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر راه اندازی مدول تصفیه خانه فاضالب گناوه 

را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: از 3 مدول 
تصفیه خانه یک مدول به صورت کامل به همراه 

یک الگون ذخیره اجرا شده است.
حمزه پور،با بیان اینکه تاکنون 6۱8.۵ میلیارد 
ریال در اجرای فاضالب گناوه سرمایه گذاری شده 
است خاطر نشان کرد: با تخصیص ۱7۱.۹ میلیارد 

تاکنون  جاری  سال  در  اعتبار  ریال 
6۱8.۵ میلیارد ریال اعتبار صرف طرح 

فاضالب گناوه شده است.
تخصیص  با   : داشت  اظهار  وی 
مشتمل  اجرایی  عملیات  مذکور  مبلغ 
بر احداث یک ایستگاه پمپاژ فاضالب 
این  اجرای  برای  که  گناوه  شهر  در 
اعتبار  ایستگاه پمپاژ ۵۵ میلیارد ریال 

هزینه خواهد شد.
کانال  پروژه  اجرای  همچنین 
با  گناوه  فاضالب  تصفیه خانه  پساب 
و  داد  خبر  ریال  میلیارد   ۱۱۰ اعتبار 
انتقال  برای  پروژه  این  کرد:  تصریح 
پساب فاضالب و جلوگیری از آلودگی محیطی 

اجراء می گردد.
عملیات اجرایی پروژه خط انتقال فاضالب 
در منطقه ساحلی گناوه نیز با اعتبار 26۰ میلیارد 

ریال از محل این تخصیص انجام می گردد .

1۷1.9 میلیارد ریال برای طرح فاضالب گناوه تخصیص یافت

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: از ابتدای سال ۹۹ تا کنون و 
در مدت ۹ ماه تعداد ۱7۱2 مورد نمونه برداری 
و آزمون از فرآورده های تولیدی استان توسط 
کارشناسان اداره کل و بازرسان شرکت های 
تائید صالحیت شده بخش خصوصی انجام شده 
است.به گزارش خبرگزاری آریا از اردبیل، هاشم 
عالیی در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران 
گفت: از ابتدای سال ۹۹ تا کنون و در مدت ۹ 
ماه تعداد ۱7۱2 مورد نمونه برداری و آزمون از 
فرآورده های تولیدی استان توسط کارشناسان 
اداره کل و بازرسان شرکت های تائید صالحیت 
است.وی  شده  انجام  خصوصی  بخش  شده 

هدف از نمونه برداری و آزمون کاالهای تولیدی را انطباق آنها با شرایط و 
مقررات استانداردهای ملی برشمرد 

عالیی یادآور شد عمده تولیداتی که نمونه برداری و آزمون شده اند 
در حوزه های مواد غذایی، مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی، بسته بندی 
سلولزی، انگ فلزات گرانبها، مکانیک فلزشناسی، خودرو و نیروی محرکه، 

برق و الکترونیک و مهندسی پزشکی بوده است.
توسط  تولیدات  ین  ا شد  یادآور  وی 
آزمایشگاه  همچنین  و  کل  اداره  کارشناسان 
های همکار تایید صالحیت شده سازمان ملی 
قرار می گیرند و  آزمون  ایران مورد  استاندارد 
بر  نظارت  یکپارچه  سامانه  روی  بر  آن  نتایج 
اجرای بارگذاری شده و واحدهای تولیدی نیز 
می توانند از نتایج نمونه برداری و آزمون فراورده 

های خود اطالع یابند.
در  کرد:  نشان  خاطر  استاندارد  مدیرکل 
آنها  عملکرد  بر  تولیدی  واحدهای  از  بازرسی  
نظارت جدی انجام می شود که در نتیجه آن، 
پروانه استاندارد واحدها، تمدید و یا در صورت عدم رعایت شرایط استاندارد، 

تعلیق و ابطال می شود.  
تولید شده  انطباق محصوالت  عالیی در آخر گفت: در صورت عدم 
با استانداردهای ملی با واحدهای متخلف مطابق با مقررات سازمان ملی 

استاندارد ایران برخورد  قانونی می شود.

 :مدیرکل استاندارد استان اردبیل خبرداد

بیش از یک هزار و ۷00 مورد نمونه برداري و آزمون از فرآورده هاي تولیدي استان

رئیس اداره گاز ساوه گفت: از ابتدای فصل 
سرما تاکنون میزان گاز مصرفی مشترکان بخش 
خانگی این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه 
کاهش  مترمکعب  میلیون   ۱2 حدود  پارسال 

داشته است.
عباس اکبری افزود: از ابتدای مهر تا آغاز ماه 
دی امسال مشترکان بخش خانگی در شهرستان 
ساوه ۴3 میلیون و ۱۴۵ هزار مترمکعب گاز مصرف 
او در مدت مشابه سال گذشته  به گفته  کردند. 
مشترکان خانگی شهرستان ساوه ۵۵ میلیون و ۵77 
هزار مترمکعب گاز مصرف کردند که سیر کاهشی 
نشان از اهتمام مردم برای صرفه جویی و مصرف 

ساوه  شهرستان  گاز  شرکت  رئیس  دارد.  بهینه 
گفت: براساس آمارها از آغاز فصل سرما تاکنون 
در بخش صنعت شهرستان ساوه نیز ۱67 میلیون 
و ۱۹۵ هزار مترمکعب گاز مصرف شده است در 
حالی که میزان گاز مصرفی در مدت مشابه سال 
گذشته ۱72 میلیون و 7۱7 هزار مترمکعب بود. 
اکبری با اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر و 
طرح مساله قطع گاز صنایع پرمصرف، افزود: با 
توجه به سیاست های شرکت ملی گاز و همچنین 
شرکت گاز استان مرکزی اقدام مطلوبی در این 
مصرفی  گاز  آن  اساس  بر  و  شده  انجام  زمینه 
بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی طبق مصوبه 

این شرکت به صورت یارانه ای تامین می شود. وی 
ادامه داد: با تبدیل گاز مایع صنایع به گاز طبیعی 
عالوه بر کاهش آلودگی، در زمینه افزایش صادرات 
سوخت مایع نیز گامی موثر برداشته می شود. رئیس 
اداره گاز ساوه گفت: در این شهرستان هیچ واحد 
صنعتی که به علت قطع گاز مجبور به استفاده از 
گازوئیل یا مازوت کرده باشد، وجود ندارد.اکبری 
تصریح کرد: مصرف مازوت هشت برابر گران تر 
از گاز طبیعی است و واحدهای صنعتی نیز تمایلی 
به استفاده از آن ندارند در حالی که اگر مردم در 
مصرف گاز صرفه جویی کنند عالوه بر تداوم فعالیت 
صنایع با سوخت گاز، آلودگی نیز کاهش می یابد.

رئیس اداره گاز ساوه:

مصرف گاز مشترکان خانگی شهرستان ساوه کاهش یافت
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دفترنمایندگی  مسئول  مقام  قائم   
ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان اردبیل گفت: مرحومآیت اهلل سید 
بی  و  بی نظیر  چهره ای  محالتی،  رسولی  هاشم 
بدیل از نظر علم و عمل و بهره مندی از فضائل و 

کرامات اخالقی بودند که توانست لقب 
کاتب حضرت امام خمینی )ره( را بگیرد.

آیت  رحلت  سالگرد  اولین  مناسبت  به 
اهلل سید هاشم رسولی محالتی نماینده 
انقالب  بنیاد مسکن  فقیه در  فقید ولی 
با  کوتاه  ای  مصاحبه  کشور،  اسالمی 
نجفی  طه  والمسلمین  االسالم  حجت 
نژاد ، قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان اردبیل انجام دادیم که در ذیل می 
خوانید.حجت االسالم والمسلمین نجفی 
به زندگینامه مرحوم آیت اهلل سید  نژاد 
هاشم رسولی محالتی اشاره می کند و 

می گوید: آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی در 
متولد  مرکزی(  )استان  محالت  در   ۱3۰8 سال 
شدند. وی تا سن ۱2 سالگی در محالت زندگی 
می کرد و پس از آن به همراه پدر به قم رفت و 
در آن جا تحصیالت خود را ادامه داد و بعد از آن 
به تشویق پدر به تحصیالت علوم دینی پرداخت.

قائم مقام مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل به مرد عمل 
بودن مرحوم آیت اهلل رسولی محالتی تاکید می 
کند و ادامه می دهد: آیت اهلل محالتی در دوران 
تبعید امام به نجف، به این شهر مسافرت می کند 
تا امام را در جریان فعالیت های انقالب قرار دهد 

و بعد از بازگشت از عراقتوسط ساواک دستگیر و 
زندانی می شود و در سال ۱3۴۰ از طرف  امام 
خمینی )ره( مجاز به دریافت وجوه شرعی و تصدی 
در امور حسبیه می شود. پس از انقالب اسالمی 
ایران او به بیت حضرت امام خمینی )ره( پیوست 

نگارش  همچون:   متعددی  های  مسئولیت  و 
فرامین مهم اجرایی، نامه ها، پیام ها و نیز جواب 
نامه های ایشان رابرعهده گرفتند. از سال ۱36۰، 
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
منصوب شدند و به موازات آن در دانشگاه های امام 
صادق )ع( و دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز 
کرسی تدریس تاریخ اسالم را برعهده داشتند واز 
سال ۱37۱ تا ۱37۹ هم نخستین رئیس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشوربودند. وی در ادامه 
خاطر نشان می کند : آیت اهلل سید هاشم رسولي 
محالتي نماینده ولي فقیه در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمي بعد از رحلت امام خمینی با ارسال نامه اي 

به محضر حضرت آیۀاهلل خامنه اي رهبر معظم 
از عملکرد  ارائه گزارشي  انقالب اسالمی ضمن 
ده ساله این بنیاد، در مورد ادامه فعالیت حساب 
تکلیف  کسب  سره(  )قدس  امام  ۱۰۰حضرت 
نیز  اي  خامنه  اهلل  آیت  متعاقبًاحضرت  و  نمودند 
با تشکر از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن 
انقالب اسالمي در امر یاري رساندن به 
طي  جامعه،  مستضعف  و  محروم  قشر 
در  را  رسولي محالتي  اهلل  آیت  حکمي 
بنیاد  این  سمت نمایندگي ولي فقیه در 

ابقاء نمودند.
طه  لمسلمین  وا االسالم  حجت 
نجفی نژاد، به مرد علم بودن این مرحوم 
آیت اهلل  گوید:  می  و  کند  می  اشاره 
و  مورخین  مولفین،  از  محالتی  رسولی 
پژوهشگران برجسته تاریخ معاصراسالم 
بودند که بیش از ۱۰۰ اثر و تالیفات متعدد 
آنهم در زمینه های مختلف دینیداشتند.

وی در پایان خاطر نشان می کند: خواسته اصلی 
و تالش آیت اهلل رسولی محالتی در طول دوران 
مسئولیت خویش در نهاد انقالبی و حتی تا آخرین 
اهداف  تحقق  خویش،  گرانقدر  عمر  لحظات 
وتامین  انقالبی  نهاد  این  اندازی  راه  و  تاسیس 
بود.و  سرپناهجامعه  محرومینفاقد  برای  مسکن 
حجت  شایسته  انتصاب  به  توجه  با  اهلل  شاء  ان 
مقام  توسط  نژاد  روحانی  المسلمین  و  االسالم 
عظمای والیت و اشارهمعظم له بهسالها خدمت 
بنیاد مسکن، قطعًا اهتمام به امر رفع  ایشان در 
نیاز محرومین و مستضعفانبا توان مضاعف ادامه 

خواهد داشت.

آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی؛

چهره بی بدیل در علم و عمل بود
 مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان :

درخشش 2 اثر از  هنرمندان استان سمنان  در جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه  دفاع مقدس رسام

 » سالمی  »محمدحسن  سرهنگ   : سمان   – تبیایان  رضا 
گفت: دو  اثر از هنرمندان  استان سمنان به بخش مسابقه جشنواره 

بین المللی فیلم کوتاه دفاع مقدس رسام راه یافته است.
سرهنگ »محمدحسن سالمی « مدیر کل حفظ آثار ونشر ارز 
ش های دفاع مقدس استان سمنان در مراسم  اختتامیه و معرفی 
با  برگزیدگان دومین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس و مقاومت 
اظهار  برگزار شد،   ویدئوکنفرانسی  به صورت  عنوان »رسام« که 
داشت: 2 اثر از هنرمندان  استان سمنان به بخش مسابقه جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه رسام راه یافته است. وی با اشاره به اهمیت 
استفاده از هنر در ترویج فرهنگ دفاع مقدس گفت: زبان هنر، زبان 
همه نسل ها و عصرهاست که می تواند آرمان های متعالی را در جوامع 
انسانی نهادینه کند و  هنر مناسب ترین ابزار برای انتقال فرهنگ 
دفاع مقدس است.سالمی با بیان این که  باید بتوانیم از هنر برای 
تبیین جایگاه انقالب اسالمی و دفاع مقدس استفاده کنیم، افزود:  8 
سال دفاع مقدس یک افتخار و امتیاز بزرگی برای ما بود و مهمترین 
عامل پیروزی ما اطاعت از رهبری و والیت پذیری بود و اگر از هر 

زاویه ای و با هر هنری وارد آن شویم زیبایی است.
این مسئول در خصوص هدف از برگزاری جشنواره فیلم رسام 
افزود: این جشنواره با هدف شناسایی نقش موثر دوران دفاع مقدس 
و حماسه آفرین مردم ایران و سایر ملل و زنده  نگه داشتن فرهنگ 
دفاع مقدس در بین فیلمسازان نسل جوان،  با موضوعات شهیدان، 
جانبازان، و آزادگان،رزمندگان، ایثارگران دفاع مقدس، مدافعان وطن، 
مدافعان حرم، مجاهدان جهاد و مقاومت اسالمی، خانواده های معظم 

شهدا و جانبازان، مدافعان حرم و ... برگزار شد.
وی تصریح کرد: فیلم داستانی »تمام مریم ها« به کارگردانی 
»محمدجلیل اسکندر زاده« دیپلم افتخار فیلم سوم  در بخش داستانی 
و  فیلم  مستند »نامه ای از دمشق« به کارگردانی »مهدی ابراهیم 
خانی« که نگاهی گذرا  به زندگی شهید مدافع حرم »عباس دانشگر« 
دارد به عنوان  فیلم برتر جشنواره معرفی  شد و »فاطمه دانشگر« 
این بخش تندیس سردار  همسر شهید عباس دانشگر هدیه ویژه 

»حاج قاسم سلیمانی « را  نیز دریافت نمود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :
۸5 کیلومتر از راههای استان مرکزی روکش آسفالت 

شد
  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از 
اجرای 8۵ کیلومتر روکش آسفالت در راه های استان مرکزی خبر داد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل   به گزارش روابط عمومی 
جاده ای، علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی با اشاره به اقدامات بعمل آمده به منظور نگهداری از 
رویه آسفالتی راهها، تصریح کرد: 8۵ کیلومتر برابر با 2۰۰ کیلومتر 
باند راه روکش آسفالت در حوزه آزاد راه ساوه-تهران، بزرگراهها، راه 
های اصلی، فرعی روستایی حوزه استحاظی استان مرکزی از ابتدای 
سال تا پایان آذر ماه صورت گرفته است. وی اظهار داشت: در راستای 
پیشبرد اهداف طرح سراسری ارتقای کیفی روکش آسفالت راهها 
بیش از ۹۰ کیلومتر باند راه از راه های استان الیه حفاظتی فوگ 
سیل به منظور افزایش عمر آسفالت اجرا شده است که این غالبا در 
محورهای فرعی و روستایی به انجام رسیده و مضافا ۱۴ کیلومتر باند 
راه نیز با استفاده از تکنولوژی های جدید روکش آسفالت جدید در 
راههای روستایی در قالب روکش حفاظتی چیپ سیل اجرا شده است.

به گفته زندی فر جهت ارائه خدمات مطلوب تر به کاربران راه 
۹3۰۰۰ متر مربع از خرابی های موضعی و مقطعی راههای استان با 
استفاده از ۱۵2۴۹ تن آسفالت لکه گیری شده است. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
اقدامات راهداری را ایجاد بستری ایمن برای کاربران راه برشمرد و 
افزود: ارتقای ایمنی راهها موجب افزایش احساس امنیت و آرامش 
برای رانندگان می شود که در همین راستا اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جادهای استان مرکزی با استفاده از نیروی انسانی و تجهیزات 
سازمانی و ماشین آالت راهداری اصالح و احداث 6۰۰ کیلومتر شیب 
شیروانی و تسطیح و رفع افتادگی شانه خاکی راهها طی ۹ ماهه نخست 
سال جاری این مهم را محقق سازد. زندی فر با عنوان کردن ایمنی راه 
دغدغه اصلی راهبران استان مرکزی است اظهار داشت: اقدامات قابل 
توجهی در راستای اجرای اهداف طرح سراسری ارتقای ایمنی راهها در 
استان مرکزی بعمل آمده است که از جمله می توان به اجرای ۱2۰۰ 
کیلومتر خط کشی راهها ، نصب بیش از 27۵۰ عدد انواع تابلوهای 
انتظامی ، اخباری ،مسیر نما و عالئم ایمنی، تعمیر و نصب بیش از 
33 کیلومتر گاردریل و نصب 837 متر مربع تابلوی اطالعاتی جدید 
در سطح محورهای استان اشاره کرد. وی مجموع این اقدامات را به 
منظور ارتقای ایمنی و برقراری آرامش و آسایش جاده ای در راستای 
کاهش تصادفات و تلفات جاده ای دانست و در پایان تمام این خدمات 
ارائه شده را مرهون تالش و زحمات بی دریغ راهداران سختکوش 
قلمداد کرد که به صورت شبانه روزی در تالشند تا بهره برداران راهها 

به سالمت به مقصد مورد نظر برسند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه ساالنه بیش از ۱۰ میلیارد دالر صادرات 
به کشور عراق داریم، گفت: این میزان می تواند 
به ۱۰ برابر افزایش یابد در صورتیکه در استان 

های ایالم و کرمانشاه زمینه 
تجارت قوی فراهم شود.

تشخیص  مجمع  دبیر 
مصلحت نظام با بیان اینکه 
میلیارد   ۱۰ از  بیش  ساالنه 
دالر صادرات به کشور عراق 
داریم، گفت: این میزان می 
افزایش  برابر   ۱۰ به  تواند 
استان  یابد در صورتیکه در 
های ایالم و کرمانشاه زمینه 

تجارت قوی فراهم شود.
محسن رضایی شامگاه 
سه شنبه در نشست بصیرتی 
شهادت  روز  چهلمین  ویژه 
کشور  ای  هسته  دانشمند 
زاده،  فخری  محسن  دکتر 

به  صادرات  ها  تحریم  در  ما  تنفس  راه  افزود: 
کشور عراق بود در غیر اینصورت اثر تحریم ها 

چند برابر می شد.
برای  مهران  مرز  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
صادرات کاال، یادآور شد: ایالم با بیشتر شهرهای 
عراق فاصله نزدیک دارد و باید از این ظرفیت 

بیشتر استفاده شود.
وی تاکید کرد: ایالم می تواند مکتب حاج 
قاسم در اقتصاد باشد؛ یعنی درون زایی برون گرا 
شود چرا که همه امکانات برای تولید عظیم در 
از ظرفیت مرز  با استفاده  استان فراهم است و 

مهران نیز می تواند برون گرایی داشته باشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
تا زمانی که ارزش های انقالب را محکم نگه 
متحد شوند  قدرت های جهان  اگر همه  داریم 
توطئه  این  دربرابر  و  نخواهند کرد  هیچ غلطی 

ها بیمه خواهیم بود.
رضایی اظهار داشت: ارزش ها خمیر مایه 

یک ملت است و ارزش های قومی، ملی، دینی، 
مذهبی و انقالبی باید هماهنگ و یکپارچه باشند.

وی ادامه داد: تشکیل انقالب اسالمی تحول 
عظیمی در شکاف های قومی و فرهنگی ایجاد 

ملیت،  اسالمی  انقالب  از  پیش  بطوریکه  کرد 
و  بود  رفته  دست  از  ایران  اسالمیت  و  قومیت 
با تشکیل نظام اسالمی ایران تحولی در ارزش 

های انقالب ایجاد شد.
وی با بیان اینکه ملت ایران با دست خالی 
را  شاهنشاهی  رژیم  منسجم  ای  اراده  با  اما 
سرنگون کرد، افزود: در دوران دفاع مقدس نیز 
نیروهای مردمی و عشایر پیشگام و مانع تجاوز 
دشمن به کشور شدند.وی با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید سردار سلیمانی گفت: مکتب حاج 
قاسم سلیمانی مکتبی ایرانی، اسالمی و انسانی 
است که در آن ارزش های انسانی، الهی و ملی 
دست به دست هم داده و از آن انسانی مقاوم و 

شکست ناپذیر ساخته است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
همانگونه که ملت ایران در دفاع مقدس ایستاد 
و دشمن را کنار زد حاج قاسم سلیمانی نیز در 
بسیاری از صحنه های انقالب و دفاع مقدس و 

جبهه مقاومت انقالب ایجاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه حاج قاسم نماد انقالب 
و ارزش های انقالب بود چراکه چهره اش سرشار 
از اسالمیت، ایرانیت و انسانیت بود، افزود: ایشان 
نسبت به مردم بویژه 2 گروه 
خانواده های معظم شهدا و 
محرومان بسیار مهربان بود.

با  همچنین  یی  رضا
روز  چهلمین  گرامیداشت 
ای  هسته  مجاهد  شهادت 
گفت:  زاده  فخری  شهید 
این شهید بزرگوار نیز نقش 
موثری در انرژی هسته ای 
ایران داشت و از نوابغ هسته 
ابتکارات  دارای  بود که  ای 

خاص بود.
اشاره  با  همچنین  وی 
ی  د قتصا ا ت  مشکال به 
در  گر  ا ما  گفت:  کشور 
کشور مشکلی داریم مربوط 
به خودمان است به عنوان نمونه اگر در اقتصاد 
اقتصاد  به  نکردن  عمل  علت  به  داریم  مشکل 

مقاومتی است.
وی گفت: هفت هشت سال است که رهبر 
معظم انقالب به این مساله را تاکید کرده اند واگر 
بدرستی به آن عمل می شد بسیاری از مشکالت 

اقتصادی جامعه اکنون وجود نداشت.
روز  صبح  نظام  مصلحت  تشخیص  دبیر 
وارد  ایالم  شهدای  فرودگاه  طریق  از  سه شنبه 
محمد  رسمی  استقبال  مورد  و  شد  استان  این 
و  ایالم  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون  نوذری 

مسووالن استانی قرار گرفت.
حضور در مزار شهدای ایالم، دیدار با نماینده 
خانواده  با  دیدار  ایالم،  جمعه  امام  و  فقیه  ولی 
زاده و همچنین  شهیدان جمال الدینی و فتحی 
حضور در نشست اقتصاد مقاومتی استان در برنامه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  روزه  یک  سفر 

نظام قرار داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :

امکان افزایش 10 برابری صادرات به عراق وجود دارد 
 ایالم می تواند مکتب حاج قاسم در اقتصاد باشد

اهدای جایزه  »دکتر فتح اهلل مجتبایی« به تعویق افتاد
مراسم اهدای جایزه جایزه »دکتر فتح اهلل  مجتبایی« با تاخیر در بهار 

۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
بر اساس اعالم دبیرخانه این جایزه، با توجه به کثرت پایان نامه های 
ارسالی به دبیرخانه  جایزه  دکتر فتح اهلل مجتبایی و از آن جا که شیوع بیماری 
کووید ۱۹، برگزاری جلسات داوری منظم را با اختالل مواجه کرده است، 
مراسم اهدای جایزه به برترین پایان نامه  دکتری ادبیات فارسی و ادیان و 

عرفان سال ۹8، با تاخیر در بهار ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
در این زمان فقط پایان نامه هایی مورد ارزیابی قرار می گیرند که تا پایان 

مهر ۹۹ به دبیرخانه ارسال شده باشند.

»کلمه های دوست داشتنی« برای کودکان
تریسی  نوشته  دوست داشتنی«  »کلمه های  چهارجلدی  مجموعه 

کوردروی با ترجمه مریم فیاضی منتشر شد.
این مجموعه که با عنوان های »االن!«، »نه«، »بیشتر« و »چرا« و 
با تصویرگری تیم وارنز منتشر شده است، می خواهد خالقیت و کنجکاوی 

کودکان را تقویت کند و مهارت های زندگی جمعی را به آن ها بیاموزد.
در معرفی مجموعه کتاب های »کلمه های دوست داشتنی« آمده است: 
این مجموعه ماجرای یک کرگدن کوچولو به نام »آرچی« است که یک دنیا 
سوال و کنجکاوی درباره همه چیز دارد و ماجراهای جذاب زیادی می آفریند.

»کتاب های زرافه« در چهارچوب قوانین بین المللی حق انحصاری نشر 
اثر )کپی رایت( امتیاز انتشار ترجمه فارسی این کتاب را با بستن قرارداد از 

نویسنده آن خریداری کرده است.
تریسی کوردروی، نویسنده این اثر خطاب به مخاطبان فارسی زبان خود 
گفته است: »خیلی خیلی خوشحالم که کتاب های زرافه، آرچی کوچولو را به 
ایران برده است.« همچنین تیم وارنز تصویرگر این کتاب بیان کرده است: 

»خیلی خوشحالم آرچی خواننده های ایرانی دارد!«
در ادامه به تفکیک معرفی کوتاهی از هر یک از این کتاب ها می آید:

دوست داشتنی  کلمه های  کتاب های  مجموعه  از  اثر  اولین  »االن!« 
نوشته تریسی کوردروی است.

»آرچی« شخصیت اصلی این کتاب یک کلمه دیگر از کلمه های مورد 
عالقه  همه بچه ها را یاد می گیرد؛ کلمه  »االن!«، اما همه جا از آن استفاده 

می کند. او دیگر نمی تواند برای رسیدن به خواسته های زیادش صبر کند.
در نوشته پشت جلد این کتاب آمده است: »به نظر آرچی صبر کردن 
کار خیلی خیلی سختی است. کارهای جالب زیادی هست که می تواند انجام 
بدهد و او می خواهد کی همه این کارها را انجام دهد؟ حاال! آرچی کوچولو 

کمی اوقات تلخی می کند اما خیلی خیلی دوست داشتنی است.«
»نه!« دومین اثر از این مجموعه است.

»آرچی« در این کتاب یک کلمه دیگر از کلمه های مورد عالقه  همه 
بچه ها را یاد می گیرد؛ کلمه  »نه!«، اما همه جا از آن استفاده می کند حتی 
متوجه  تا  او  برای  ماجرایی می شود  و همین  کند  استفاده  نباید  که  جایی 
شود کاربرد این کلمه در چه موقعیت هایی خوب و چه زمان هایی بد است.

در نوشته پشت جلد کتاب »نه« آمده است: »آرچی فوق العاده است، 
 »... یاد می گیرد  کلمه جدیدی  روز  این که یک  تا  را همه می گویند.  این 
داستانی بامزه برای همه خانواده هایی که کم و بیش همین اوضاع را دارند.

دوست داشتنی  کلمه های  کتاب های  از مجموعه  اثر  »چرا؟« سومین 
است.

»آرچی« شخصیت اصلی این کتاب یک کلمه دیگر از کلمه های مورد 
عالقه  همه بچه ها را یاد می گیرد. او در این کتاب سوال های زیادی با »چرا«، 

این کلمه مورد عالقه  همه بچه ها می پرسد.

آغاز ثبت نام بن اعتباری خرید کتاب از 1۸ دی ماه
نام  ثبت  آغاز  از  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین  رئیس 
یارانه  دریافت  برای  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  و  طالب  دانشجویان، 
اعتباری خرید کتاب )بن کتاب( در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، یارانه اعتباری خرید کتاب دانشجویان و 

طالب و اعضای هیئت علمی افزایش یافته است.
ایوب دهقانکار، درباره آغاز زمان ثبت نام برای دریافت یارانه اعتباری 
دریافت  برای  و طالب  دانشجویان  ثبت نام  گفت:   کتاب(  کتاب)بن  خرید 
اعتبار  سهمیه  پایان  تا  و  شد  خواهد  آغاز  ماه(  از)۱8دی  کتاب  خرید  بن 

ادامه خواهد داشت.
ویژه  کتاب  خرید  اعتباری  یارانه  2۵درصدی  افزایش  از  دهقانکار 
تهران خبر  کتاب  نمایشگاه مجازی  از  دوره  این  در  دانشجویان و طالب 
داد و گفت: با تالش ها و پی گیری های صورت گرفته از سوی معاونت امور 
فرهنگی، مساعدت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی، یارانه اعتباری 

خرید کتاب ویژه این گروه ها 2۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ادامه داد: یارانه اعتباری 
است  تومان  هزار   2۰۰ تا سقف  و طالب  دانشجویان  برای  کتاب  خرید 
تومان  هزار   ۱2۰ و طالب  دانشجویان  مشارکت  سهم  مقدار  این  از  که 
و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاونت  نیز  را  تومان  هزار   8۰ و  است 
ارشاد اسالمی و بانک صادرات ایران تامین خواهند کرد. همچنین یارانه 
به  تومان  هزار   2۵۰ از  علمی  هیئت  اعضای  برای  کتاب  خرید  اعتباری 

۴۰۰هزار تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: افزایش یارانه اعتباری خرید کتاب به دلیل شرایط 
حاکم بر اقتصاد نشر ناشی از شیوع و گسترش ویروس کرونا و حمایت از 
توسعه فرهنگ مکتوب و کتاب و کتابخوانی در کشور صورت گرفته است.
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جلسه شورای معاونین و مدیران دفاتر مستقل 
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با رویکرد 

“مدیریت انرژی زمستانی” برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این 
نشست بیان داشت: با توجه به برودت هوا و افزایش 
مصرف برق، مدیریت انرژی زمستانی برای تامین 

برق پایدار بسیار مهم و کلیدی است.
سیدمحمد موسوی زاده گفت: کلیه مشترکان 
همکار براساس برنامه ذخیره عملیاتی و مولّدهای 
خود تامین ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی 

بار سال ۱3۹۹، مشمول پاداش همکاری می شوند.
وی با اشاره به این که شناسایی و جمع آوری 
مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز و همچنین کنترل 
مصرف مشترکان دارای تجاوز مصرف از دیماند 
در دستورکار این شرکت قرار دارد افزود: استفاده 
از مولّدهای خودتامین مشترکین و جلب همکاری 
مشترکان صنعتی و کشاورزی برای کاهش مصرف 
انرژی، از جمله موارد در دست اقدام برای استمرار 
تامین انرژی الکتریکی مشترکان محسوب می شود.

جز  به  ها  بزرگراه  روشنایی  کاهش  به  وی 

مناطق حادثه خیز و معابر شهری، میادین و پارک 
ها و تابلوهای تبلیغاتی به منظور کاهش مصرف 
انرژی اشاره کرد و یادآور شد: کنترل میزان مصرف 
ادارات از طریق قرائت از راه دور کنتورهای دیجیتالی 
و خاموش نمودن دستگاه های گرمایشی و روشنایی 
و لوازم و تجهیزات غیرضرور، پس از اتمام ساعات 
کاری ادارات، از دیگر نکاتی است که در کاهش 
مصرف انرژی اثرگذار می باشد و موضوع از طریق 
این شرکت به جّد پیگیری و گزارش های الزم به 

نهادهای ذی ربط ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
جلسـه ستاد مناسـب سـازی معابر عمومی مدیریت انرژی زمستانی به منظور تامین برق پایدار بسیار مهم و کلیدی است

، پارکهـا و سـاختمانهای دولتی اسـتان مرکزی 
بـه ریاسـت مهنـدس نوازنـی مدیـر کل دفتـر 
فنـی،  امـور عمرانـی و حمـل و نقـل و ترافیک 
اسـتانداری ودکتـر امینـی مدیـرکل بهزیسـتی 
فرمانـداران   ، توانبخشـی  معـاون  ،نـوروزی 
شـهرهای اراک وسـاوه ، ، معاونیـن شـهرداران 

اسـتان و سـایر اعضـا برگـزار شـد.
این جلسـه بـا محوریت مناسـب سـازی 
جهـت معابـر ، دسـتگاههای دولتـی واماکـن 
عمومی وروسـتاهای پایلوت در سـطح استان  

برگـراز گردیـد. در جلسـه سـتاد هماهنگی و 
پیگیـری مناسـب سـازی معابـر و فضاهـای 
شـهری مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مرکـزی 
 ، بـر  معا جهـت  سـازی   مناسـب  گفـت: 
عمومـی  اماکـن  و  اجرایـی  ودسـتگاههای 
سـطح  در  پایلـوت  وروسـتاهای  اراک  شـهر 
سـازی  مناسـب  کار  الویـت  بعنـوان  اسـتان 
مـورد تاکیـد اسـت.زهرا امینـی در خصـوص 
دسـترس پذیری و تردد افراد دارای معلولیت 
داشـت:  اظهـار  اراک،  در  مرکـزی  اسـتان 
پذیـری  مناسـب سـازی، دسـترس  موضـوع 

و تـردد معلـوالن، جـزء مفـاد برنامـه پنجـم 
توسـعه بـوده وقابـل اجـرا میباشـد.

وی اظهار داشـت: براسـاس قانون حمایت 
از حقـوق افراد دارای معلولیت، تمامی وزارتخانه 
ها، سـازمان ها، موسسات، شـرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی و انقالبی موظف هسـتند در 
طراحـی تولیـد و احداث سـاختمان هـا و اماکن 
عمومـی و معابـر و وسـایل خدماتـی بـه نحوی 
عمـل کننـد که امـکان دسترسـی و بهره مندی 
از آن هـا بـرای افـراد دارای معلولیـت همچون 

سـایر افراد فراهـم گردد.

برگزاری جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان مرکزی
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داور برجسته و بین المللی فوتبال 
پس از مدت ها، نسبت به برخی مسائل 
پیش آمده از جمله حذف و اضافه شدن 
نامش به لیست داوران بین المللی فوتبال ایران، 
انتقادات  و  مطرح  را  پرده ای  بی  صحبت های 

تندی را مطرح کرد.
علیرضا فغانی، در واکنش به اظهارات انجام 
شده مبنی بر اینکه فغانی از لیست داوران بین 
المللی ایران خارج نشده و چنین مساله ای هرگز 
به تایید کمیته داوران، هیات رییسه و فدراسیون 
در  آقایان  کرد:  اظهار  است،  نرسیده  فوتبال 
اعالم  را  موضوع  واقعیت  تلویزیونی  برنامه های 
و عنوان کردند که این اتفاق رخ داده اما صرفا 
ازطرف آن ها نبوده است، حال چگونه از اساس 

منکر چنین قضیه ای می شوند؟
دروغ  رابطه  این  در  ها  آن  داد:  ادامه  وی 
گفتند و متاسفانه صداقت، حلقه مفقوده مدیریتی 
این افراد است. امروزه در دنیای ارتباطات قرار 

چنین  که  زمانی  و  داریم 
شود  می  مطرح  شائبه ای 
که به طور مثال نام علیرضا 
وران  دا لیست  ز  ا نی  فغا
 ، شده رج  خا لمللی  ا بین 
زمان  همان  دلیل  چه  به 
دهند  نمی  نشان  واکنش 
کنند  نمی  رسانی  اطالع  و 
به سخن  اکنون لب  و هم 

گشوده اند؟
هم  ا  ر ش  فکر
نمی کردند چنین هجمه ای 

علیه شان ایجاد شود
داور بین المللی فوتبال 
اینکه  به  اشاره  با  ایران 
ند  د می کر تصور  ن  یا قا آ
موعد  اگر  گذشته  همانند 

تمام  فیفا،  ازسوی  شده  گرفته  نظر  در  زمانی 
ها  آن  گفت:  رسید،  خواهند  اهدافشان  به  شود 
فکرش را هم نمی کردند که چنین هجمه ای علیه 
تصمیمشان در رابطه با حذف نام بنده از لیست 
داوران بین المللی، ایجاد شود و چنین مشکالتی 

برایشان به وجود آید.
اظهاراتشان دروغ است

فغانی افزود: در نهایت با برگزاری جلسه ای 
از سوی مسئوالن فدراسیون فوتبال، به آن ها 
تحمیل شد که باید نام علیرضا فغانی به لیست 
داوران بین المللی ایران بازگردد و مجبور شدند 
رای خود را تغییر دهند. حتی پس از این اتفاق 
نیز به دنبال توجیه کردن بودند و به تازگی می 
بینیم که از اساس منکر اقدامات خود و تیمشان 
شده اند و می گویند برخی در این رابطه دروغ 
گفته اند، اما بنده معتقدم اظهاراتی که از سوی 

خود آقایان مطرح شد و می شود، دورغ است.
از  است  سال  دو  حدود  اینکه  بیان  با  وی 
ایران خارج شده اما همچنان برخی افراد به دنبال 
چنین مسائل و حواشی هستند، خاطرنشان کرد: 
بنده این موضوعات را ناشی از حسادت و کوتاه 
برای  موضوعاتی  چنین  هرگز  و  دانم  می  بینی 
بنده مهم نبوده و نیست و تمرکزم روی کار قرار 
دارد چه نامم در لیست داوران بین المللی ایران 
خود  کار  قدرت  پر  همچنان  نباشد،  چه  و  باشد 

را پیش می برم.
داور برجسته فوتبال ایران با اشاره به اینکه 
دوره  در  داوری  خوب  اتفاقات  معتقدند  برخی 
مدیریتی آن ها رخ داده است، عنوان کرد: بنده 
داور  آقایان  مدیریتی  زمان  در  شخصه  به  که 
بین المللی نشدم و اگر منظورشان این است که 
نامم در لیست داوران بین المللی ایران حفظ شده 
است، صرفا می توانم بگویم باید خدا را شاکر بود 
که علی رغم مدیریت ضعیف این آقایان توانستم 
در لیست داوران بین المللی دوام بیاورم و بازیچه 

حسادت های آن ها نشدم.
آقایان تاکنون چه لطفی در حق تیم داوری 

ما کرده اند؟
یان  قا آ که  پرسش  ین  ا طرح  با  فغانی 
تاکنون چه لطفی در حق تیم داوری ما کرده اند 
گفت: کسی  بخورد؟  رقم  ما  نفع  به  شرایط  که 
که شخص اول فدراسیون در بخش داوری بوده 
با تیم داوری ما تماس  در هیچ تورنمنتی حتی 
نگرفت و تنها در یک مورد هم که چنین اتفاقی 
دقیقه ای شد  چند  منصوری صحبت  با  داد،  رخ 
و این اتفاق هم به واسطه حضورشان در هیات 
رییسه فدراسیون فوتبال و سفر به محل برگزاری 

رقابت های جام جهانی بود.
نکرده  کاری  ما  برای  اعصاب،  جنگ  جز 

و نمی کنند
وی ادامه داد: هیچ اتفاقی جز ابقای نام ما 

به  هم  آن  ایران  المللی  بین  داوران  لیست  در 
آنچه  و  نداده  رخ  شده،  وارد  های  هجمه  دلیل 
به دست آورده ایم به واسطه توانایی، کار تیمی 
بوده  کشور  داوری  پیشکسوتان  توصیه های  و 
افراد  این  می آورم  یاد  به  که  جایی  تا  و  است 
همواره روی اعصاب ما و تیم داوری بوده اند و 
و  نداشتند  ای  ثمره  ما  برای  اعصاب  جز جنگ 
اگر تالش و اعتماد به نفس  خودمان نبود، حتما 

جلوی پیشرفت ما را نیز می گرفتند.
سیاست آن ها از همان روز اول تفرقه افکنی 

بین داوران بود
داور برجسته فوتبال ایران با اشاره به اینکه 
و  روشن  داوری  جامعه  برای  افراد  این  ماهیت 
خیلی ها را قربانی بقای خودشان کردند، تصریح 
کرد: در یک مقطع زمانی بقای آن ها در گروی 
همکاری با استاد غیاثی بود که این مساله طی 
دو دوره رخ داد و حتی در مرتبه دوم عنوان شد 
را  اشتباهشان  می خواهند  و  داده  رخ  اشتباه  که 

جبران کنند اما متاسفانه اعتماد کردند و با وی 
همکاری داشتند.

وی با اشاره به اینکه سیاست آن ها از همان 
داوران  نظیر  مسائلی  کردن  مطرح  با  اول  روز 
بین  افکنی  تفرقه  داوران شهرستانی،  و  تهرانی 
جامعه داوران بود، اظهار کرد: با توجه به دشمنی 
و نفاق ایجاد شده بین داوران نیز، تا حدود زیادی 

در این زمینه موفق عمل کردند.
فغانی با اشاره به اینکه این افراد نمی تواند 
مدعی  باشد که داوران جوان در دوران مدیریت 
صحبت های  گفت:  است،  یافته   پرورش  آن ها 
ادعایی  و  بوده  دروغ  رابطه  این  در  مطرح شده 
بیش نیست. بهترین کاری که می توانستند انجام 
دهند این بود که فقط داوران جدیدی را در لیست 
داوران بین المللی قرار دهند که جایگزین آن هایی 
شوند که به دلیل انجام تست یا هر دلیل دیگری، 

از لیست داوران بین المللی خارج شده بودند.
ممبینی  زمان  در  که  آن  جالب  افزود:  وی 
نیز امتحانی گرفته شد و امیر عرب براقی پس از 
این  که در امتحان پذیرفته شد، به لیست داوران 
زمان  در  متاسفانه  اما  کرد  پیدا  ورود  بین المللی 
است  سال  سه  که  براقی  عرب  آن ها،  مدیریت 
دوره آکادمی را پشت سر گذاشته و در سال چهارم 
باید به عنوان داور الیت شناخته شود، به عمد یا از 
روی ناآگاهی از لیست داوران بین المللی خارج 
و اعالم شد و او که دو سال است در لیست بین 

المللی بوده نتوانست الیت شود.
واکنش به برخی مراوده های مالی

با  رابطه  در  ایران  فوتبال  المللی  بین  داور 
برخی مراوده های مالی، تصریح کرد: ابتدای امر 
از روی شیطنت، علی اصغر مومنی  باید بگویم 
داور  عنوان  به  برتر  لیگ  دیدار  چندین  در  که 
داوران  لیست  وارد  کرده،  فعالیت  بنده  چهارم 

بین المللی شد.
سوال  یک  رابطه  این  در  داد:  ادامه  فغانی 
اطالع  که  شده  عنوان  مومنی،  مورد  در  دارم. 
می  معروف  دیگر  سال  چند  داور  این  نداشتند 
شود و در لیست داوران بین المللی قرار می گیرد! 
می خواهم بدانم آیا عرف است که رییس یا مدیر 
مجموعه چنین مراودات مالی با زیر مجموعه خود 
را  عدالت  می خواهید  چگونه  شما  باشد؟  داشته 
رعایت کنید؟ اصال علی اصغر مومنی پسرخوب، 
اما می خواهم بدانم وی تا این حد داور خوب و 
با قضاوت هشت  است که سال گذشته  بزرگی 
دیدار در لیگ برتر و کارنامه ای هم که مشخص 

است، جایگزین علیرضا فغانی شود؟
وی تاکید کرد: متاسفانه پس از آنکه آقایان 
از  را  بنده  نام  و  برسند  اهدافشان  به  نتوانستند 
لیست داوران بین المللی حذف کنند، در نتیجه 
یک جوان به نام امیر عرب براقی را که می تواند 
آینده داوری ایران را تضمین کند، قربانی کردند.

به  اشاره  با  ایران  فوتبال  المللی  بین  داور 
قرار  بررسی  مورد  داوران  عملکرد  باید  اینکه 
مباحث  به  هرگز  بنده  کرد:  خاطرنشان  گیرد، 
با  را  اما عملکرد مومنی  ندارم،  انتخاباتی کاری 
دقت بیشتری در چند وقت اخیر مورد ارزیابی قرار 
اشتباهات  برخی  اما  اشتباه می کنند  دهید، همه 
و  شک  اگر  بنابراین  است،  گیری  اندازه  قابل 
شبهه ای ایجاد می شود خود آقایان مقصر هستند 
بود هرگز  قانونی  و  ها سالم  آن  اگر عملکرد  و 

چنین مسائلی پیش نمی آمد.
به  و  نمی روند  بازنشستگی  رغم  علی  چرا 

بقیه فرصت خدمت نمی دهند؟
دارم.  دیگر  سوال  یک  داد:  ادامه  فغانی 
آقایان شما که به اندازه هفت، هشت سال است 
که به قول خودتان زحمت کشیده اید اما زمانی 
که به دلیل بازنشستگی شما را کنار گذاشته اند، 
چرا اجازه نمی دهید یک فرد دیگر به جای شما 
روی کار بیاید و خدمت کند؟ البته دل کندن از 
کالس  استانی،  سفرهای 
نظارت،  و  تدریس  های 
همچنین  و  یا  ا هد بحث 
قطعا  ودات  مرا نوع  ین  ا

خیلی سخت است.
نظر فغانی در رابطه با 
تصمیم جدید علی کریمی

وی در رابطه با اعالم 
برای  کریمی  علی  آمادگی 
حضور در انتخابات ریاست 
فدراسیون فوتبال نیز، بیان 
های  چهره  از  وی  کرد: 
جامعه  در  م   احترا قابل 
همین  و  است  ورزش  و 
به  شهامت  و  شجاعت  که 
خرج داده که در این فضای 
سنگین فدراسیون فوتبال پا 
به میدان بگذارد جای تقدیر دارد؛ انتخاباتی که در 

آن شایستگی افراد خیلی مالک نیست.
مهم نیست آدم ها از پشت کوه بیایند، مهم 

انسان هاست شرافت 
رابطه  این  در  ایران  فوتبال  برجسته  داور 
اند  نیامده  از پشت کوه  آقایان عنوان کرده  که 
شرافت  عمل،  مالک  گفت:  هستند،  فوتبالی  و 
چه  در  کسی  چه  نیست  مهم  و  انسان هاست 
انسان های  مکانی متولد می شود. به طور حتم 
آمده اند  کوه  پشت  از  اصطالحا  شریفی  بسیار 
جای  به  خود  از  مناسبی  عملکرد  توانسته اند  و 
بگذارند، چه بسا فردی که از پشت کوه می آید 
و  بیشتر  برخی  از  را  شرافت  و  انسانیت  مفهوم 

بهتر درک کند.
فغانی تاکید کرد: امیدوارم هر آنچه خیر است 
بیایند که وضعیت  کار  روی  افرادی  و  دهد  رخ 
شاهد  دیگر  و  بخشند  سامان  را  ایران  فوتبال 
چنین مسائلی در حوزه داوری، اشکاالت مرتبط 
با تیم های ملی در رده های مختلف و مواردی 

از این دست، نباشیم.
جهان  باشگاه های  جام  در  کافی  اندازه  به 

قضاوت کرده ام
داور بین المللی فوتبال ایران در مورد عدم 
حضورش در رقابت های جام باشگاه های جهان، 
توضیح داد: در خصوص جام باشگاه های جهان 
باید بگویم این مسابقات هر سال برگزار می شود 
و با توجه به این که تعداد مسابقات کم است و از 
هر قاره یک تیم داوری انتخاب می شود، معموال 
از هر قاره یک داور انتخاب می کنند و بنده نیز 
به اندازه کافی در این مسابقات حضور پیدا کرده 
ام. سال 2۰۱2 در فینال جام باشگاه های جهان 
ذخیره بودم، سال 2۰۱3 رده بندی این رقابت ها 
را قضاوت کردم و در سال 2۰۱۵ نیز دیدار فینال 

بین بارسلونا و ریورپالته را سوت زدم.
مورد  در  حال  هر  به  داد:  ادامه  فغانی 
ادعایی  هیچ  نمی توانم  بنده  جهان  باشگاه های 
داشته باشم، چرا که به دفعات در این رقابت ها 
قاره  داوران  بقیه  حق  این  و  ام  کرده  شرکت 
حضور  رقابت ها  این  در  نیز  ها  آن  تا  آسیاست 
عنوان  به  حضور  مقوله  مورد  در  کنند.وی  پیدا 
نیز  بقات  مسا این  در  ویدیویی  ور  دا کمک 
توضیح داد: معموال در این رابطه نیز از هر قاره 
های  رقابت  در  و  می کند  پیدا  داور حضور  یک 
که  هستند  نماینده  دارای  ها  قطری  رو،  پیش 
خب حق آن هاست. چندین سال است که قطر 
از سخت افزار کمک داور ویدیویی بهره می برد 
می  استفاده  زمینه  این  در  داورانی  از  معموال  و 
از  کشورشان  و  هستند  تجربه  که صاحب  کنند 
بهتر  بنابراین  است،  برخوردار  الزم  امکانات 
اظهارنظر  اطالع،  کسب  بدون  دوستان  بود 

نکنند. غیرکارشناسی 

علی کریمی شجاعت و شهامت ورود به انتخابات را دارد؛

علیرضا فغانی: صداقت، حلقه مفقوده مدیریتی فوتبال ایران است
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محمدرضا هاشمی کهندانی

انتظار عمل به وعده از سوی  کشتی گیر سرطانی در 
کمیته ملی المپیک

دارنده مدال نقره کشتی فرنگی نوجوانان جهان و برنز المپیک 
نوجوانان که به علت ابتال به سرطان پروستات در حال شیمی درمانی 
است، در حالی روز دوشنبه گذشته برای دومین بار جراحی کرد که 
کمیته المپیک هنوز کمک های مربوط به مرحله دوم درمان وی در 

مردادماه را به خانواده او پرداخت نکرده است.
محمدرضا آقانیا دارنده مدال نقره کشتی فرنگی نوجوانان جهان 
و برنز المپیک نوجوانان در رشته کشتی فرنگی، بهمن سال گذشته 
به دلیل ابتال به سرطان پروستات در بیمارستان کسری بستری شد.

پس از مصاحبه با این کشتی گیر در اسفند سال گذشته و اعالم 
ناتوانی در پرداخت هزینه های سنگین چند مرحله شیمی درمانی، 
بهداد سلیمی قهرمان جهان و المپیک رشته وزنه برداری و مشاور 
رئیس کمیته ملی المپیک در امور المپین ها و قهرمانان با حضور در 
منزل محمد رضا آقا نیا در یکی از روستاهای بابل ضمن عیادت از 
این قهرمان، مبلغ 2۰ میلیون تومان به این کشتی گیر برای پرداخت 
از طرف دکتر صالحی  از هزینه های درمان کمک کرد و  بخشی 
امیری، رییس کمیته ملی المپیک اعالم کرد، کمیته ملی المپیک 
تمام هزینه های درمانی این قهرمان را  تقبل می کند و پیگیر روند 

درمانی وی تا زمان بهبود خواهد شد.
اما در حالیکه این قهرمان کشتی چندین بار مراحل شیمی درمانی 
و همچنین عمل جراحی را پشت سر گذاشته، دیگر خبری از ادامه 

کمک کمیته ملی المپیک نشد.
سکینه حسین زاده مادر محمدرضا آقانیا، درباره انجام دومین عمل 
جراحی فرزندش، اظهار کرد: روز دوشنبه گذشته برای دومین مرتبه 
عمل جراحی انجام شد. پس از انجام 7 مرحله شیمی درمانی طی ماه 
های گذشته، در این عمل از غده داخل شکم محمدرضا نمونه برداری 
شد تا مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود آیا مراحل شیمی درمانی 

ادامه پیدا کند یا اینکه مشکل او با دارو حل خواهد شد.
وی درباره وعده کمیته المپیک برای پرداخت کامل هزینه های 
درمان، گفت: ما در مرحله اول درمان حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه 
کردیم. آقای سلیمی اواخر سال گذشته به منزل ما آمدند و مبلغ 2۰ 
میلیون تومان به عنوان کمک هزینه درمان پرداخت کردند و قرار شد 
در ادامه فاکتورهای مربوط به درمان محمدرضا را ارائه دهیم تا هزینه 
ها را بطور کامل پرداخت کنند. مرداد ماه امسال فاکتورهای مربوط به 
مرحله دوم درمان را به کمیته المپیک دادیم و قرار شد پرداخت شود 

اما تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است. 
وی خاطرنشان کرد: روز گذشته نیز به سختی مبلغ 3۰ میلیون 
تومان برای عمل جراحی دوم علی الحساب به حساب بیمارستان واریز 

کردیم تا جراحی انجام شود.

برخواه: به المپیکی شدن سهراب مرادی امیدوارم

سرمربی تیم ملی وزنه برداری امیدوار است با اردوهای پیش رو 
شرایط برای کسب سهمیه ایده آل شود .

تیم ملی وزنه برداری که همواره جزو تیم های پرامید ایران برای 
کسب مدال در المپیک بوده، فعال وضعیت مشخصی برای المپیک 

توکیو ندارد؛ اگرچه شانس کسب دو سهمیه باالست. 
محمدحسین برخواه که برای مرحله دوم اردوی تیم ملی هم از ۱3 
وزنه بردار دعوت کرده، در خصوص اینکه چه برنامه ای برای مسابقات 
قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک دارد گفت: آخر هفته اردوی ما شروع 
می شود و به مدت ۵ هفته در شهر اهواز اردو داریم بعد از آن هم 
مسابقات فینال لیگ برگزار می شود و ما ترکیب تیم را برای مسابقات 
آسیایی انتخاب می کنیم. اردوی آخرمان هم از نیمه اسفندماه تا آخر 
فروردین برگزار می شود. امیدوارم در این مسابقات بچه ها به نوعی 

کار کنند که سهمیه ای که مد نظرمان است را بگیریم.
او در خصوص اینکه آیا نگرانی بابت کسب دو سهمیه برای ایران 
وجود دارد یا خیر؟ ادامه داد: در اوزان باال علی داودی و علی هاشمی 
امتیازاتی که گرفتند مشکلی برای کسب سهمیه ندارند ولی اگر ما 
بخواهیم در وزن ۹6 کیلو سهمیه بگیریم سهراب مرادی یک مقدار 
کار سختی دارد ولی با توجه به انگیزه و پشتکاری که خودش دارد 

امیدوار هستیم که بتوانیم در ۹6 کیلوهم سهمیه بگیریم.
سرمربی وزنه برداری بزرگساالن در خصوص وضعیت سهراب 
مرادی که مدتها با مصدومیت دست و پنجه نرم می کرد و آیا می 
تواند رکورد خودش را بزند یا خیر گفت: در اردوی قبلی که وضعیت 
نسبتا خوبی داشت. امیدوار هستیم که در اردوی اهواز هم به همان 
شکل روند رو به جلو را دنبال کند و به وضعیت مناسبی برسد تا بتواند 

سهمیه کسب کند.

گواردیوال: دی بروین قطعا در سیتی می ماند 
سرمربی منچسترسیتی تاکید 
در  تیم  این  بلژیکی  ستاره  کرد 

منچسترسیتی خواهد ماند.
رسانه  تلگراف،  گزارش  به 
خبر  گذشته  روز  انگلیسی  های 
هافبک  بروین  دی  کوین  دادند 
تمدید  پیشنهاد  منچسترسیتی 
قرارداد با این تیم را رد کرده است 
و می خواهد به تیم دیگری برود.

پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی به این اخبار پیرامون ستاره 
تیم خود واکنش نشان داد و گفت: تقریباً مطمئن هستم که او خواهد 
ماند اما در عین حال شما باید به روند کار احترام بگذارید. من نمی 
دانم چه خبر است زیرا من با چیکی بگیریستین ]مدیر ورزشی سیتی[ 
صحبت نکرده ام اما کوین می داند که ما چه احساسی نسبت به او 
داریم. او فقط یک بازیکن فوتبال نیست، بلکه یک فرد مهم برای 
این باشگاه است. نگران نیستم. در پایان این تصمیم او خواهد بود و 
من امیدوارم که همه چیز به خوبی به پایان برسد.کوین دی بروین 
فصل قبل به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس انتخاب شد و 
گفته می شود رئال مادرید قصد خرید او را در تابستان پیش رو دارد.

PSG 5 بازیکن در فهرست فروش

پاری سن ژرمن ۵ بازیکن خود را در فهرست فروش گذاشته است 
تا با پول آنها بازیکنان مورد نظر پوچتینو را جذب کند.

به گزارش اسپورت، پاری سن ژرمن به احتمال خیلی زیاد در 
فصل نقل و انتقاالت زمستانی تغییرات زیادی خواهد داشت. این تیم 
فرانسوی توماس توخل را از کار برکنار کرد و پوچتینو را به عنوان 
سرمربی جدید خود انتخاب کرده است و طبیعی است که به دنبال 

گزینه های مورد نظر سرمربی جدید باشد.
گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا در گزارشی نوشت: لئوناردو مدیر ورزشی 
پاری سن ژرمن می خواهد از فروش چند بازیکن حداقل 6۰ میلیون 
یورو جمع آوری کند تا زمینه برای خریدهای مورد نظر پوچتینو مهیا 
شود.این روزنامه ایتالیایی نوشت که هررا، تیو کرر، جولیان دراکسلر، 
ادریس گایا و لئوناردو پاردس ۵ بازیکنی هستند که در فهرست پوچتینو 

جای ندارند و در ژانویه جدا می شوند.
از دله آلی، بازیکن نیمکت نشین تاتنهام به عنوان یکی از بازیکنان 
مورد  عالقه پوچتینو سخن به میان می آید.پاری سن ژرمن در لیگ 
فرانسه با یک امتیاز اختالف نسبت به لیون در رده دوم جدول رده 
بندی جای دارد و در لیگ قهرمانان اروپا هم به عنوان تیم نخست به 

دور بعد راه پیدا کرده است و باید به مصاف بارسلونا برود.

تاتنهام در آستانه کسب جام با مورینیو بعد از 1۳ سال
سرمربی پرتغالی یک گام تا 
رساندن این تیم به قهرمانی در 

جام اتحادیه فاصله دارد.
به گزارش اسکای اسپورت، 
آخرین تاتنهام آخرین بار در سال 
2۰۰8 توانست قهرمان شود و جام 
اتحادیه را کسب کرد. از آن زمان 
تاکنون ۱3 سال می گذرد و حاال 
بار دیگر مورینیو توانسته است این 

تیم را به فینال جام اتحادیه برساند.
مربی پرتغالی چهار بار با چلسی و یونایتد این جام را کسب کرده 
است و هیچ مربی بیش از او سابقه قهرمانی در جام اتحادیه را ندارد. 
تیم او باید در دیدار نهایی در ورزشگاه ومبلی لندن به دیدار یکی از 

دو تیم منچستریونایتد یا منچسترسیتی برود. 
مورینیو بعد از برتری تیمش برابر برنتفورد که با دو گل موسی 
در سال  آمد گفت:  من  به دست  مین  و سون هیونگ  سیسوکو 
2۰۰۴ به انگلیس آمدم و به یاد دارم که در آن دوره مجبور شدم 
معنی جام ها را اینجا یاد بگیرم و آن را جدی گرفتم. هیچ رازی 
به تیم های  احترام گذاشتن  ندارد جز جدی گرفتن آن و  وجود 
انگلیسی. برای رسیدن به موفقیت باید سعی کنید در هیچ یک 
با کیفیت کمتر غافلگیر نشوید. همیشه  با تیم هایی  از بازی ها 
باری که یک  بودند. آخرین  این جام موفق  بزرگ در  تیم های 
تیم بزرگ توانست قهرمان این جام شود، سوانسی در سال 2۰۱3 
بود. منچسترسیتی، چلسی و آرسنال بارها این جام را کسب کردند 
امسال  دارند.  قهرمانی  نیز سابقه  لیورپول  و  آرسنال  و  یونایتد  و 
هم فینال بین دو تیم بزرگ است. ما به فینال رفته ایم و باید در 
دیدار نهایی با یکی از دو تیم شهر منچستر بازی کنیم. تاتنهام 
مارین  آماتوری  نیمه  تیم  با  حذفی  جام  در  خود  بعدی  بازی  در 
بازی خواهد داشت و در ادامه در لیگ برتر باید برابر استون ویال 
قرار گیرد. همچنین دیدار این تیم با فوالم نیز عقب افتاده است 

و در ادامه برگزار می شود.
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از راست ایرج افشار، محمد فرخ و مجتبی مینوی 
اختصاصی دنیای جوانان

»نه« به لب دارد و
با چشم »بلی«می گوید

سجاد شهیدی

قهر باشیم اگر، حوصله ها را چه کنیم؟
از در صلح درآیی، گله ها را چه کنیم ؟

دست ها، گرمی آغوش تو را کم دارند
آخ از این فاصله ها ... فاصله ها را چه کنیم؟

عشق یعنی که ندانیم، قفس باز شود
خو گرفتن به تو در چلچله ها را چه کنیم

بین ما مسئله ای نیست ، ولی موهایت
به تسلسل برسد ، مسئله ها را چه کنیم؟

»نه« به لب دارد و با چشم »بلی«می گوید
»نه« سر جای خودش، ما »بله«ها را چه کنیم؟

او در این فکر که با زلف پریشان چه کند
ما در این ترس که این زلزله ها را چه کنیم؟

خواجه ، ما سخت به بوسیدن او مشغولیم
توبه خوب  است ولی مشغله ها را چه کنیم؟

معاون وزیر ارتباطات گفت: در نمایشگاه مجازی کتاب 
3۰ درصد تخفیف ارسال پستی داریم و گرچه حجم ترافیک 
 ما در روز یک میلیون است اما در بازه یک هفته ای نمایشگاه 

ظرفیت پست را افزایش دادیم.
محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، رمضان علی سبحانی فر معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
ایران، ایوب دهقانکار رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، حسین صفری 
معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات و آزاده نظربلند 
معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران از دفتر پستی 
شهید یوسفیان بازدید کردند.دهقانکار در ابتدای این بازدید 
ضمن توضیح درباره نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران از معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست 
جمهوری اسالمی ایران برای حضور در نشست خبری بعدی 

برای پاسخ به سواالت اصحاب رسانه در خصوص چگونگی 
ارسال کتاب در این نمایشگاه دعوت کرد.وی ابراز امیدواری کرد 
دومین نشست خبری نمایشگاه مجازی کتاب تهران با حضور 
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرعامل 
شرکت ملی پست ایران و مدیرعامل بانک صادرات ایران پیش 

از آغاز نمایشگاه برگزار شود.
در ادامه این بازدید امیرحسین کریمی مدیر منطقه پستی 
جنوب غرب تهران گفت: با توجه به تجربیاتی که در حوزه 
تجارت الکترونیک و فضای مجازی داریم با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی زیرساختی را فراهم کردیم تا ناشرانی 
که قصد شرکت در نمایشگاه را دارند در آنجا ثبت نام کرده و 
به سامانه های پست دسترسی پیدا  کنند. درواقع نشانی ناشران 
دریافت و پس از هماهنگی های الزم سفارشات خریداری شده 
از سوی مردم را از نشانی ناشران جمع آوری کرده و کتاب ها را 

درب منازل خریداران تحویل می دهیم.

افزایش ظرفیت پست برای نمایشگاه مجازی کتاب تهران

ی  ستا و ر یک   » سیسر «
آذربایجان  استان  در  مرزنشین 
کتابدوست  مردمانی  با  اما  غربی 
باسواد  و  آگاه  جمعیت  با  روستایی  است؛ 
اما  اما فاقد فضای فرهنگی و کتابخانه ای. 
امروز این روستا در اولین روزهای زمستان ۹۹ 
افتتاح کتابخانه ای به وسعت همدلی  شاهد 

مردم ایران زمین است.
از  بیش  با  سیسر  روستای  کتابخانه  
3۰۰۰ جلد کتاب به روی اهالی این روستا 
و همچنین روستاهای اطراف و حتی شهر 
از  بیش  پس،  این  از  تا  شد  گشوده  ربط 
ترویج فرهنگ  پیش شاهد رونق گرفتن و 

کتابخوانی باشد.
سارا جعفری، هنرمند و عکاس سنندجی 
که تجربه راه اندازی اولین کتابخانه مردمی 
در روستای سلین سروآباد را دارد )اینجا(، در 
مراسم افتتاح این کتابخانه با ارائه گزارشی 
درباره مشارکت در تاسیس کتابخانه سیسر، 
از برپایی و  گفت: بعد از گذشت یک سال 
گردآوری  در  خیرین  و  دوستان  که  لطفی 
کتاب برای اولین کتابخانه در روستای سلین 
داشتند، این بار و در دومین گام با عزیزان 
دغدغه مند کتاب و کتابخوانی همراه شدیم 

تا برای روستای مرزنشین سیسر که مردمی 
آگاه و باسواد و توانمند دارد، کتابخانه ای مانند 

کتابخانه روستای سلین برپا کنیم.
در  کتابخانه  افتتاح  داد:  ادامه  وی 
 2۰ دوماهه  تالش  حاصل  سیسر  روستای 
و  کتابخوانی  ترویج  به  عالقه مندان  از  نفر 
فرهنگ دوستانی است که بیشتر آنها اهالی 
این روستا و دغدغه مند کتاب و کتابخوانی 
هستند؛ کسانی که دلسوزانه تمام تالش خود 
را برای رسیدن به هدفی که داشتند به کار 
گرفتند و با همدلی خواستار جمع آوری کتاب 

به وسعت همدلی مردم کشورشان شدند.
از  خود  عکاسی  ُکرد،  خّیر  بانوی  این 
مناطق روستایی و بکر کردستان و دغدغه 
تشکیل  زمینه ساز  را  کتابخوانی  و  کتاب 
کمپین های تاسیس کتابخانه در روستاهای 
محروم استان کردستان عنوان کرد و افزود: 
و  خیرین  مردمی  فراخوان  اعالم  از  بعد 
عالقه مند به کارهای خیرخواهانه به صورت 
داوطلبانه در شهرهای مختلف کشور برای 
همراهی با این اقدام اعالم آمادگی کردند و 
این همدلی سبب جمع آوری 3۰۰۰ جلد کتاب 

برای کتابخانه روستای سیسر شد.
جعفری، با بیان اینکه عالقه به کتاب 
را از کودکی با خودش داشته است، اضافه 
کرد: اُنس با کتاب از کودکی باعث شد با 
پول توجیبی هایم برای خودم و برادرم محمد 
کتاب بخرم و خوشحالم امروز این دغدغه 
تا  زمین گسترش دهم  ایران  به وسعت  را 
نباشد که  هیچ فردی در هیچ جای کشور 
نتواند کتاب بخواند و این دغدغه زمینه ای 
از  متشکل  کمپینی  راه اندازی  با  تا  شد 
کتاب  به  عالقه مندان  و  فرهنگ دوستان 
در  کتابخانه  تاسیس  برای  کتابخوانی  و 
ماندگار  قدم های  سردشت  سیسر  روستای 

برداشته شود.
خصوص  در  ُکرد،  فرهنگی  فعال  این 
اقداماتش در جمع آوری کتاب ها نیز عنوان 
کرد: با راه اندازی صفحه ای در اینستاگرام و 
تقاضا از هموطنان اعم از فعاالن فرهنگی، 
سرشناس  افراد  و  نویسندگان  هنرمندان، 
را  آن  که  دارد  کتابی  کسی  هر  خواستیم 
خوانده و در کتابخانه اش مانده، با همراهی 
در راه اندازی کتابخانه برای این روستا همگام 
شود و فقط با ارسال حتی یک جلد کتاب در 

این کار خیرخواهانه تاثیرگذار باشد.

این هنرمند عکاس سنندجی، با اشاره 
به حمایت های مردمی برای اهدای کتاب به 
کتابخانه روستای سیسر یادآوری کرد: بیش 
از ۱۰۰۰ جلد کتاب دیگر به دلیل مشکالتی 
به  داشتیم،  کتاب ها  پستی  دریافت  در  که 
اضافه  با  که  نرسید  کتابخانه  افتتاح  زمان 
کتابخانه  این  کتاب های  تعداد  آن ها  شدن 

به ۴۰۰۰ جلد خواهد رسید.
جعفری با اشاره به زمینه های فرهنگی 
ری  برگزا  : کرد بیان  نه  بخا کتا فضای 
فرهنگی  فعالیت های  آموزشی،  کارگاه های 
و هنری و پرداختن به توانمندی و استعداد 
دختران و پسران جوان و نوجوان روستایی از 
دیگر اهدافی است که بعد از تاسیس کتابخانه 

می تواند توسعه پیدا کند.
این فعال فرهنگی اجتماعی، گفت وگوی 
خودش را با ما اینگونه خاتمه داد که: کتاب 
همیشه  تنهایی هایم  و  غم ها  شادی ها،  در 
لحظه ام  هر  شده  باعث  و  بوده  همراهم 
زندگی  با کتاب  باشد،  قبل  روز  از  روشن تر 
کرده ام و آنچه را که به آن نیاز داشته ام، با 
امیدوارم  و  آورده ام  به دست  خواندن کتاب 
زنان و دختران سرزمین با انس با کتاب به 

دنیایی روشنایی قدم بگذارند.

سردشت، به همت یک کتابخوان  سنندجی صاحب کتابخانه  شد 

پذیرای ویژگی های عجیب خودمان باشیم
ی  یژگی ها و ی  ا یر »پذ
عجیب خودمان باشیم« نوشته 
فلیشیا دی با ترجمه فرزام حبیبی 
به تازگی راهی بازار شده است.

این کتاب روان شناسی در 
3۰6 صفحه با قیمت 62 هزار 
تومان در انتشارات آریابان راهی 

بازار کتاب شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب 
ذکر شده: معمواًل از انجام کاری 
سر باز می زنیم، زیرا می ترسیم 
مبادا موفق نشویم. در کودکی ما 
را طوری بار آورده اند که به خاطر 

نمره آوردن درس بخوانیم.
بنابراین هرگز به خاطر این که مفهوم درسی را یاد بگیریم، تالش 
نکرده ایم. همیشه می ترسیدیم مبادا دانش آموز بدی باشیم و به ما به 
چشم یک بچه بد نگاه کنند. این جور ترویج دوری از خطر را می توان 
بزرگترین دشمن خالقیت دانست. گویی باید یاد می گرفتیم از انجام هر 
کار خالقانه ای وحشت داشته باشیم و این افتضاح است.کسی نمی داند. 

شاید اگر این وحشت در وجود ما نبود چقدر پیشرفت می کردیم...
جایزه  برنده  و  بازیگر  تهیه کننده،  نویسنده،  دی،  فلیشیا 
وبالگ نویسی ما را به سفری می برد که در آن سفر خالقیت های خود 

را بشناسیم و به توسعه آن بپردازیم.

یادداشتی بر »کتاب با تو سقوط می کنم«

دوباره می گویم کسی نیست، پس 
چه کسی است؟

محمد پروین* 
فقدان یا به صورت رجعت در فرد ظاهر می شود یا همانندسازی. 
طالقی این دو امر آدمی را به مرزهای دیگری می رساند. شیدایی، 
پردازش غیرمنطقی در پدیده  ها، عدم تصمیم گیری، دروغ گویی، درهم 
آمیختگی مسائل، فرار از واقعه و مواردی دیگر این مرزها را در فرد 
سیال می کند. اما چیزی که مهم است مواجهه آدم ها با فقدان است. 
در رمان »با تو سقوط می کنم« سارا نظری این مسئله به خوبی به 

روایت درآمده است.
تاثیر  با این مسئله است که  مسئله دیگر، راه مواجهه آدم ها 
سارا  می دهد.  قرار  شعاع  تحت  را  آنان  فردی  و  اجتماعی  زیست 
این فقدان رفته  به الیه های زیرین  بر قصه گویی  با تکیه  نظری 
است. آنقدر که پگاه )شخصیت فوت شده در این رمان( نیز با این 
پرسش و این روایت روبه رو می شود. این پرسشگری از سوی پیوند 
رجعت  و  حال  موقعیت  در  آدم ها  می رود.  پیش  به  پگاه(  )خواهر 
به ُکنش می رسند. در نهایت تصمیم ها، حرف ها و عمل های آنان 
به اتفاق می رسد. انگار این مرگ به مانند آینه ای است که اسرار 
هوایدا می کند و در قدم بعد این فقدان است که آنها را به سمت 
ُکنش سوق می دهد. نه در وادی سیر و سلوک که به مانند کندوکاو 
بزنگاه هایی که می خواستند کار  بیشتر در شناخت کارها و  است. 
این  اثر  بر  حاال  و  است.  نشده  آن  ولی  بدهند  انجام  را  دیگری 
اتفاق تصمیم می گیرند که تالفی آن وقایع را انجام بدهند. حتی 
دارد  روزها هم  آن  به شلوغی های  اشاراتی  رمان  در جاهایی که 

خودش نشانه ای از همین هویت است.
بعد شخصیت ها هر کدام بسته به ظرفیت و توان شان در بازه های 
زمانی که به آن می رسند مسیر و عمل هایشان تغییر می کند. یکی 
مانند کیوان و پیوند در فصل آخر، یکی مانند امید هنگام رفتن به 
کانادا و مابقی شخصیت ها. انگار منتظر همین مرگ بودند تا تسویه 
حساب های درونی و گشتالت های خویش را شروع کنند. این شروع 
با رجعتی که دنبال مفاهیم و  کردن نیز برمی گردد به زیست شان 
کردن  سپری  در  خودش  همراه  را  مخاطب  مولف،  بگردند.  معنی 
آنقدر که  با خودش همراه می کند.  به معنی  فرایند و رسیدن  این 
مخاطب نیز دست به واکاوی بزند. نه در مواجهه با شخصیت ها که 
با تاثیر محیط و زیستش بر خودش، عقایدش و چقدر و تا چه زمان. 
همانندی که نقش ها را هم بهم می ریزد. فرار می کند و باز خودش 

را در دایره ای بزرگتر می بیند.
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فرناز میرزالو

امور  و  عمومی  روابط  ریاست،  حوزه  مدیرکل 
اقدامات  از  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  بین الملل 
انجام شده در پروژه ملی »بریلفا« برای دسترسی بهینه 

نابینایان به منابع اطالعاتی خبر داد.
هانیه گرائیلی در این باره گفت: تعلق داشتن به آحاد 
جامعه و توجه به اقشار مختلف و دسترسی عادالنه به 
امکانات و ایجاد فرصت  های برابر برای همگان در حدود 
و منطبق بر حوزه  های مأموریتی، مرا بر آن داشت تا 
جشنواره  »بریلفا« را در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
راه اندازی کنم که این امر از مهم  ترین شاخصه  های یک 
سازمان یا نهاد در تراز »ملی« است. او ادامه داد: سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران به مثابه حافظه ملی تمامی 
ایرانیان است و یکی از قطب  های مهم فرهنگی کشور در 
تراز ملی به شمار می رود. به خاطر این نوع نگاه، همواره 
سعی کرده ام در راستای توجه به اقشار مختلف جامعه 
و فراهم آوردن شرایط مناسب و دسترسی عادالنه به 
منابع و ایجاد فرصت  های برابر برای همگان، در حدود 

حوزه مأموریتی خود گام بردارد. 
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و روابط بین 
الملل سازمان اسناد و کتابخانه  ملی ایران اظهار کرد: 

دسترسی عادالنه به منابع اطالعاتی و تالش در ایجاد 
امکان  برابر برای افراد با نیازهای ویژه از جمله افراد 
با آسیب بینایی،  مستلزم اتخاذ برخی سیاست  های ویژه 
و کاربست مکانیزم  ها و راهبردهای جایگزین متناسب 
با شرایط این افراد است. در این میان »خط بریل« به 
عنوان خط رسمی این قشر، از سوی سازمان ملل متحد و 
بسیاری دیگر از سازمان  ها و نهادهای بین  المللی رسمیت 

یافته و بر آن تأکید شده است.
به  ایران  ملی  کتابخانه   راستا  همین  در  افزود:  او 
واسطه کارویژه  ها و حوزه  های مأموریتی خود، همتراز با 
فعالیت های جهانی، در جهت حفظ، گسترش، کارآمدسازی 

و راه  حل  یابی مشکالت بریل فارسی برای دسترس  پذیری 
اطالعاتی  منابع  به  کشور  نابینایان  فراگیر  و  بهتر 
فعالیت هایی را به انجام رسانده و پروژه ملی »بریلفا« را 
کلید زده است. هانیه گرائیلی اظهار کرد: نخستین دوره 
جشنواره ملی »بریلفا« به عنوان وجه اجرایی این پروژه، 
سال گذشته در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. 
تا زمان  آثار  از ارسال  در طول برگزاری این جشنواره، 
برگزاری و در نهایت بازخوردهایی که دریافت شد، نسبت 
به مشکالت این حوزه آگاه شدیم که یکی از مشکالت 
اصلی در زمینه خط بریل، ساحت تصمیم سازی بود. به 
این معنا که تاکنون مشکالت و مسائل مربوط به بریل 
در ایران و امور مرتبط با آن، محدود و متوجه سازمان 
و  وظایف  که  است  درحالی  این  است.  بوده  بهزیستی 
کارویژه  های متعددی برای دستگاه  های مختلف فرهنگی 
کشور در این زمینه به تناسب حوزه  های مأموریتی  شان 
و  سیاست گذاری  ها  در  باید  که  بود  متصور  می  توان 
و  وظایف  تناسب  به  دستگاه  ها  این  تصمیم  سازی  های 

خدمات برای نابینایان قرار گیرد. 
اهداف  و  کارویژه  ها  از  یکی  کرد:  تصریح  او 
و  گسترش  حفظ،  کنار  در  بریلفا  ملی  پروژه  اصلی 

احصاء  و  شناسایی  ایران،  در  بریل  نهادمندسازی 
مشکالت،  این  بر  مترتب  عوامل  بریل،  مشکالت 
برای  هم  افزا  فضای  ایجاد  و  آن ها  برای  راه  حل  یابی 
مختلف  دستگاه  های  نقش  آفرینی  و  مساعی  تشریک 
است  موجود  مشکالت  از  برون  رفت  راه  در  ذی  ربط 
که در صورت هم  افزایی و توجه دستگاه  های مختلف 
مأموریتی  حوزه  های  چهارچوب  در  کشور  فرهنگی 
و  بریل  روی  پیش   مشکالت  از  برون  رفت  به  خود، 
دسترسی  شاهد  می  توان  حوزه،  این  در  نقش  آفرینی 
بهتر، فراگیر و کارآمدتر افراد با آسیب بینایی به منابع 
اطالعاتی و برآورده شدن نیازهای اطالعاتی این قشر 

به شکلی بهینه و در روندی تسریعی بود. 
او افزود: در این سلسله گزارش ها  در قالب وجه 
شناسایی  کنار  در  بریلفا«،   ملی  »پروژه  مطالعاتی 
یک  هر  در  چالش  ها  و  مسائل  احصاء  و  موشکافانه 
به فراخور موضوع و  ایران،  بریل در  ابعاد مختلف  از 
دستگاه  های ذی ربط  مأموریتی  حوزه  های  با  متناسب 
و  چالش  ها  این  از  برون  رفت  و  تقلیل  حل،  برای 
ارائه  پیشنهاداتی  سیاستی،  توصیه  های  و  مشکالت 

شده است. 

کتابخانه ملی به مثابه حافظه ملی تمامی ایرانیان است 

آگهي حصروراثت
خانم اکرم مسلمی زیکساری به شماره شناسنامه 6672  فرزند 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین  محمد 
توضیح داده که شادروان هادی حاجی بنکدهی  فرزند صفرعلی در 
تاریخ ۱3۹۹/8/2۵  در شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-مهدیه حاجی بنکدهی به 
ش ش 6۵3۰۰۵7۴2۰ فرزند هادی نسبت فرزند 2-اکرم مسلمی 
زیکساری به ش ش 6672 فرزند محمد نسبت همسر3-عزت عبدی 
بنکده به ش ش 3 فرزند غالم نسبت مادر  به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰727 -۹۹/۱۰/3 مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در 
غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد

سنگر-رضا  شهری  دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  قاضی 
مسلمی 

آگهي حصروراثت
خانم کبری محمدزاده لیچاهی به شماره شناسنامه 2۵ 

حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از  فریدون  فرزند 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریدون محمدزاده 
لیچاهی فرزند ابوطلب در تاریخ ۱3۹7/۱۰/27  در شهرستان 
لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱- فرزاد محمدزاده لیچائی به ش ش 7 فرزند 
فریدون نسبت پسر2-کبری محمدزاده لیچاهی به ش ش 2۵ 
فرزند فریدون نسبت دختر3-میترا محمدزاده لیچاهی به ش 
ش 32۰۴ فرزند فریدون نسبت دختر ۴-معصومه محمودی 
نودهی به ش ش ۹6۹ فرزند حسن نسبت همسر به غیر 
از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
به شماره  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست 
۹۹۰۰7۵2/2  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر 
اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم لشت نشا-احمد 
علمدار

برق  کانی  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   67۰ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  بوکان 
صورتجلسه  استناد  به   ۱۰22۰۰3۴۰۹۰ ملی  شناسه 
هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱ - خانم کلثوم خسروزاده یکشوه)بشماره ملی 
به سمت عضوونائب رئیس هیئت   )  2۹2۹7۹37۰8
مدیره ومدیرعامل _ آقای اسماعیل رشیدی)بشماره 
هیئت  عضوورئیس  به سمت   )  376۰۵۱۹3۵۰ ملی 
شدند.  وانتخاب  تعیین  محدود  نا  مدت  به  مدیره 
2- امضاء کلیه اسناد مالی وچکها وقراردادها واسناد 
مدیرعامل  با  بتنهائی  واداری  عادی  واوراق  تعهدآور 
)خانم کلثوم خسروزاده یکشوه( همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
و موسسات  ها  ثبت شرکت  آذربایجان غربی مرجع 

غیرتجاری بوکان
)۱۰7۴۵۱8( 
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D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده

جذاب ترین  از  یکي  همواره  خانوادگي  روابط 
مسائل براي عالقمندان به عرصه هنر بوده و اینکه 
بدانند بازیگران سینما چه روابط خانوادگي با یکدیگر 
دارند و در این دنیاي خانوادگي چه مي گذرد، بسیار 
جذاب است. در سال هاي اخیر شقایق فراهاني به 
یکي از چهره هاي پرکار سینما و تلویزیون تبدیل 
شده است و اتفاقا این پرکاري همراه با نقش هاي 
متفاوت و متنوع بوده است و نشان مي دهد که بعد 
در  دارد  دوست  او  حاال  تجربه،  سال ها کسب  از 
نقش هایي حضور پیدا کند که در کارنامه هنري اش 
ثبت شود. شقایق فراهاني که حاال پنجمین دهه 
زندگي خود را سپري مي کند، روزهاي خوشي را 
که  افرادي  دارد.  حسامي(  )سام  پسرش  کنار  در 
براي اولین بار این مادر و فرزند را مي بینند به اولین 
نکته اي که برمي خورند شادابي رابطه آنهاست. آنقدر 
که سخت متوجه مي شوید این روح تقسیم شده در 
دو بدن واقعا متعلق به دو آدم مجزاست. خود سام 
مي گوید که از وقتي چشم باز کرده و توانسته اندک 
تشخیصي از مسائل پیرامونش پیدا کند متوجه شده 
خانواده شان فرق هایي با خانواده هاي دیگر دارد ولي 
برعکس تصور، جواني است که همه چیز را کامال 
منطقي نگاه مي کند و آنقدر فارغ از غرور، صادقانه و 
محکم درباره مادرش و شغل او صحبت مي کند که 
بعید مي دانید او تا این اندازه جوان باشد. به هر حال 
از خانواده بزرگ و هنرمند فراهاني اصال بعید نیست 
نسلي را به جامعه امروز و فردا تحویل بدهند که شعور 
جمعي و روابط عمومي خوبي داشته باشند. با شقایق 
فراهاني و پسرش همراه مي شویم تا از دنیاي جذاب 

مادر و پسري آنها بیشتر بدانیم...
-خانم فراهاني ابتدا از روزهاي پرکار سال هاي 

اخیرتان برایمان بگویید؟
بیکار  یا  کم کار  هیچکاه  من  البته  *شقایق: 
نبودم ولي بعضا پخش شدن متوالي کارهایم باعث 
مي شود که پرکارتر از قبل به نظر بیایم. با این حال 

در سال هاي اخیر خوشبختانه نقش هاي خوبي 
پیشنهاد شد که دوست داشتم آنها را تجربه کنم 
و هرکدام از آنها برایم جذابیت هاي خودش را 
داشت. این پرکاري هم در سینما بود و هم در 
این  به  اصال  هرچند  تلویزیوني  سریال هاي 
از  رسانه ها  کردن  جدا  و  شکل خط کشي ها 
هم عقیده اي ندارم. در هر مدیومي کار خوبي 
باشد و پیشنهاد بشود، بازي مي کنم. خوب یا 
اثرگذاربودن یک نقش کوتاه حتي در فیلمنامه 
هم مشخص است و اینطور نیست که شما 
بتوانید نقش بدي را به یک نقش خیلي خوب 
تبدیل کنید آن هم بدون آنکه در خود فیلمنامه 
هویت درستي داشته باشد. البته بازهم بستگي 
دارد، مثال وقتي متني از بیضایي باشد، حتي 
رهگذري که در سکانسي گذاشته شده، حتما 

برایش فکر شده است.
-این طرز تفکر را به پسرتان هم منتقل 

کرده اید؟
و  بلندي  قید  در  موقع  هیچ  *شقایق: 
کوتاهي نقش نبودم، این نصیحتي است که 
همیشه خانواده به من داشته اند. هم پدر و هم 
مادرم همیشه به من گفته اند بهتر آن است 
که به درستي در جایگاه خودت قرار بگیري... 

مثال در فیلم محاکمه در خیابان، نقش خیلي کوتاهي 
داشتم اما نقشي بود که کوتاهي آن مشخص نبود و 
کامال به چشم آمد. این تجربه را داشته ام که حتي 
یک نقش کوتاه درست و به جا مي تواند از بسیاري 
از نقش هاي اصلي بهتر و بیشتر دیده شود. قطعا این 
توصیه را به پسرم هم دارم که چون در شروع کار 
بازیگري هم هست، مي تواند با دید و نگاه بازتري 

به این شغل نگاه کند.
-البته گاهي پیش مي آید که در طول کار یا 
درنهایت در تدوین کار، یک نقش دچار تغییراتي 

شود!
*شقایق: بله، بارها و بارها براي خودم پیش 
آمده که نقش من از پشت تا جلوي دوربین یا به 
عبارتي از قبل تا شروع کار دچار تغییراتي شده است 
یعني اتفاقاتي در پشت دوربین رخ مي دهد که روي 
کار بازیگران و اهمیت حضورشان تاثیر مي گذارد و 
این در حالیست که کارگردان متوجه این موضوع 
نمي شود و این باعث دل زدگي یا پشیماني من از 
حضور در بازیگري نشده است، تنها باعث شده تا 
اعتمادم را نسبت به آن کارگردان از دست بدهم. 
البته اینکه مي گویم به معني دفاع از شقایق فراهاني 
نیست، بلکه بیان ظلمي است که نسبت به آن نقش 
و داستان یا به عبارتي ماهیت کل کار شده است. من 
همیشه کل نگراني ام براي کار بوده چون واقعیت 
این است که اگر کاري خوب دیده شود من بازیگر 
هم با تالش هایم خوب دیده مي شوم ولي اگر کار 
ضعیف باشد، هرچقدر هم که تالش کنم بازهم به 

چشم نمي آید!
-شما چه چیزهایي از مادرتان آموختید؟

*سام: در این سال ها عمده چیزي که از مادرم 
یاد گرفته ام عشق و محبت به دیگران است. اگرچه 
این به صورت ناخودآگاه بوده اما بخشي از آن هم 
اکتسابي است یعني همیشه عشق مادرم به خانواده 
و اطرافیان را دیده ام. تمام وجود مادرم پر از عشق و 
عالقه به عالم هستي است، این را تنها من نمي گویم، 
تمام آدم هایي که با او در ارتباط هستند همین نظر را 

دارند. عشق مادر و فرزندي فراتر از هر چیزي است. 
در خانه من و مادرم یک رابطه عاطفي و مادر و 
فرزندي عادي مانند همه مادرها و فرزندهاي دنیا 
داریم. بحث سینما و بازیگري تاثیرگذار در رابطه من 
و مادرم نیست! اما در زمینه بازیگري هم باید بگویم 
تمام تجربیات مادر، پدربزرگ و مادربزرگم را به کار 
مي بندم و دوست دارم از تک تک آنها استفاده کنم 
و خوشحالم که در چنین خانواده اي به دنیا آمده ام.
-شهرت خانوادگي چه تاثیري روي شما داشت؟

*آدمي که وارد بازیگري مي شود و این حرفه 
را مي پذیرد باید تمام حاشیه هاي آن را هم بپذیرد. 
من هم به هرحال در تمام این سال ها در خانواده اي 
متولد و بزرگ شده ام که از نزدیک به این مسائل 
بوده ام و شهرت مادر و یا خانواده ام چیزي نیست 
که باعث اذیت شدن من بشود. 7-8 ساله بودم که 
مادر اول در فیلم لیال و بعد هم در فیلم توتیا بازي 
کرد. تا قبل از آن تئاتر کار مي کرد. نمي توانم دقیقا 
به این سوال جواب بدهم که از چه زماني متوجه 
معروف بودن مادرم شدم چون به همان نسبت از 
همان شروع کار مادرم هم من بزرگ شدم و هم 
اتفاق  این  یعني  کرد،  پیشرفت  کارش  در  مادرم 
خاص  لحظه  یک  از  بگویم  که  نیفتاد  یک دفعه 
متوجه این موضوع شده ام. به هرحال رشد آدم ها در 

حرفه بازیگري امري تدریجي است.
را  آن  دارید  دوست  که  بوده  نقشي  -هنوز 

بازي کنید؟
*شقایق: بله هنوز نقش هاي بسیاري وجود دارد 
که دوست دارم آنها را بازي کنم اما متاسفانه تابه حال 
شرایط آن پیش نیامده و یا به من پیشنهاد نشده 
است. متاسفانه باید بگویم بارها پیش آمده که بدون 
توجه به این مسائل تنها براي امرارمعاش کاري را 
پذیرفته ام. فکر مي کنم که این موضوع تنها درباره 
من اتفاق نیفتاده است و تا دلتان بخواهد بازیگران 

دیگر هم دچار این اتفاق شده اند.
سراغ  که  شد  چطور  اصال  فراهاني  -خانم 
و  فراهاني  بهزاد  استاد  حضور  رفتید؟  بازیگري 
این  روي  چقدر  مادرتان  همینطور 

موضوع تاثیرگذار بود؟
*شقایق: زمانیکه مي خواستم در 
دانشگاه ادامه تحصیل بدهم، رشته 
به آن شکل در دانشگاه  بازیگري 
وجود نداشت ضمن آنکه من خودم 
از کودکي به نقاشي عالقه داشتم و از 
همان زمان همیشه نقاشي مي کردم. 
حتي در هنرستان گرافیک مي خواندم 
یا مثال عکاسي همیشه جزو عالیقم 
بود. از طرفي برادر و خواهرم استعداد 
چیزي  داشتند،  موسیقي  در  خوبي 
که در وجود من به آن خوبي نبود! 
به هرحال استعدادهاي هر شخص 
متفاوت است. یادم هست آن زمان 
در دوره ما یک دانشگاه نمایش در 
اراک بود و من نمي توانستم به آنجا 
بروم اما همیشه دوست داشتم آن را 
االن  دنبال کنم.  آکادمیک  پایه  با 
وضعیت خیلي فرق کرده، دانشگاه 
بسیاري  جاهاي  و  دارد  وجود  آزاد 
عالقمند  بچه هاي  که  دارد  وجود 
مي توانند براي آموزش بازیگري به 

آنجاها بروند. به نوعي در زمینه آموزش بازیگري، 
بچه هاي حاال موقعیت بهتري نسبت به ما دارند.

بازیگري  جز  به  دیگري  کارهاي  -سراغ 
هم رفتید؟

*شقایق: رفتن سمت کاري به جز بازیگري یا 
بیزینس براي من پیش نیامده و تا به حال موقعیتش 
ایجاد نشده است چون فارغ از هر نکته اي مهم این است 
که از نظر روحي برایم خوشایند باشد. این را مي دانم که 
اگر کار دیگري را شروع کنم قطعا عشقم نخواهد بود. 
مثال پیش آمده که براي دل خودم عکاسي کرده ام ولي 
چیزي نبوده که بخواهم به دیگران هم نشان دهم. دلم 
مي خواهد کاري را انجام بدهم که دوستش داشته باشم. 
یعني فکر مي کنم آدم موفق و راضي کسي است که 
کاري را که انجام مي دهد، دوست داشته باشد. اگر در 
دنیا نگاه کنیم اینکه حال آدم ها خیلي خوب نیست 
شاید به همین علت باشد که عمده افراد کاري را انجام 
مي دهند که آن را دوست ندارند! مسئله این است که 
همه ما کودک دروني داریم که دوست دارد در جایي 
که الزم است بروز پیدا کند اما وقتي این کودک درون 
را سرکوب مي کنیم، دست به انتقام جویي مي زند و این 
انتقام به شکل افسردگي و احساس نارضایتي خودش 
را نشان مي دهد. همین مسئله به نارضایتي شغلي هم 
مي انجامد و چون کاري را انجام مي دهیم که دوست 
نداریم، دلمان نمي خواهد شنبه ها که شروع کارمان است 
در محل کارمان حاضر شویم و به همین علت است که 

شاید آمار سکته ها در ایران در روز شنبه بیشتر است!
را  مادرتان  کارهاي  به صورت جدي  -چقدر 

دنبال مي کنید؟
*سام: کارهاي مادرم را به هر شکلي که بتوانم 
دنبال مي کنم، گاهي پشت صحنه کارهایش مي روم و 
گاهي در سینما تماشا مي کنم اما در کل هم کارش را 
دوست دارم و هم نوع بازي اش را... هرچند بازي هاي 
خاصش را بیشتر دوست دارم، مثال یکي از بازي هایي 
که از مادرم در ذهنم به یاد مانده و فراموش نمي کنم 
صحنه اي است که مادرم در فیلم پروانه اي در باد، در 

یک بلیزر گیر مي کند...
-قطعا جضور در یک خانواده کامال هنري باعث 

شده تا با حواشي آن هم آشنا باشید...
*سام: بله، اگرچه بازیگري را دوست دارم اما 
یکسري حواشي آن باعث مي شود که خیلي براي 
این کار عطش و عالقه نداشته باشم. بخشي از آن 
هم به نگاه بعضي از آدم ها درباره بازیگرها بازمي گردد. 

به نظرم مردم درباره بازیگرها تنها دوجور فکر مي کنند، 
از نظر آنها بازیگرها یا خوب هستند یا بد! حتي نسبت 
به نقش هایي که از یک بازیگر مي بینند درباره اش 
این  باید  بازیگر  به هرحال یک  قضاوت مي کنند! 
نگاه ها را بپذیرد و این مسئله براي من کمي سخت 
است. راستش را بخواهم بگویم دوربین را دوست 
دارم و قطعا به خاطر کار خانواده ام که در این سال ها 
در آن بزرگ شده ام، بازیگري براي من شغل محترم 
و جذابي است اما ترجیح من تئاتر است. عامه مردم 
تصورشان از سینما، شغلي ساده و راحت است در 
حالیکه واقعا کار دشواري است. همیشه دیالوگ هایي 
مبني بر اینکه مادرت بازیگر است و مي تواند ما را وارد 
سینما کند را مي شنوم اما خودم سعي کردم دوستاني را 
انتخاب کنم که نگاه شان به این شکل نباشد. به هرحال 
مادرم، مادرم هست و دوستانم، دوستانم و نمي توانم 
فقط یکي از آنها را داشته باشم. فکر مي کنم رفقایي 
که دارم، آدم هایي نیستند که فقط به خاطر این موضوع 
در کنارم هستند، درواقع من با افرادي که نگاه شان این 
شکلي است معاشرتي ندارم. البته این شکل ارتباطات 
بیشتر بحث خانواده به خود مي گیرد و نگاه آنها هم 
این است که این خانم مادر دوست ماست و سعي 

مي کنند رعایت کنند.
-شما چقدر سام را براي بازیگر شدن تشویق 

کردید؟
آنچه  از  بیشتر  پسرم  با  رابطه  در  *شقایق: 
بخواهم او را در بازیگري یا در کار دیگري تشویق 
کنم، دلم مي خواهد کاري را انجام بدهد که به آن 
عشق مي ورزد حاال اگر عشق او به بازیگري بود او 
را تشویق مي کنم، اگر هم کار دیگري را دوست 
البته  کرد.  خواهم  حمایتش  بازهم  باشد،  داشته 
شدت عالقه پسرم به بازیگري به میزان عالقه 
من به این رشته در آن زماني که هم سن و سال او 
بودم، نیست. راستش تلخ است اما باید بگویم این 
روزها شاید عشق من به بازیگري به اندازه سال هاي 
اولیه ورودم به این حرفه باشد اما انگیزه آن روزها 
را دیگر ندارم! نمي دانم شاید دو ماه دیگر یا دو سال 
دیگر باز این عشق شدت بگیرد اما فعال آن حس 

و حال اولیه را ندارم!
-از رابطه مادر و فرزندي تان برایمان بگویید؟

*شقایق: شاید این را در مصاحبه هاي دیگري 
به  نسبت  همیشه  والدین  که  باشم  گفته  هم 
فرزندان خود حساسیت ها و نگراني هایي دارند و 

واقعا این موضوع چیزي است که همه خانواده ها با 
آن درگیر هستند. هرچند با تغییر نسل، این موارد 
نیز تغییر مي کند ولي بازهم نقش مهمي در زندگي 
خانواده ها دارد. آینده، تربیت و حتي روند زندگي 
یک فرزند، قطعا براي والدین او و مخصوصا مادرها 

خیلي مهم است.
*سام: رابطه مادر و فرزندي ما آنقدر مهم است که 
تاثیر خودش را هنگام فیلم دیدن هم مي گذارد یعني 
وقتي فیلمي از او مي بینم نمي توانم کامال فراموش 
کنم که او مادر من است. بیشتر از خود نقش، مادرم 
را مي بینم. براي مثال در سریال ماتادور، که خودش 
را کشت، بسیار ناراحت شدم یا صحنه هاي مشابه این 
موضوع زیاد بوده که باعث شده فراتر از آن نقش و 
تنها به عنوان مادرم به او نگاه و فکر کنم. این مسئله 
نه تنها در مورد مادرم بلکه در مورد پدربزرگ و خاله ام 
هم وجود دارد. چون به هرحال خانواده من هستند و 

نسبت به آنها حس عمیقي دارم.
*شقایق: زندگي همیشه دو روي سکه غم و 
شادي را با هم دارد و براي ما هم این روزها اتفاق 
افتاده و مي افتد. بعضي از مردم فکر مي کنند بازیگرها 
همیشه در خوشي هستند و اصال چیزي به اسم اندوه 
و ناراحتي را درک نمي کنند اما زندگي براي همه ما 
چنین لحظاتي را دارد. اتفاقا وجود اینها در کنار هم 
است که به زندگي معني مي دهد و هر لحظه خوب 

و بدي در زندگي ما گذراست.
-خانم فراهاني به صورت کلي نظرتان درباره 

سام چیست؟
*شقایق: سام درک باالیي دارد و همیشه در 
زندگي بهترین کسي بوده که توانسته ام حرف هایم 
را با او بزنم. ما با هم و در کنار هم شاهد همه 
هر  به  کردیم  سعي  و  بودیم  زندگي  اتفاق هاي 
شکلي پناهگاه عاطفي هم باشیم. خوشحالم سام 
هم با این روحیه و نگاهي که حتي بیشتر از سن و 

سالش بوده بار آمده است.
-چقدر ُپز مادرتان را داده اید؟

*سام: اگر بگویم ُپز مادرم را نداده ام، دروغ گفته ام 
اما خب این خیلي هم خوب نیست و سعي مي کنم 
خیلي این کار را انجام ندهم چون بعضي وقت ها 
نتیجه عکس مي دهد و چیزي که طرف به شما 
مي گوید کامال دور از انتظار شماست! واقعیت این 
است که همیشه قرار نیست تایید بشوید و ممکن 

است این عدم تایید توي ذوق آدم بزند.

نهایت نمایشنامه را نویسنده سامان می دهد 

لیلی عاج نویسنده و کارگردان 
به  پرداختن  اینکه  به  اشاره  با  تئاتر 
قهرمانان ملی باید با دانش و شناخت 
کافی صورت گیرد، یادآور شد چگونه 
این  در  درست  نگاه  زاویه  و  گفتن 

زمینه اهمیت به سزایی دارد.
چنین  به  پرداختن  شد:  یادآور  وی 
موضوعاتی ساحتی حساس است و باید با 
شناخت درست به موضوع ورود کنیم چون به هرحال بخشی از یک اثر 
هنری مانیفست نویسنده است. بنابراین هرچقدر کاراکترها را رها کند تا در 
جهان نمایش پیش بروند، در نهایت نمایشنامه را نویسنده سامان می دهد. 
از این رو معتقدم تا وقتی سواد و تخصص الزم در زمینه پرداختن به چنین 
سوژه هایی به وجود نیامده بهتر است سکوت کنیم و با کسب تجربه دست 
به خلق بزنیم. زیرا زیبایی در سکوت و گفتگوی به موقع و سنجیده است.

تحلیل آثار طنزپرداز آمریکایی در رادیو نمایش

برنامه »هزار توی داستان« رادیو 
نمایش، ساعت 2۱ جمعه این هفته۱۹ 
دی ماه ، به تحلیل و بررسی آثار آمبروس 
بیرس، روزنامه نگار طنزپرداز، شاعر و 
منتقد آمریکایی می پردازد.رضا عمرانی، 
مجری وگوینده برنامه هزارتوی داستان، 

با اعالم این خبر گفت آمبروس بیرس نویسنده 
ای است که در زمان زندگیش کسی به ارزش داستان های او پی نبرد و وقتی 
در سن هفتاد و یک سالگی به مکزیک رفت و برای همیشه ناپدید شد، منتقدان 
اهمیت داستان هایش را دریافتند و او را در گونه ادبیات وحشت،  یکی از پیشگامان 
به شمار آوردند. در برنامه »هزارتوی داستان« بهناز بستاندوست داستان »مرد 
و مار« نوشته آمبروس بیرس را روایت کرده و در بخش کارشناسی همراه 
با کیهان بهمنی به تحلیل و بررسی این اثر خواهند پرداخت. تهیه کنندگی 

این برنامه به عهده ژاله محمدعلی است.

 ستاره  پرفروغ موسیقی شمال خراسان خاموش شد

وزارت  موسیقی  دفتر  مدیرکل 
انتشار  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
متنی درگذشت رضا کوهستانی هنرمند 
پیش کسوت موسیقی شمال خراسان 
را تسلیت گفت.  در متن پیام محمد 

اقلیم  از  بزرگ مردی  است:  آمده  یاری  اله 
موسیقی شمال خراسان و چهره پر فروغی 
از ماندگاران هنر ایران عزیز، دعوت حق را 
لبیک گفت. موسیقی کرمانجی شمال خراسان با نام و نوای هنرمندانی مانند 
رضا کوهستانی همراه است. زنده یاد کوهستانی نقش موثری در موسیقی 
شمال خراسان داشت و با نوازندگی اش راوی حکایت ها و داستان هایی از 
فرهنگ این سرزمین بود. ضایعه فقدان این نوازنده پیشکسوت را به جامعه 
هنری و به ویژه هنرمندان موسیقی کشور تسلیت می گویم و از درگاه خداوند 

متعال برای زنده  یاد کوهستانی علو درجات را خواستارم.«
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ن »نارگیل« متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر شد

به  »نارگیل«  سینمایی  فیلم 
کارگردانی سید داود اطیابی متقاضی 
جشنواره  نهمین  و  سی  در  حضور 

فیلم فجر شد.
موزیکال  کمدی  فیلم  این  در 
که تهیه آن را سیدابراهیم عامریان 

بیژن  لطفی،  غالمحسین  دارد؛  برعهده 
بنفشه خواه، علیرضا استادی، سحر قریشی، 
شقایق دهقان، نصراهلل رادش، امید روحانی، مانیا علیجانی و آرین اسمعیلی 
ایفای نقش پرداخته اند. همچنین محمدرضا علیمردانی، هومن حاج  به 

عبدالهی، مجید آقاکریمی صداپیشگان این فیلم سینمایی هستند.
در  خالصه داستان »نارگیل« آمده است: »نقشه گنجی پیدا می شود، 
گنجی جادویی که با همه  گنج ها فرق دارد.« مجری طرح تین فیلم مریم 

رحیمی و مدیر فیلمبرداریآن سید میالد حسینی هستند.
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