
سهم زنان از بین جمعیت بیکار
 به بیش از ۷۰۰ هزار نفر رسیده است

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1652- دوشنبه 22 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8ایران زمین
ایالم جز سه 

استان برتر رشته 
تیراندازی در کشور 

است

2جامعه
اجرای سیاست های 

جمعیتی در 
کتاب های درسی

ایالم،  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  شائی  علی  مظفر 
گفت: این استان در سال ۹۳  در حوزه ورزش تیراندازی 
در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت اما هم اکنون جزو سه استان 

برترکشور است.

از  یکی  جامعه  اساسی  مسائل  به  توجه  گفت:  ملکی  حسن 
از مسائل  برنامه درسی است. چگونه می توان  رسالت های 
اساسی باخبر شد؟ یکی از راه ها تحلیل و تبیین هایی است 

که از سوی رهبران جامعه طرح می شود.

طرح هدایت دانش آموزان باید به جریانی 
فرهنگی تبدیل شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: طرح هدایت )هر دانش آموز 
یک تبلت، هر تبلت یک مدرسه و یک کالس درس( باید به یک 

جریان فرهنگی و عمومی در سطح جامعه تبدیل شود.
اسحاق جهانگیری اظهار داشت: در شرایط یک سال اخیر شیوع بیماری 
کرونا یکی از مهمترین اولویت های دولت، عدم تعطیلی آموزش و استمرار 
فرآیندهای آموزشی و تربیتی از درگاه مجازی و فراهم نمودن بستر آن بوده 

و این جریان با جدیت ادامه دارد. 
صفحه 2

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان 
و  آموزش   ۱۴۰۰ بودجه  اینکه  بیان  با 
طی  گفت:  نمی کند،  پیدا  کاهش  پرورش 
۸ ماه امسال، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۶۰ 

هزار تومانی دولت محقق نشده است.
پرورش  و  آموزش  مسائل  بررسی  نشست  در 

به صورت  استان مرکزی که  فرهنگیان  دانشگاه  و 
تلفیق  کمیسیون  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مجازی 
مبنی  برنامه ای  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه 
سال  در  پرورش  و  آموزش  بودجه  کاهش  بر 

۱۴۰۰ ندارد. 
صفحه 3

بودجه ۱۴۰۰ آموزش و پرورش کاهش پیدا نمی کند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

بانک صادرات ایران با نصب و راه اندازی ۵۰ 
دستگاه ماشین بانکی خودگردان )CRS( به جمع 
دریافت کنندگان راهکار BCR و CRS از شرکت 

توسن تکنو اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران و 
به نقل از خبرگزاری »ایسنا«، بانک صادرات ایران 
نیز به جمع دریافت کنندگان این راهکار از شرکت 
توسن تکنو اضافه شد. بدین ترتیب تعداد بانک های 
شرکت   CRS و   BCR راهکار  دریافت کننده 

توسن تکنو به ۱۰ بانک رسید.
قرارداد  اساس  بر  ایران  صادرات  بانک 
با شرکت توسن تکنو، در گام نخست  منعقدشده 
تعداد ۵۰ دستگاه ماشین بانکی خودگردان، نصب 
که  است  حالی  در  این  است.  کرده  راه اندازی  و 
عنوان  به  نقد  وجوه  اتوماسیون  راهکار  راه اندازی 
یکی از راهبردهای اساسی بانک ها در حوزه »تحول 
شعب« مورد توجه جدی قرار گرفته و امید است 
کشور،  بانک های  در  راهکار  این  اجرایی شدن  با 
از  تحویلداری  سرویس های  خارج کردن  موضوع 
شعب، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری سرمایه 

انسانی بانک ها تا حد زیادی محقق شود.
توسن تکنو اولین و تنها تولیدکننده و بزرگترین 
ارائه دهنده خدمات نصب و پشتیبانی CRS ها در 
سطح کشور بوده و در مجموع توانسته، با واگذاری 
دارای  ماشین ها،  این  از  دستگاه   ۱۸۰۰ از  بیش 
بیش از ۹۵ درصد سهم بازار در این خصوص بین 
بانکی  ماشین های  ارائه دهنده  فعال  شرکت های 

در کشور باشد.
این  راه اندازی  ابتدای  از  می دهد  نشان  آمار 

ماشین ها توسط بانک های عامل در شبکه بانکی 
کشور، استقبال مشتریان روزبه روز در حال افزایش 
بوده است. بر اساس بررسی های انجام شده، تعداد 
تراکنش های بانکی به ازای هر خودگردان در مهر 
۱3۹۹ حدود ۶٫۶3 برابر تعداد تراکنش ها به ازای هر 

خودگردان در فروردین ۱3۹۷ بوده است.
همچنین افزایش نسبت تراکنش واریز به سایر 
تراکنش های بانکی از ۱2 درصد به 2۷ درصد روی 
ماشین های خودگردان، نشان از اقبال عمومی نسبت 

به این خدمت دارد.
با   ATMR یا   CRS بانکی  ماشین های 
جدید  نسل  »خودگردان«،  فارسی  معادل  عبارت 
دریافت  نه تنها  که  هستند  بانکی  خودپردازهای 
از  می توان  بلکه  است،  ممکن  آن ها  در  اسکناس 
بانکی کرده و  طریق آن ها اسکناس وارد ماشین 
عملیات واریز آنی وجه نقد به حساب را انجام داد. 
از دیگر مزایای این ماشین ها می توان به کاهش 
هزینه های مربوط به پول گذاری به دلیل وجود چرخه  
خودکار مدیریت اسکناس های ورودی و خروجی 
جایگزینی  و  خودگردان  از  استفاده  کرد.با  اشاره 
بخش  می توان  معمولی،  خودپردازهای  با  آن 
بانکی  متصدیان  روزانه  عملیات  از  قابل توجهی 
را  اسکناس  پرداخت  و  دریافت  عملیات  در  شعب 
کاهش داد و بدین ترتیب بهره وری سرمایه انسانی 

بانک را افزایش داد.
همچنین بهبود تجربه مشتریان ناشی از ارائه 
خدمت توسط این دستگاه ها در تمام طول شبانه روز 
و در تمام طول سال، یکی دیگر از مزایای راه اندازی 

این راهکار برای بانک هاست.

 مهدی محمدزاده 
نماینده کانون ترویج داوری و میانجیگری استان تهران 

اجرای سند تحول قضایی  باعث ایجاد رضایتمندی مردم 
خواهد شد .این سند  مبتنی بر برقراری عدالت ،  و ایجاد فضای 
رقابتی و رفع انحصار و توسعه مشارکت های مردمی است . سند 
برنامه پنج ساله برگرفته از قانون اساسی ، سیاستهای کلی نظام 
، و سند چشم انداز،  و انتظارات مردم و اجرای عدالت تدوین 
گردیده است . که موجب افزایش اعتماد عمومی و احیای حقوق 

عامه خواهد شد .
به گفته اقای محمدزاده طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 
در مورد تحول سند توسعه قضایی و اینکه این سند از لحاظ سطح 
کار بسیار بهتر از قبل تدوین گردیده و با همکاری نخبگان ارتقا 

یافته است مهر تاییدی بر ان میباشد که باید سریع به مرحل اجرا دراید.
انقالب اسالمی  انقالب و مطالبه سریع رهبر معظم  بیانیه گام دوم  با صدور   حال که 
مدظله العالی مبتنی بر تحول قضایی در همترازی با گام دوم توسط ایشان مطالبه گردیده و 
قوه قضائیه با عزمی راسخ و با همراهی نخبگان جامعه صاحب نظران درونی و بیرونی قوه 
قضائیه سند  تحول قضایی را تدوین کرده است و امام امت امر به ابالغ آن را داشتند و دعوت 
از تمامی نخبگان و صاحبنظران و دلسوزان نظام و تشکل های مردمی را داشته اند و اجرای آن 
سند را خواستار شدند تکلیف شرعی و قانونی برای همه ماست که در این مسیر گام برداریم 
لذا ما به عنوان سرباز والیت و به تبعیت از فرمایشات ایشان آمادگی خود را در جهت اجرای 
سند فوق اعالم و با تمام توان با استفاده از جوانان و نخبگان جامعه حقوقی و دلسوزان نظام 
پا به میدان می گذاریم و جهت یاری قوه قضائیه در جهت اجرای سند تحول قضایی از هیچ 

کوششی دریغ نمی نمائیم

 در جهت احیاء  حقوق عامه و ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به 
کاال و خدمات عمومی و اساسی و همچنین مشارکت مردم در اعالم جرم نسبت به تضییع حقوق 
عامه و توسعه سازمان های مردم نهاد و مساجد با ایجاد حکومتهای  محلی با محوریت مساجد در 
حل مشکالت مردم عزیزمان قدم  بر خواهیم داشت و حکومتهای محلی را تشکیل خواهیم داد.

 در تقویت کیفیت ارائه خدمات حقوقی و داوری بر اساس صالحیت سنجی عمومی و 
علمی به صورت رقابتی با تعیین ضوابط الزم و بدون تعیین ظرفیت عددی گام بر خواهیم 
داشت و با کمک مجلس شورای اسالمی در جهت تدوین و اصالح قوانین و مقررات مربوطه 

سعی  در اجرای اوامر امام امت خواهیم داشت.
اطاله دادرسی موجود در سند و راهکارهای ان در جهت کاهش   در بحث چالش های 
حجم  پرونده های ورودی قوه قضائیه و کاهش شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت 
ها با ایجاد کانون های داوری استانی و آموزش داوران و سطح بندی و سازماندهی آنها سعی 
درجهت تقویت نهاد توسعه شورای حل اختالف و رفع چالشهای آن گام بر خواهیم داشت و 
همچنین در جهت توسعه کسب و کار با اصالح قوانین کسب و کار در کنار نمایندگان مجلس 
در جهت جهش تولید اقدامات الزم را انجام خواهیم داد . و با معرفی ماده های متناقض با 

تولید و اشتغال سعی در اصالح آن ها خواهیم داشت 
و همچنین در کنار تخصصی نمودن فرایند دادرسی سعی در جهت تخصصی نمودن ارائه 
خدمات حقوقی با بهره  گیری از موسسات حقوقی ، تمام تالشمان را خواهیم کرد  تا خدماتی 

در شان مردم عزیزمان ارائه نمائیم
 در جهت تسهیل و تقویت خدمات حقوقی می توان با کمک و فراهم سازی امکان وکالت  
، طرح دعوا ،  و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصالح قوانین و مقررات 
شاهد اینده روشن در ارائه خدمات حقوقی باشیم امید است با همراهی و کمک قوه قضائیه 
و مجلس به سازمانهای مردم نهاد افق روشنی از شفافیت و عدالت در جامعه را شاهد باشیم 
و با فراخوان از حقوقدانان و اساتید حقوق و نخبگان و فارغ التحصیالن حقوق در کانونهای 
استانی کانون ترویج داوری و میانجی گری کشور زمینه اجرای این سند را فراهم خواهیم کرد

مقاله وارده

سند تحول قضایی، سندی مبتنی بر برقراری عدالت

در9 ماهه سال 99 صورت گرفت؛

گذر تولید شمش فوالدی از مرز ۲۱.۶ میلیون تن
صفحه 3

گزارشی که اخیرا مرکز آمار در رابطه با وضعیت بیکاری 
در پاییز سال جاری منتشر کرد نشان داد که در حال حاضر 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۶2 میلیون و ۴۴۴ هزار نفر رسیده 
که ۴۱.۴ درصد آنها از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند.در بین جمعیت فعال  

23 میلیون و ۴۱3 هزار نفر شاغل و حدود دو میلیون و ۴3۵ 
هزار نفر بیکار هستند.

 براین اساس نرخ بیکاری پاییز به ۹.۴ درصد رسیده بود 
قبل ۱.2 درصد کاهش  با فصل مشابه سال  مقایسه  در  که 
داشت. اما بررسی جزئیات گزارش بیکاری نشان می دهد که 

در پاییز امسال تعداد زنان بیکار حدود ۷۰۰ هزار و ۱۵3 نفر 
اعالم شده و نرخ بیکاری در بین آنها به ۱۵.۹ درصد رسیده 
است. در حالی که در پاییز سال گذشته جمعیت زنان بیکار 

۹3۶ هزار نفر با نرخ ۱۷.3 درصد بوده است.
صفحه 3

تهدید کرونا 
و فرصتهای 
پیش روی 
کسب و 

کارهای ایرانی
صفحه 3

کسب رتبه برتر شرکت آبفا استان 
اصفهان در جشنواره شهید رجایی 

این شرکت حائز رتبه برتر در محور دولت الکترونیک شاخص های 
عمومی، در دستگاه های اجرایی استان شده و منشا آن برخورداری از نیروی 

انسانی متعهد و متخصص با کار شبانه روزی است.
متوالی  سال  ششمین  برای  اصفهان،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

موفق به کسب رتبه برتر در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی شد. 
صفحه ۴

2جامعه
اضافه شدن بانک 
صادرات ایران به 

جمع بانک های دارای 
CRS توسن تکنو

 ٥٠ راه اندازی  و  نصب  با  ایران  صادرات  بانک 
جمع  به   )CRS( خودگردان  بانکی  ماشین  دستگاه 
از شرکت   CRS و   BCR راهکار  دریافت کنندگان 

توسن تکنو اضافه شد.

اضافه شدن بانک صادرات ایران به جمع بانک های 
دارای CRS توسن تکنو

محمد مهدی مظاهری*
در شرایطی که جهان در شوک فرایند غیرمسالمت آمیز انتقال قدرت سیاسی در آمریکا 
است و اشغال کنگره آمریکا توسط هواداران ترامپ و البته به تحریک او، بحث ها در مورد 
استیضاح و نحوه پایان کار چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا آن هم تنها دو هفته مانده 
به اتمام دوره حضور او در کاخ سفید، را افزایش داده است، به نظر می رسد برای جمهوری 

اسالمی ایران نگرانی های جدی تری وجود دارد.
و  قانونی  غیر  تحریم های  رفع  و  برجام  به  آمریکا  جدید  دولت  بازگشت  بحث  از  سوای 
ظالمانه که دغدغه اصلی امروز دولتمردان ایرانی است، دونالد ترامپ میراثی از خود در منطقه 
غرب آسیا و به ویژه خلیج فارس بر جای گذاشت که برنامه ریزی برای مواجهه با آن نیازمند 

تدبیر و دوراندیشی است.
دو تحول عمده که در ماههای پایانی دولت ترامپ با هدایت مستقیم وی و با هدف تنگ 
تر کردن حلقه فشار به دور ایران در منطقه خلیج فارس کلید خورد، عبارت بودند از تدارک آشتی 
و برقراری روابط دیپلماتیک بین رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی و نیز بازگرداندن 

اجماع و اتحاد بین کشورهای عرب از طریق رفع محاصره و تحریم های قطر.
امارات و بحرین در ماه اوت سال 2۰2۰ به عنوان نخستین کشورهای عربی در ربع قرن 

اخیر، روابط خود با رژیم صهیونیستی را عادی سازی کردند و بر اساس توافقاتی باب مناسبات 
با  ابراهیم«  به»توافق  موسوم  نامه ها  توافق  این  گشودند.  را  غاصب  رژیم  این  با  دیپلماتیک 

میانجیگری دونالد ترامپ و طی مراسمی در کاخ سفید امضا شد.
پس از آن نیز در هفته های اخیر ترامپ، کشورهای محاصره کننده قطر را برای امضای 
توافق آشتی تحت فشار گذاشت و عربستان نیز که با اخراج ترامپ از کاخ سفید حامی بزرگ 
خود را از دست داده و حال نگران سیاستهای جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا علیه خویش 
است، سریعتر از سایر متحدانش برای برقراری مجدد روابط با دوحه پیشقدم شد. این کشور که 
چندان اهمیتی به مسأله اعتبار بین المللی و غرور ملی خویش نمی دهد، با تحمیل نظر خود و 
تحقیر کشورهای دیگری که در این تحریم ها با وی همکاری کرده بودند، آنها را مجبور کرد 
که شروط سیزده گانه ای که در سال 2۰۱۷ برای قطر تعیین کرده بودند را فراموش و بدون 
مشاهده هرگونه تغییری در رویکرد قطر، همه تحریم ها و محدودیت ها علیه این کشور را لغو 
کنند. هر چند هیچ یک از شرکای عربستان از ترس گرفتار شدن در انزوا، جرأت مخالفت با 
رویکرد غیر منطقی این کشور را به خود راه نداند، اما ترک فوری نشست صلح العال، توسط 
وزیر امور خارجه مصر که کشورش زمانی ادعای رهبری جهان اسالم را داشت، نشان می دهد 

پشت صحنه این عقب نشینی سیاسی چندان نیز مسالمت آمیز و  بدون گالیه نبوده است.

دیدگاه

میراث ترامپ در خلیج فارس



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1652-دوشنبه 22 دی 21399

۹۰ درصد دانش آموزان بعد از ترک تحصیل به اعتیاد روی می آورند
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
جامعه هدف  در  دقیقی  پیمایش  گفت: 
انجام شد و نتیجه آن بود که ۹۰ درصد 
دانش آموزانی که ترک تحصیل می کنند به یکی از 
آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد روی می آورند.

»هم اندیشی  نشست  در  مؤمنی،  اسکندر 
همکاری در طرح جامع یاریگران زندگی« که با 
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد، 
اظهار کرد: طی دو سال گذشته، تحوالت خوبی 
در بخش همکاری های فی مابین به ویژه در حوزه 
پیشگیری از اعتیاد، انجام و گام های بسیار بزرگی 

برداشته شده است.
آتی،  سال  در  است  نظر  در  افزود:  وی 
در  موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  که  تفاهم نامه هایی 
دیگر  با  اعتیاد  از  پیشگیری  و  فرهنگی  حوزه 
سازمان ها و نهادها مانند صدا و سیما در راستای 
کاهش آسیب های اجتماعی همچون طرح یاریگران 
زندگی منعقد می کند، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را دریافت کند تا برنامه ها هدفمند باشند.

مؤمنی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
سه حوزه مقابله، درمان و پیشگیری، برخی اقدامات 
را به کوتاه مدت و میان مدت تقسیم بندی کرده که 
تقریباً به نتیجه رسیده و زیرساخت هایش آماده شده 
است، مانند طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان 
برابری  سه  ظرفیت  مدت،  کوتاه  در  که  متجاهر 

برای آن، ایجاد شد.
دبیرکل ستاد با بیان اینکه راه اندازی اردوگاه ها 
و مراکز نگهداری معتادان، از دیگر اقدامات ستاد 
است، تصریح کرد: طی دو سال گذشته، ۱۰ مرکز 
و  درمانی  روش های  آخرین  با  همراه  نگهداری، 
کارآموزی راه اندازی شده است و در یکی از همین 
برای  مراکز، روزی ۵۰ هزار ماسک و 3۰۰ گان 
تولید می شود که  توسط مددجویان  بیمارستان ها 

موجب درآمدزایی این افراد شده است.
مؤمنی گفت: در حوزه درمان نیز دستاوردهای 
خوبی داشته ایم اما باید تالش های بیشتری انجام 
شود، متأسفانه ۸۰ درصد معتادان بعد ترک، مجدداً 
زمینه،  این  در  که  می گردند  باز  اعتیاد  سمت  به 
همکاری هایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
همکاری  با  جدیدی  داروهای  و  داریم  پزشکی 
معاونت علمی ریاست جمهوری در حال تولید است.

اینکه معتقدم راه حل اصلی در  با بیان  وی 
اقدامات  و  است  پیشگیری  موادمخدر،  با  مبارزه 
راهبردی مان باید در این بخش باشد، اظهار داشت: 
در حوزه پیشگیری از اعتیاد به دلیل تأثیرگذاری که 
دارد، باید اقدامات بیشتری انجام شود و ابزار فرهنگ 
و هنر به دلیل تأثیرگذاری زیاد، نقش مؤثری در این 
زمینه دارد؛ لذا مرجعیت در حوزه پیشگیری از اعتیاد 

باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگردد.
دبیرکل ستاد گفت: پیمایش دقیقی در جامعه 

درصد   ۹۰ که  بود  آن  نتیجه  و  شد  انجام  هدف 
دانش آموزانی که ترک تحصیل می کنند به یکی 
از آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد روی می آورند 
که این امر نگران کننده است؛ بنابراین باید برای این 
جامعه هدف، برنامه و محتوای اثرگذاری تولید شود.

 *باید بر حوزه های پیشگیری از اعتیاد تمرکز 
بیشتری کنیم

مؤمنی ادامه داد: باید برای خانواده ها نسبت به 
اعتیاد حساسیت ایجاد شود. مردم می خواهند مواد 
مخدر در دسترس نباشد تا کسی آن را مصرف نکند 
و این مهم، حق مردم است، پس باید همه برای این 
هدف گذاری عمومی و ایجاد حساسیت تالش کنند.

وی بیان کرد: می بایست چند کاراکتر موجز و 
کوتاه درست شود که وقتی افراد جامعه، آن شعار یا 
کاراکتر را می شنوند یا می بینند، مفهوم پیشگیری 

از اعتیاد در ذهنشان تداعی شود.
دبیرکل ستاد تأکید کرد که تمرکز اصلی باید 
فرهنگی  اقدامات  و  اعتیاد  از  پیشگیری  بر حوزه 
باشد تا معتاد جدیدی به چرخه اعتیاد اضافه نشود.

مؤمنی در پایان گفت: هزینه های بسیاری از 
مرز تا داخل کشور برای مقابله با موادمخدر انجام 
می شود؛ که در کنار آن باید به حوزه پیشگیری از 
جامعه  برای  ویژه ای شود، همچنین  توجه  اعتیاد 
تا  شود  انجام  مصون سازی  مردم  عموم  و  هدف 
شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در کشور باشیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
کودک ۱۲ ساله زیر آوار جان باخت

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از مرگ کودکی ۱2 ساله براثر ریزش 
ناگهانی سقف یک ساختمان مخروبه خبر داد.

روح الدین یوسفوند گفت: این حادثه در یکی از روستاهای شهرستان 
زرندیه، اتفاق افتاد ومتاسفانه یک پسر بچه ۱2 ساله، هنگام بازی کردن 
ناگهانی  ریزش  علت  به  مخروبه،  ساختمان  یک  در  دوستانش  دیگر  با 
سقف آن، در زیر آوار مانده و براثر شدت جراحات وارده، در محل وقوع 

حادثه جان سپرد.

کشف جسد مرد جوان در دفتر کارش
همزمان با کشف جسد مردی جوان در دفتر کارش تحقیقات تیم جنایی 

برای رمز گشایی از این جنایت آغاز شد.
ساعت ۱۰:۱۷ شامگاه جمعه، ۱۹ دی مأموران کالنتری ۱23 نیاوران 

در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از قتل مرد جوانی خبر دادند.
به دنبال اعالم این خبر، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی 
تهران به همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه که طبقه اول 
یک خانه ویالیی بود، شدند. مرد 3۶ ساله با ضربات متعدد چاقو به قتل 
از  زیادی  زمان  آن داشت که  از  اولیه حکایت  بررسی های  و  بود  رسیده 

مرگ نگذشته است.
برادر مقتول که موضوع را به پلیس خبر داده بود گفت: ما در طبقه دوم 
این ساختمان ساکن هستیم و برادرم طبقه اول را به دفتر فنی و مهندسی 
تبدیل کرده و در اینجا کار می کرد. در ورودی دفتر نیز از حیاط خانه است. 

را  تا هم المپ های اضافی حیاط  امشب مادرم مرا صدا کرد و خواست 
خاموش کنم و هم برادرم را صدا بزنم. هر چه برادرم را صدا زده بود او 
جواب نداده و از من خواست که به برادرم بگویم که با او کار دارد. من 
هم وارد دفتر شدم، اما به محض ورود با جسد خونین برادرم مواجه شدم.

قتل یک گروگان در بندرانزلی
فرمانده انتظامی انزلی از وقوع یک فقره گروگانگیری در این شهرستان 
خبر داد و گفت: متأسفانه گروگان ۴۵ ساله پس از فرار از دست گروگانگیر 

به ضرب گلوله کشته شد.
بند  شهرستان  انتظامی  مأموران  داشت:  اظهار  جوانمردی  جعفر  سید 
یک  وقوع  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در  انزلی 
در محل  بالفاصله  این شهرستان،  غازیان  منطقه  در  گروگانگیری  فقره 

حاضر شدند.
فرمانده انتظامی انزلی با اشاره به ادامه تیراندازی توسط گروگانگیر، ادامه 
داد: مأموران انتظامی برای کنترل اوضاع و حفظ جان سایرین با رعایت 
قانون به کارگیری سالح به سمت گروگانگیر تیراندازی کردند و وی را 
از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار دادند، که متهم زخمی شد جهت مداوا 

به بیمارستان انتقال یافت.

بخشش زِن قاتل، ۲۸سال پس از قتل شوهر
زنی که 2۸سال قبل با همدستی جوانی شوهرش را به قتل رسانده 
هستند  اولیای دم  که  فرزندانش  سوی  از  بود  شده  محکوم  به قصاص  و 

بخشیده شد.
این جنایت سال۷۱ در رشت اتفاق افتاد. زن 2۵ساله که مادر 3فرزند 
بود به دلیل اینکه با شوهر 3۴ساله اش دچار اختالف شده بود نقشه قتل 
او را کشید و برای این کار از پسری 23ساله کمک گرفت و آنها با هم 
همدست شدند و در جنایتی هولناک پدر خانواده را به قتل رساندندو هرچند 
آنها تالش کرده بودند ردی از خود به جا نگذارند اما کارآگاهان پلیس خیلی 

زود این جنایت را رازگشایی و آنها را دستگیر کردند.

دیوان عدالت اداری نباید به محتوای علمی ورود کند
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: رای اخیر دیوان عدالت 
اداری مبنی بر حذف شرط چاپ مقاله در نشریات علمی برای دفاع از 
رساله دکتری با مصوبه صریح شورای عالی انقالب فرهنگی تطابق ندارد.

منصور کبگانیان درباره حذف شرط چاپ مقاله در نشریات علمی 
برای دفاع از رساله دکتری گفت: تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر 
حذف شرط چاپ مقاله در نشریات علمی برای دفاع از رساله دکتری 

در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور مطرح و توسط اعضا نقد شد.
وی ادامه داد: البته بهتر بود به دلیل حساسیتی که این موضوع دارد، 
توسط مسئوالن وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان 

و آموزش پزشکی مطرح می شد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: به نظر می رسد این 
موضوع با مصوبه صریح شورای عالی انقالب فرهنگی تطابق ندارد. در 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی ورود مراجع قضائی به مطالب و 
محتوای علمی تغییر کرده است و دیوان و مراجع قضایی تنها می توانند 
به صورت شکلی ورود پیدا کنند نه محتوایی.وی افزود: برداشت ما در 
جلسه این بود که این موضوع که ماده ۱۹ آئین نامه آموزشی دوره 
دکتری تخصصی دانشجویان لغو شود، ورود به محتوا است ولی باز هم 

در این باره با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکاتبه خواهیم داشت.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: هیئت عالی نظارتی توسط 
شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب شده و در وزارت علوم مستقر است 

و اگر کسانی بخواهند شکایت کنند می توانند به آنجا مراجعه کنند.
وی افزود: این هیئت عالی مرجع رسیدگی محتوایی به تصمیمات 
علمی است. در آن هیئت عالی نظارت، نمایندگان شورای عالی انقالب 
فرهنگی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، وزرای علوم و بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی عضویت دارند.

دانشگاه  به  اداری  عدالت  دیوان  رأی های  بعضی 
آسیب می زند

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: برخی از رأی های دیوان عدالت 
اداری به دانشگاه آسیب وارد می کند از این رو قرار شده در مواردی که 
ورود محتوایی به آئین نامه های علمی شده با دیوان مذاکره صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۴2 ستاد نقشه جامع علمی کشور 
به ریاست سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در محل 

دبیرخانه این شورا برگزار شد.
دکتر علی اکبر حقدوست با اشاره به جلسه اخیر وزارت بهداشت 
با دیوان عدالت اداری پیرامون رأی های دیوان عدالت اداری در مباحث 
علمی و تخصصی، اظهار داشت: در این جلسه، دیوان عدالت اداری بر 
عدم ورود این دیوان در مباحث محتوایی و همچنین رعایت مصوبات 

شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید کرد.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه تأکید شد که دیوان عدالت 
اداری بر رسیدگی شکلی به آئین نامه ها تأکید دارد و در مباحث محتوایی 

ورود نخواهد داشت.
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نباید به ظرفیت های خارجی امید داشت
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: غربی ها در برجام به تعهدات 
خود عمل نکردند؛ نباید برخی از افراد به مردم آدرس غلط بدهند که 
عدم توجه اروپائی ها به تعهداتشان به دلیل حضور»ترامپ« بوده است.

بررسی  و در جریان  یوسفی در جلسه علنی مجلس  مجتبی 
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری،گفت: یکی از ویژگی 
های رئیس جمهور این است که وی نباید به ظرفیت های خارجی 

امید داشته باشد.
وی بیان کرد: با وجود این می بینیم که برخی از مسئولین ما با 
آمدن بایدن امیدوارند که امریکا به برجام بازگردد در حالی که رهبر 
معظم انقالب مسیر را به خوبی به ما نشان داده اند اما این  افراد 
طوری مسیر را نشان می دهند که گویا با آمدن بایدن می توان 

مجدداً مذاکره کرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران حتی در زمینه دارو هم مورد تحریم دشمنان واقع شده است و 
در این شرایط عجیب است که آمریکا برای ما دلسوزی کند و بخواهد 

به کشور ما واکسن دهد.
یوسفی تأکید کرد: بهتر است این کشورها در ابتدا مشکل خودرا 
برای مقابله با کرونا حل کنند سپس به دنبال حل مشکالت سایر 
کشورها باشند و ما این روزها می بینیم که این کشورها تلفات بسیار 

زیادی دارند و بهتر است به فکر خودشان باشند.
وی با بیان اینکه متأسفانه ما کشورمان را تبدیل به آزمایشگاه 
تولید واکسن کشورهای دیگر کرده ایم،افزود: این در حالی است 
به  ایران  برای  دارویی  زمینه  در  را  زیادی  مشکالت  دشمنان  که 

وجود آورده اند.
نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: شهید فخری زاده 
دغدغه پیشرفت کشور در زمینه دفاعی و علمی را داشت و امیدوارم 
این شهید بزرگوار الگوی کسانی باشد که همواره می گویند، دنیا، 

دنیای مذاکره است و اعتقادی به دنیای دفاعی و موشک ندارند.
یوسفی تصریح کرد: خوی استکباری آمریکا همواره وجود دارد 
و در این شرایط ما نباید منتظر مذاکراتی در مورد برجام باشیم و 
جای تأسف دارد که با آمدن بایدن برای تصدی ریاست جمهوری 

آمریکا، قند در دل برخی از افراد در داخل کشور ما آب شده است.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

طرح هدایت دانش آموزان باید به جریانی فرهنگی 
تبدیل شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: طرح هدایت )هر دانش آموز یک 
تبلت، هر تبلت یک مدرسه و یک کالس درس( باید به یک جریان 

فرهنگی و عمومی در سطح جامعه تبدیل شود.
اسحاق جهانگیری اظهار داشت: در شرایط یک سال اخیر شیوع 
بیماری کرونا یکی از مهمترین اولویت های دولت، عدم تعطیلی آموزش 
و استمرار فرآیندهای آموزشی و تربیتی از درگاه مجازی و فراهم نمودن 
بستر آن بوده و این جریان با جدیت ادامه دارد. وی راه اندازی شبکه 
شاد و اجرای طرح هدایت را از اقدامات ارزنده و مهم وزارت آموزش و 
پرورش دانست و افزود: با تالش، کوشش و برنامه ریزی معلمان خوش 
فکر و ساعی در اقصی نقاط کشور، آموزش دانش آموزان به روش ها و 
شیوه های مختلف دنبال شده و با تعطیلی ظاهری و فیزیکی مدارس 
فرایند تعلیم و تربیت با قوت استمرار دارد.معاون اول رئیس جمهور ادامه 
داد: طرح هدایت )هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک مدرسه و یک 
کالس درس( باید به یک جریان فرهنگی و عمومی در سطح جامعه 
تبدیل شود و آموزش و پرورش از ظرفیت پیوند خیرین با مدارس به 
نحو مطلوبی بهره گیری می کند و در این راستا اعتمادسازی و شفاف 

سازی برنامه ها و اقدامات یک اصل مهم است.

جریان تحریف، ستون پنجم دشمن است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تحریف حقایق، 
آگاهانه باشد یا ناآگاهانه مبتنی بر اقدام ستون پنجمی دشمن است، گفت: 
خیانتی که تحریف انجام می دهد خیلی بیشتر از حمله مستقیم دشمن 
است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
نحوه اجرای راهبرد »خنثی کردن تحریم ها« گفت: سیاست های اقتصاد 
مقاومتی با آسیب شناسی کل اقتصاد ایران و با در نظر گرفتن این 
واقعیت که اگر آسیب ها برطرف نشود با تحریم دوباره آسیب بیشتری 
می بینیم، تدوین شد.وی سیاست های اقتصادی مقاومتی را مرتبط با کل 
عرصه های اقتصادی مانند تولید، تجارت و انرژی و نیز عرصه های دیگری 
مانند فرهنگ و مدیریت برشمرد و افزود: تمام سیاست هایی که می تواند 
اقتصاد را تقویت کند در اقتصاد مقاومتی تدوین شده بنابراین، راه حل 
خنثی کردن تحریم ها، اجرای این سیاست هاست.رضایی تاکید کرد: اگر 
همین امروز دولت، مجلس و کارآفرینان، نگاهشان را به خارج رها کنند 
و امیدی به دیگران نداشته باشند و اقدام به تقویت تولید ملی طبق اقتصاد 

مقاومتی کنند تحریم های اقتصادی، خنثی می شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اقدام 
برخی رسانه ها در تحریف سخنان اخیر رهبر معظم انقالب در خصوص 
خنثی کردن تحریم ها تصریح کرد: متأسفانه نوعی بریدگی در نخبگان 
کشور ایجاد شده است؛ نخبگان ایران انسان های باهوش، باسواد و آگاه 
از تاریخ ایران و جهان اند، اما عده قلیلی از فعاالن رسانه ها و فضای 

مجازی هم هستند که بریدند و روحیه شان را از دست دادند.
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فراخوان مایکروسافت بر تغییر UX ویندوز 
10 در آینده ی نزدیک داللت دارد

نرم افزار  ارشد  مهندس  استخدام  به  دنبال  مایکروسافت 
ویندوز«  کاربری  تجربه ی  بصری  گسترده ی  »نوسازی  برای 
 Sun Valley است. آیا ردموندی ها واقعا روی پروژ ه ی بزرگ

کار می کنند؟
مایکروسافت مدتی پیش به صورت رسمی اعالم کرد که قصد 
دارد در شماری از سرویس ها و حتی محصوالت خود از تراشه ی 
زیادی  تحلیلگران  تعجب  موضوع  و همین  کند  استفاده  سفارشی 
را به  دنبال داشت. اگر این موضوع باعث شد نگران فاصله گرفتن 
مایکروسافت از مبحث نرم افزار و  تمرکز ویژه ی آن بر سخت افزار 

شوید، بهتر است نگرانی تان را کم کنید.
به تازگی فراخوانی روی وب سایت مایکروسافت قرار گرفته است 
که بر اساس آن، شرکت ردموندی در پی استخدام نیرو در برخی 
حوزه ها است. مایکروسافت به  دنبال مهندس ارشد نرم افزار برای کار 
 Windows Core User در تیم تجربه ی کاربری اصلی ویندوز
Experience است و همین موضوع نشان می دهد برنامه های 
بزرگی برای ویندوز ۱۰ در آینده ای نزدیک در سر می پروراند. به طور 
مشخص تر، مایکروسافت قصد دارد در آینده تجربه ی کاربری ویندوز 

۱۰ را متحول کند. 
کسانی  می گوید  فراخوان  توضیحات  بخش  در  مایکروسافت 
 Windows Core User Experience تیم  در  که 
استخدام می شوند، روی پلتفرم کلیدی این شرکت یعنی سرفیس 
)Surface( کار می کنند و همچنین مشغول همکاری با شرکای 
تجاری مایکروسافت می شوند تا تجربه ی ویندوز »به  شکلی گسترده 

از لحاظ بصری نوسازی شود.«
مایکروسافت با انجام این کار قصد دارد به مشتریان نشان بدهد 
ویندوز  که  و همچنین مطمئن شود  است«  بازگشته  که »ویندوز 
می تواند »بهترین تجربه ی کاربری سیستم  عامل« را به مشتریان ارائه 
بدهد. بر اساس گزارش تامز هاردور، فراخوان مایکروسافت به سرعت 

توسط رسانه های حوزه ی فناوری نظیر ورج رؤیت شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با بیان 
اینکه بودجه ۱۴۰۰ آموزش و پرورش کاهش پیدا 
هزار   ۱۵۵ امسال،  ماه   ۸ طی  گفت:  نمی کند، 
میلیارد تومان از بودجه ۴۶۰ هزار تومانی دولت 

محقق نشده است.
در نشست بررسی مسائل آموزش و پرورش 
و دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی که به صورت 
مجازی برگزار شد، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس شورای اسالمی برنامه ای مبنی بر 
کاهش بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ 
ندارد. وی افزود: بنابراین هر اتفاقی که در بودجه 
پرورش  و  آموزش  بودجه  دهد،  رخ  سال ۱۴۰۰ 
کاهش پیدا نمی کند. زیرا آموزش و پرورش دستگاه 
درآمدزا نیست و بر این باور هستیم که بودجه این 
دستگاه آموزشی نیز باید افزایش پیدا کند و موضوع 

شفافیت بودجه در همه بخش ها و حوزه ها باید با 
دقت و وسواس و تخصصی پیگیری شود.

به گفته آصفری، حدود ۱۷۰ هزار معلم به 
پیش  نهضتی،  التدریس،  حق   ،2۸ ماده  عنوان 
دبستانی و یا با عناوین دیگر در کشور وجود دارد 

که تکلیف آنها هنوز مشخص نشده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان گفت: 

اعتقاد بر آن است که حقوق معلمان باید به قدر 
کافی باشد تا این قشر به دنبال شغل دوم نباشند 
و با کم ترین دغدغه به کار خود ادامه دهند. البته 
بحث عدالت در آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد. آصفری 
خاطرنشان کرد: البته در برخی مدارس غیردولتی 
معلمان با توانمندی باال تدریس می کنند، اما از حقوق 
پایین برخوردارند و این در حالی است که برخی دیگر 

از حقوق باالتر و درآمدهای خوبی خوردارند.
به گفته نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان 
در بودجه سال آینده دولت تغییراتی ایجاد می شود و 
بحث تحقق آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی 
تصمیمی بر کاهش بودجه آموزش و پرورش برای 

سال آینده ندارد.

بودجه 1۴00 آموزش و پرورش کاهش پیدا نمی کند

معه جا

برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
جمعیتی  سیاست های  اجرای  روند  آموزشی 

کرد. تبیین  را  کتاب های درسی  در 
ئل  مسا به  جه  تو گفت:  ملکی  حسن 
برنامه  رسالت های  ز  ا یکی  جامعه  اساسی 
ئل  مسا ز  ا ن  ا می تو نه  چگو ست.  ا درسی 
و  تحلیل  راه ها  از  یکی  شد؟  باخبر  اساسی 
جامعه  رهبران  سوی  از  که  است  تبیین هایی 
ی  پژوهش ها ز  ا همچنین   . د می شو طرح 
برخی  که  انتقادی  مقاالت  از  و  انجام یافته 
می دهند  نتشار  ا و  می نویسند  صاحب نظران 

دست یافت. مسائل  به  می توان  نیز 
وی افزود: در سال های گذشته از سوی 
یش  ا فز ا منفی  ی  مدها پیا معه  جا ن  ا یر مد

دستگاه های  همه  و  شد  داده  هشدار  جمعیت 
کشور ازجمله در برنامه های درسی برای حل 
این مشکل راه حل هایی اندیشیده شد. اکنون 
پیری  به سوی  جمعیت  حرکت  دلیل  به  نیز 
ده  دا تذکر  جمعیت  پیری  منفی  پیامدهای 
سرباز  یک جهت  از  درسی  برنامه  می شود. 

اجرای  به  باید  و  است  حاکمیت  نرم افزاری 
کنند. جدی  توجه  سیاست ها 

برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
تأکید کرد: در حال حاضر در برخی  آموزشی 
اجتماعی،  مطالعات  ازجمله  درسی  کتاب های 
آموزش  مفیدی  نسبتًا  مطالب  فارسی،  زبان 
داده می شود اما در فرآیند برنامه ریزی درسی 
بنا داریم به موضوع جمعیت به عنوان  تحولی 
جهات  از  و  بنگریم  بین رشته ای  مقوله  یک 
گوناگون بررسی کنیم. موضوع جمعیت ماهیتًا 
به چند رشته و چند برنامه درسی ارتباط پیدا 
می کند. با این رویکرد دانش آموزان را با ابعاد 
و  ساخت  خواهیم  آگاه  موضوع  این  مختلف 

آورد. خواهیم  وجود  به  یکپارچه  بینش  یک 

اجرای سیاست های جمعیتی در کتاب های درسی
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ن  کمیسیو ییس  ر یب  نا
اجتماعی مجلس گفت: موافقت 
مجلس شورای اسالمی با کلیات 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشروط به اصالح 

ساختاری آن است.
روز  علنی  جلسه  در  گودرزی  عباس 
خود  نطق  در  مجلس  گذشته)یکشنبه( 
اظهارکرد: رهبر انقالب اسالمی بارها تاکید 
داشتند که باید بودجه به نحوی تدوین شود 
که کمترین وابستگی را به نفت داشته باشد 

و در بیانات خود فرمودند باید در چاه های نفت را 
ببندید چرا که اگر دشمن احساس کند ما به نقطه ای 
وابسته  هستیم، از همان نقطه به ما ضربه می زند، اما 
باز هم این تفکر در کشور حاکم است و متاسفانه 
رییس جمهوری به ایراد مجلس به پیش بینی فروش 
2 میلیون و 3۰۰ هزار بشکه ای دولت انتقاد می کند.

با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب 

بیان اینکه کشور نیاز به بودجه واقعی دارد، افزود: 
اگر مجلس با کلیات بودجه موافقت می کند صرفا 
مشروط به اصالح ساختاری بودجه است. این چه 
نوع بودجه نویسی است که از فقرا می گیرید و در 
اختیار متمکنین قرار می دهید؟ چرا مالیاتی را که 
ما در بودجه سال ۹۹ برای خودروها و خانه های 
لوکس قرار داده بودیم حذف کردید؟ چرا هنرمندان 
نباید مالیات پرداخت کنند؟ منظور ما از هنرمند 

کتابفروش و بازیگر ساده نیست. چرا کسی 
که کنسرت برگزار می کند و صندلی  جلو را 
۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می فروشد نباید 

مالیات بدهد؟
گفته  کرد: چه کسی  خاطرنشان  وی 
از  دارد  مهمانپذیر  کیش  در  که  هتلی 
مالیات معاف باشد و هتلی که در حاشیه 
شهر قرار دارد، هم مالیات ندهد. چه کسی 
گفته مکانیکی که تجریش کار می کند، 2۰ 
درصد معافیت بیمه داشته باشد و مکانیکی 
که در گوشه ای از حاشیه شهرستان ها کار می کند 
هم همین میزان از معافیت بیمه برخوردار باشد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی در عین حال 
خطاب به مردم گفت: آینده، آینده بسیار روشن و 
پرفروغی است و نقدهایی که صورت می گیرد باید 
منصفانه باشد و نیمه پرلیوان در نظام جمهوری 
اسالمی دیده شود مردم را ناامید و مأیوس نکنیم.

آغاز حفاری چاه اکتشافی نام آوران - ۱ 
شرکت ملی حفاری تحت قرارداد مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
ایران، دستگاه حفاری سنگین ۷۴ فتح را در موقعیت میدان  نفت 

نفتی نام آوران مستقر و راه اندازی کرده است.
به گزارش شرکت ملی حفاری ایران، »سعید نظری« مدیر پروژه 
دو دستگاه حفاری خشکی و خدمات جانبی این شرکت گفت: این 
دستگاه حفاری با توان دو هزار اسب بخار از اوایل هفته گذشته، 

عملیات حفاری چاه اکتشافی نام آوران - ۱ را آغاز کرده است.
وی افزود: براساس توافق میان ملی حفاری و مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران، دستگاه حفاری ۸۹ فتح نیز کاندیدای حفاری 
چاه اکتشافی نام آوران – 2 در این میدان نفتی است و بزودی در این 

موقعیت مستقر خواهد شد.
مدیر پروژه دو دستگاه حفاری خشکی و خدمات جانبی شرکت 
با  ارتباط همزمان  این شرکت در همین  ایران گفت:  ملی حفاری 
انجام عملیات حفاری چاه ها، خدمات جانبی حفاری را به مدیریت 

اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ارائه می دهد.
میدان نفتی نام آوران یکی از عظیم ترین میادین نفتی است که 
در تاریخ ایران کشف شده و در فاصله بین میادین نفتی منصوری و 
سوسنگرد در وسعتی به اندازه 2۴۰۰ کیلومتر مربع و در عمق 3۱۰۰ 
متری یک الیه نفت دار به اندازه ۸۰ متر کشف شد که به اندازه 
۵3 میلیارد بشکه حجم دارد و امکان گسترش این میدان به جنوب 

غربی و شرقی هم وجود دارد.

ایران؛ رتبه نخست جهان در پرداخت یارانه انرژی
بهینه سازی مصرف سوخت گفت:  مدیر بخش صنعت شرکت 
براساس تازه ترین گزارش های مراجع بین المللی، کشور ما در فهرست 
پرداخت کنندگان یارانه انرژی با اختالف زیاد نسبت به دومین کشور 

در صدر قرار دارد.
افزود:  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا خطاطی 
هیدروکربوری  منابع  ترازنامه  در  ارائه شده  آمار  آخرین  براساس 
انرژی  یارانه  دالر  میلیارد   ۵۱.2 ساالنه  ایران   ،۹۶ سال  در  کشور 
پرداخت می کند.وی با بیان اینکه بخش زیادی از یارانه انرژی در 
بخش صنعت پرداخت می شود، گفت: 3۴ درصد این یارانه در حوزه 
نیروگاهی پرداخت می شود که در این میان حوزه های پاالیشگاهی، 
پتروشیمی و صنایع انرژی بر مانند سیمان و فوالد بیشترین سهم 
یارانه انرژی را دریافت می کنند و بخش خانگی، تجاری و حمل ونقل 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
مدیر بخش صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تأکید بر 
اینکه باید از اتالف منابع انرژی جلوگیری کنیم، اظهار کرد: در همین 
زمینه ۱۰ طرح در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت در نیروگاه ها، 
پتروشیمی، پاالیشگاه ها و صنایع سیمان و آهن تدوین شده و برای 

بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائه شده است.

مردم را ناامید و مأیوس نکنیم؛

نماینده مجلس: کشور نیاز به بودجه واقعی دارد

دنیای بیمه از رقابت بیمه گران گزارش می دهد
بیمه آسیا در رتبه اول لیگ ۹۹
  بیمه  آسیا، بیشترین سهم از کل 
حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص 

داده است
 به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا 
به نقل از دنیای بیمه، شرکت بیمه آسیا 
رتبه نخست را در بین شرکت های بیمه 
غیردولتی بورسی کشور از حیث سهم 
بازار و فروش در اختیار دارد و در  از 

۹ ماه نخست امسال بیش از ۶ هزار و ۵۶ میلیارد تومان حق بیمه 
تولید کرده که ۱۷.۵ درصد از کل فروش ۱۴ شرکت بیمه بورسی را 

به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار گرفته است.
بنابر این گزارش، بیمه آسیا با گذشت ۹ ماه از سال ۹۹، بالغ بر 
2 هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که در بین ۱۴ 
شرکت در رتبه دوم و پس از بیمه دانا قرار می گیرد و ۱۷.۴ درصد 
به شرکت  مربوط  شرکت ها،  توسط  شده  پرداخت  خسارت  کل  از 

بیمه آسیا بوده است.
این گزارش می افزاید، نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در 
پایان آذرماه ۹۹ شرکت بیمه آسیا ۴۷.۷ درصد برآورد می شود که 
از میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی ۱۴ شرکت )۴۸.2 

درصد( پایین تر است.
شرکت های بیمه  آسیا، بیمه دانا و بیمه دی به ترتیب بیشترین 
سهم از کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند. البته در 
بخش خسارت های پرداختی بیمه دانا، بیمه آسیا و بیمه دی به ترتیب 

در رتبه اول تا سوم جا خوش کرده اند.
مجموع فروش ۱۴ شرکت جنرال بیمه ای که گزارش عملکرد 
به  امسال  آذرماه  پایان  در  می کنند،  منتشر  ماهانه  را  خودشان 
بیش از 3۴ هزار و ۵22میلیارد تومان رسیده و کل خسارتی که 
۶3۶میلیارد  و  هزار   ۱۶ از  بیش  اندکی  کرده اند  پرداخت  آنها 

تومان برآورد شده است.
آسیا،  بیمه  شامل  بیمه ای  شرکت   ۱۴ تنها  حاضر  حال  در 
بیمه  بیمه کوثر،  البرز،  بیمه  پاسارگاد،  بیمه  بیمه دی،  دانا،  بیمه 
بیمه  ما،  بیمه  سامان،  بیمه  ملت،  بیمه  معلم،  بیمه  پارسیان، 
نوین، بیمه تجارت نو و بیمه میهن گزارش عملکرد ماهانه خود 
و  می دهند  قرار  خود  سهامداران  اختیار  در  و  می کنند  منتشر  را 
باقی شرکت ها به دلیل قرار داشتن در بازار پایه فرابورس الزامی 
برای شفاف سازی و انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود ندارند و به 
همین دیل سهامداران این شرکت ها نمی دانند که روند فروش و 

است. ماهانه چگونه  خسارت 

معاون امور شعب استان ها در بازدید از شعب استان 
گلستان اعالم کرد:

اولویت مهم بانک ایران زمین »سرمایه انسانی« است
محمد حسین مس فروش معاون 
طی  ها  استان  شعب  امور  مدیریت 
سفر به استان گلستان با هدف دیدار 
با همکاران و ابالغ پیام مدیریت امور 
و  شعب  روسای  با  ها  استان  شعب 
گفتگو  و  دیدار  استان  این  همکاران 

کردند.
مس  عمومی:  روابط  از  نقل  به 

گلستان  استان  به  سفر  طی  ها  استان  شعب  امور  معاون  فروش 
کناروئی  حسینی  پیام  ابالغ  از  پس  و  بازدید  استان  شعب  از 
مدیرامور شعب استان ها به دیدار و گفتگو با همکاران مستقر در 
شعب پرداخت و اظهار داشت: اولویت استراتژیک بانک »سرمایه 
انسانی« است و چرخش و تحرک مناسب حرفه ای کارکنان به 
ویژه تحول فکری و رفتاری بیش از انتقال دانش و مهارت حرفه 

ای ضرورت است.
مس فروش افزود: کارکنان در نقش ها و موقعیت های جدید 
سازمانی با یکدیگر تعامل موثر پیدا می کنند و »خویشتن سازمانی« 
به  روند  این  را عرضه می کنند که  و »خویشتن حرفه ای« خود 
»تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان« و »توانمندسازی آینده 
حرفه ای بانک« منجر خواهد شد و امکان رشد و پرورش کارکنان 

را نیز فراهم می کند.
 ۹ در  زحمات همکاران  از  تشکر  و  تقدیر  وی همچنین ضمن 
ماهه سال جاری و با عنایت به اهمیت سالمت کارکنان بر رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی توسط همکاران و حفظ سالمت آنها 
انگیزشی  طرح  جمله  از  بانک  جاری  های  طرح  اهداف  تبیین  به 
جذب منابع )برنامه ۱۰۰ روزه پایانی بانک در سال ۹۹( و دوره سوم 
طرح توسعه خدمات بانکداری الکترونیک توسط گروه پیشاهنگ و 
همچنین طرح افزایش درآمدهای کارمزدی غیر مشاع بانک در بخش 
خدمات پرداخته و راهنمایی الزم در خصوص دقت در افتتاح حساب 
و احراز هویت کامل مشتری نمودند و با توجه به حساسیت درگاه 
های پرداخت تأکیدات الزم در مورد چگونگی اختصاص درگاههای 

IPG به همکاران دادند.
در ادامه این بازدید معاون امور شعب استان ها به بررسی عملکرد 
چگونگی  خصوص  در  و  پرداخت  مختلف  های  بخش  در  شعب 
اعطای تسهیالت و تعهدات مطابق سیاست های اعتباری سال ۹۹، 
جذب منابع ارزان قیمت و کاهش مانده مطالبات معوق، تشکیل به 
موقع کارگروه های سطح سه و برگزاری جلسات هفتگی بخشنامه 
خوانی، رعایت سلسله مراتب اداری و نظم اداری نیز راهنمایی الزم 

به کارکنان شعب ارائه کرد
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

در9 ماهه سال 99 صورت گرفت؛

گذر تولید شمش فوالدی 
از مرز ۲1.۶ میلیون تن 

تولید شمش فوالدی )فوالد خام( در ۹ ماهه امسال با افزایش ۸.3 
درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم 2۱ میلیون و ۶۵۰ هزار 

و ۱۰۰ تن رسید.
جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است سال گذشته 
در دوره این گزارش ۱۹ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰ تن شمش فوالدی 

)فوالد خام( تولید شده بود.
در  رود  انتظار می  ایران دهمین فوالدساز جهان محسوب می شود، 
افق ۱۴۰۴ با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فوالد، به جایگاه هفتمین 

فوالد ساز برسد.
رشد ۹.۵ درصدی تولیدات فوالدی

آمار مورد بررسی حاکی است، ۹ ماهه امسال تولیدات فوالدی با رشد 

۹.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۱۹ میلیون و ۱۹۹.۱ 
هزار تن رسید. سال گذشته مجموع تولیدات فوالدی به میزان ۱۷ میلیون و 

۵3۰.۷ هزار تن ثبت شده بود.
صادرات 2.۱ میلیارد دالری فوالد 

بررسی آمار عملکرد در بخش فوالد در دوره ۹ ماهه امسال گویای 
صادرات ۵.۶ میلیون تن به ارزش بیش از 2 میلیارد و ۱۷۹ میلیون دالر است 

که ۴۷ درصد ارزش آن متعلق به شمش )بیلت و بلوم( است.
 جداول آماری گمرک ایران گویای آن است که آذرماه امسال ۸3۹ هزار 

تن فوالد به ارزش 3۵۴ میلیون دالر صادر شد.
بررسی ارزش صادرات فوالد در دوره ۹ ماهه امسال گویای آن است 
که شمش ) بیلت و بلوم( با سهم ۴۷ درصدی در مدت یاد شده بیشترین 
سهم صادرات را به خود اختصاص داد و سپس شمش ) اسلب( سهمی 

حدود 2۷ درصد را داشت.
سهم وزنی بیلت و بلوم با رقم 2 میلیون و ۷۷2 هزار تن افزون بر ۴۹ 
درصد ازحجم صادرات را کسب کرد و شمش اسلب هم با یک میلیون و 

۵۹3 هزار تن، بیش از  2۸ درصد سهم وزنی را دارد. 
آمار مرجع جهانی از تولید فوالد ایران 

 2۰2۰ ماهه   ۱۱ دوره  در  ایران  شمش(   ( خام  فوالد  تولید  رشد 
میالدی  )منتهی به ۱۰ آذر ۹۹( به استناد گزارش انجمن جهانی فوالد 
به حدود ۱3 درصد رسید که باالترین افزایش در بین تولیدکنندگان این 

فلز راهبردی است.
رشد حدود ۱3 درصدی ایران در دوره مزبور در حالی رقم خورد که میزان 

تولید فوالد جهانی در این مدت، ۱.3 درصد کاهش را ثبت کرد.

بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت نهم
  وضعیت صادرات مبلمان-۲

با وجود پتانسیل هاي زیادي که در زمینۀ صادرات مبلمان و 
مصنوعات چوبي وجود دارد، صادرات این کاالها از ایران چندان 
چشمگیر نیست. به  طوري که ایران در سال گذشته 2۵  میلیون 
دالر صادرات به کشورهاي حوزۀ خلیج فارس داشته، اما  براساس 
برآوردهاي صورت گرفته، میزان واردات مبلمان پنج برابر صادرات 
آن است. مطالعات یک سال و نیمۀ اتحادیۀ صادرکنندگان مبلمان 
منزل و اداري نشان مي دهد که حجم واردات مواد اولیه از کل 
واردات در این صنعت ۹۵درصد و حجم واردات محصول نهایي، 
تنها ۵درصد است. واردات این صنعت در اواسط دهۀ هشتاد نسبت 
به اوائل این دهه رشد چشمگیري داشته که یکي از دالیل آن، 

اجازۀ ورود ماشین آالت و نوسازي این صنعت بوده است.
اما اصلي ترین مانع موجود در توسعۀ صادرات مبلمان، تأمین 
مواد اولیه است که اگر برطرف شود، بسترهاي مناسب رقابت با 
محصوالت چیني و ترکیه اي فراهم خواهد شد. چراکه براساس 
مطالعات ، ارزش افزودۀ مصنوعات چوبي 3۰درصد برآورد شده 
است و چنانچه بخش صنایع مبلمان نیز به آن اضافه شود، ارزش 
افزودۀ این مجموعه تولیدات به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید که 
رقم  قابل توجهی است. اگر روند صادرات بهبود یابد، این رقم 
تأثیر به سزایي در افزایش تولید ناخالص داخلي کشور و درآمد 
ارزي خواهد داشت. صنعت مبلمان کشور از مزیت هاي نسبي 
مطلوبي برخوردار است که با برنامه ریزي نظام مند و استراتژي 
صنعت  صنف،  این  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  تشکیالتي 
حتی  که  منطقه،  مبل  بازارهاي  نه تنها  مي تواند  کشور  مبلمان 

بازارهاي اتحادیۀ اروپا را هم در دست بگیرد.
در این جهت، سیاست هاي حمایتي و پرداخت مشوق هاي 
حمایتي در شناخت و مطالعۀ بازارهاي صادراتي، کمک می کند که 
عالوه بر رشد صادرات غیر نفتي کشور، شاهد رونق تولیدي داخلي 

و رشد این صنعت و افزایش میزان اشتغال باشیم.

بر اساس نتایج یک پژوهش، علیرغم چالشها 
و تهدیدهایی که کرونا برای کسب و کارها در 
آورده است، فرصتهایی همچون  به وجود  ایران 
رواج کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتالی، توسعه 
مشاغل خانگی، استارت آپها و لزوم فراهم کردن 
زیرساختها برای استقرار کامل دولت الکترونیک را 

نباید نادیده گرفت.
بیشتر کسب  ایران  به دنبال شیوع کرونا در 

و کارها آسیب دیده و با مخاطرات 
کز  مر  . ند شد جه  ا مو ی  ر بسیا
به  گزارشی  در  مجلس  پژوهشهای 
بررسی و تحلیل فرصتها و تهدیدهای 
ایرانی  وکارهای  کسب  برای  کرونا 
بین  ریسک  سطح  سه  و  پرداخته 
المللی، ملی و صنعت و کسب و کار 
را که کسب و کارهای ایرانی با آن 
مواجه شده اند، شناسایی کرده است.

کاهش تولید و تقاضای جهانی و 
شوک به بازار عرضه

در ریسک اول و سطح بین المللی، به موازات 
کاهش تولید در جهان تحت تاثیر کرونا، زنجیره 
تامین نیز به شدت دچار چالش شده و تقاضای 
است.  یافته  برای کاال و خدمات کاهش  نهایی 
فارغ از شوک کوتاه مدتی که به بازار عرضه و 
تقاضا وارد شده، به دلیل نامشخص بودن زمان 
پایان کامل کرونا در جهان، ریسک بازگشت آن 
و درگیری بیشتر کشورها با این بیماری، صادرات 
به کشورهای  ویژه  به  غیرنفتی کشور  کاالهای 
و  صنایع  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  و  همسایه 
کسب و کارهای داخلی نیز دچار مشکل شده است.

کاهش درآمدهای ارزی و مالیاتی و کسری 
بودجه دولت

در ریسک دوم و سطح ملی، کاهش صادرات 
به کشورها، در کاهش درآمدهای ارزی و کاهش 

مالیات از کسب و کارها در کاهش منابع درآمدی 
دولت اثرگذار است.

کسری بودجه دولت نیز به دلیل افزایش هزینه 
های ناشی از کرونا از قبیل اختصاص تسهیالت 
حمایتی و بودجه های بهداشت و درمان افزایش 
و  بنگاهها  وضعیت  ناپایداری  دلیل  به  و  یافته 
دولت  درآمدهای  کارها  و  کسب  دیدگی  آسیب 

کاهش یافته است.

کاهش  و  کارها  و  کسب  ریسک  افزایش 
فروش و بهره وری

ریسک سوم در سطح صنایع و کسب و کارها 
است که در این سطح، شرکتها به لحاظ عرضه 
با مشکالت بسیاری در بحث لجستیک و زنجیره 
تأمین مواد اولیه، کاهش فروش و بهره وری مواجه 
هستند و به لحاظ تقاضا نیز سلیقه و انتظار مشتریان 
در حال تغییر است که این امر افزایش ریسک 
کسب و کارها را به دنبال دارد؛ البته مشاغلی که بر 
بستر اینترنت به فعالیت ادامه داده و فروش آنالین 
محصوالت  تولیدکنندگان  همچنین  اند،  داشته 
بهداشتی و مواد غذایی و شرکتهای دارای قابلیت 
دورکاری، ریسک پایین تری را تجربه می کنند.

خدماتی  مشاغل  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
با  و  متحمل  را  آسیب  بیشترین  کرونا،  با شیوع 

بخش  این  در  که  شدند  رو  روبه  تقاضا  کاهش 
محاسبه میزان دقیق اثرپذیری مشاغل زیرمجموعه 
بخش خدمات مشکل تر از مشاغل زیرمجموعه 

بخشهای تولیدی است.
کرونا  تهدیدات  تبدیل  و  آوری مشاغل  تاب 

به فرصت  
بر اساس این گزارش، تجربه و سیاست کشورها 
در مواجهه با بحرانهایی نظیر کرونا، افزایش تاب 
آوری است چرا که تاب آوری کسب و 
کارها در این شرایط از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
صرفنظر از چالش ها و تهدیدهایی 
که کرونا به وجود آورده نباید فرصت 
هایی که در شرایط کرونا می توان 
پیش  گرفت؛  نادیده  را  کرد  خلق 
بیماری  فراگیری  تهدید  تبدیل  نیاز 
کرونا به فرصت برای کسب درآمد 
در انواع کسب وکارها، روی آوردن 
در  مبتکرانه  و  خالقانه  تفکرات  به 
زمینه های کاری و ظهور فرصتهایی نظیر توسعه 
مشاغل خانگی، رواج کسب وکارهای دیجیتالی، 
توسعه استارت آپها و همچنین استقرار کامل و 
رشد فزاینده دولت الکترونیک و تسهیل دریافت 

مجوزهای کسب و کار است.
وکارها  کسب  و  مشاغل  از  حمایت  برای 
مالیاتی،  های  تخفیف  اعمال  کرونا،  دوران  در 
اعطای  و  مالی  حمایتهای  ای،  بیمه  معافیتهای 
تسهیالت سرمایه در گردش از جمله پیشنهاداتی 
است که می تواند مورد توجه واقع شود. در عین 
فروشگاههای  اندازی  راه  برای  ارائه مجوز  حال 
و  اینترنتی  کارهای  و  کسب  توسعه  و  مجازی 
فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور به جهت 
حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی موضوعی است 
که در شرایط کرونا باید در دستور کار قرار گیرد.

تهدید کرونا و فرصتهای پیش روی کسب و کارهای ایرانی

گزارشی که اخیرا مرکز آمار در رابطه با وضعیت 
بیکاری در پاییز سال جاری منتشر کرد نشان داد 
که در حال حاضر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۶2 
میلیون و ۴۴۴ هزار نفر رسیده که ۴۱.۴ درصد آنها از 
نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا 
بیکاران قرار گرفته اند.در بین جمعیت فعال  23 میلیون 
و ۴۱3 هزار نفر شاغل و حدود دو میلیون و ۴3۵ هزار 
نفر بیکار هستند. براین اساس نرخ بیکاری پاییز به ۹.۴ 

درصد رسیده بود که در مقایسه با فصل مشابه سال 
قبل ۱.2 درصد کاهش داشت. اما بررسی جزئیات 
گزارش بیکاری نشان می دهد که در پاییز امسال 
تعداد زنان بیکار حدود ۷۰۰ هزار و ۱۵3 نفر اعالم 
شده و نرخ بیکاری در بین آنها به ۱۵.۹ درصد رسیده 
است. در حالی که در پاییز سال گذشته جمعیت زنان 
بیکار ۹3۶ هزار نفر با نرخ ۱۷.3 درصد بوده است. بنا 
بر این گزارش از تعداد زنان بیکار نیز 23۵ هزار و ۸۴۹ 

نفر و به عبارتی حدود ۱.۴ کم شده است.همچنین 
در پائیز پارسال از جمعیت بیکار یک میلیون و ۹۵۶ 
هزار و ۷2۴ نفر مرد بوده اند که نرخ بیکاری در بین 
آنها به ۸.۹ درصد گزارش شده بود ولی در پاییز 
سال جاری جمعیت مردان بیکار به یک میلیون و 
۷3۵ هزار و ۵3۶ نفر رسیده است که در این حالت 
نرخ بیکاری بین آنها ۰.۸ درصد کاهش و ۸.۱ درصد 

اعالم شده است.

سهم زنان از بین جمعیت بیکار به بیش از ۷00 هزار نفر رسیده است
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۶خدمه موتور لنج باری از خطر مرگ نجات یافتند
بنادر  کل  اداره  دریایی  معاون 
انجام  از  بوشهر  استان  دریانوردی  و 
 ۶ جان  نجات  عملیات  آمیز  موفقیت 

خدمه موتور لنج باری خبر داد.
قاسمی  محمد  عمومی،  روابط  گزارش  به 
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
کشتی  اعالم  پی  در  گفت:  اینباره  در  بوشهر 
جیپسامکو در خصوص رویت یک عدد شناور بقا در 
ابهای خلیج فارس بالفاصله هماهنگی های الزم 
انجام شد و شناور ناجی 2۰ به موقعیت اعزام گردید

به  حضور  با  ناجی   شناور  افزود:  قاسمی 
شناور  رویت  و  شده  اعالم  مختصات  در  موقع 
بقا توانست هر  ۶ خدمه موتور لنج مغروقه را به 
سالمت تحویل گرفته و در اسکله پارس تحویل 

مسئولین مربوطه نماید
وی اضافه کرد: بنابر اظهارات نجات یافتگان 
شناور مضطر موتورلنج باری بشماره ثبت۱۷3۴۵ 
در حال دریانوردی از دبی به بندر ریگ بوده که 

بعلت آبگرفتگی شدیدناگهانی غرق شده است.

۲۵ میلیارد ریال نیوجرسی در محور مهران به دهلران 
نصب شد

نوراهلل  دلخواه مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم 
و کاهش حوادث  ایمنی  ارتقاء  منظور  به  این خبر گفت:  اعالم  با 
جاده ای ۵ کیلومتر نیوجرسی با اعتباری بالغ بر 2۵ میلیارد ریال 
در محور مهران به دهلران محدوده تقاطع آذر تا شهرک اسالمیه 

انجام شده است.
و  مسافران  ایمنی  ارتقای  در خصوص  پروژه  این  افزود:  وی 

رانندگان در این مسیر انجام شد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم به تأثیر مثبت 
کرد  اشاره  رانندگی  سوانح  کاهش  در  ها  راه  ایمن سازی  اقدامات 
نصب  خصوصا  مواصالتی  راههای  سازی  ایمن  داشت:  اظهار  و 
تصادفات  و  ترافیکی  حوادث  چشمگیر  کاهش  موجب  نیوجرسی 

جاده ای می شود.
دلخواه ادامه داد: این محور به دلیل چهار تقاطع مهم و پرترافیک 
یکی از نقاط پر حادثه شهرستان مهران بود که هرساله شاهد تلفات 
جانی و مالی زیادی در این محور بودیم که با اجرای طرح جداسازی 

مسیر حوادث جاده ای به شکل چشمگیری کاهش داشته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل : 
در ۸ ماهه اول سال جاری ، میزان صادرات استان اردبیل 
به ۱34 میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد مناسبی داشته است 
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، طی سخنانی 
در سفر مجازی یک روزه معاون امور اقتصادی وزیراقتصاد به این 
استان ، در سه جلسه مختلف با شورای هماهنگی مدیران استانی 
ادارات تابعه وزارت متبوع در استان ، معاونین اداره کل وکارشنان 
معاونت اقتصادی ، با معرفی اجمالی اردبیل و شاخص های اقتصادی 
کالن استان ، به ارائه گزارش در خصوص فعالیت های خزانه معین 
ادارات  های  فعالیت  نیز  و  استان  گذاری  سرمایه  خدمات  مرکز  و 

زیرمجموعه پرداخت .
دارایی  اقتصادی و  امور  اداره کل  به گزارش روابط عمومی   
در   : کرد  اظهار  نوروزی  علیرضا  جلسات،  این  در   ، اردبیل  استان 
حوزه گمرکی، استان اردبیل با توجه به نقاط مشترک با جمهوری 
با پتانسیل باال بوده و امسال نیز علی  آذربایجان جزو استان های 
رغم شرایط ویژه کرونایی در کشور ،گمرک بیله سوار همواره فعال 
بوده و در ۸ ماهه اول سال جاری میزان صادرات استان اردبیل به 
۱3۴ میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

قابل توجهی داشته است .
چشمگیری  های  یقابلیت  را دا اردبیل  استان  افزود:  وی 
طی  در  متاسفانه  اما    ، است  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در 
سهم  همواره  یافته،  انجام  اقدامات  علی رغم  گذشته  سال های 
استان از تولید ناخالص داخلی زیر یک درصد بوده که از این رو 
نیاز به برنامه ریزی دقیق در راستای افزایش سهم استان اردبیل 

در این شاخص است.
به  اشاره  با  اردبیل  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
اول  ماه   ۹ در  کرد:  بیان  سال جاری  در  استان  مازاد  درآمد  میزان 
درآمد  مازاد  تومان  میلیارد  ماه ۱۰  هر  متوسط  به طور  سال جاری 
در استان اردبیل داشته ایم و پیش بینی می شود که با روند موجود 
تا پایان سال این میزان به ۱2۰ میلیارد تومان برسد که این رقم 
حدود 2۰ درصد بیشتر از رقم مصوب برای استان اردبیل است و 
انتظار داریم که این مازاد درآمد برای جبران کسری های تملک و 

اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شود.
نوروزی با اشاره به اقدامات انجام یافته در حوزه بورس عنوان 
کرد: خوشبختانه فعالیت های استان در حوزه بورس نیز مناسب بوده 
، در حالی که تا ۵۰ روز قبل فقط ۹ درصد از سهامداران سهام عدالت 
در سامانه سجام ثبت نام کرده بودند، امروز پس از ۵۰ روز این رقم 

به 3۵ درصد رسیده است.
در  استان  درآمدی  منابع  از  بخشی  انتقال  از  انتقاد  با  وی 
از استان تصریح کرد:  بانکی به خارج  بازار پول و  حوزه بیمه و 
متاسفانه بخش اعظمی از تجهیز منابع استان ها در بازار بیمه و 
پول و بانک ها به خصوص بانک های خصوصی، تجمیع شده و در 
مرکز سرازیر می شود و سپس تصمیم گیری برای سرمایه گذاری 
امر  این  و  می گیرد  انجام  مرکز  در  استان ها،  بین  در  منابع  این 
سبب خروج منابع از استان های کم برخوردار و صرف این منابع 

در سایر استان ها می شود.
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  ادامه داد: طی 
بیمه ای ۵۴۰  برای مجموعه شبکه  اردبیل  استان  سال گذشته در 
میلیارد تومان درآمد حاصل از بیمه نامه داشته ایم و مجددا این مبلغ 
به مرکز رفته و برای سرمایه گذاری در آن جا تصمیم گرفته می شود 
و از این رو انتظار داریم که ضریب برداشت از این مبالغ و حق بیمه 

برای استان اردبیل افزایش یابد.
نوروزی با اشاره به میزان سپرده های بانکی در استان اردبیل 
تشریح کرد: در ۸ ماهه اول سال جاری سپرده های بانکی در استان 
اردبیل به میزان ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشد 3۹ 
درصدی را در این خصوص شاهد بودیم و این میزان 2 درصد بیشتر 

از میانگین کشوری بوده است.
وی گفت: در کنار آن در بحث ارایه تسهیالت نیز به میزان ۱۴ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده ایم که در این خصوص نیز رشد 
3۸ درصدی را داشتیم و درحالی که رشد این شاخص در کشور 3۵.۵ 
درصد بوده است و این امر نشانگر آن است که در استان اردبیل در 

تجهیز منابع و صرف آن رشد مناسبی داشته ایم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: طبق 
بخشنامه صادر شده، تمامی بانک ها موظف هستند که تا پایان سال 
۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد منابع استانی خود را در داخل استان صرف 
کامل  طور  به  دولتی  بانک های  در خصوص  موضوع  این  و  کنند 
رعایت شده و حتی به صورت ۱۰۰ درصدی انجام می گیرد اما در 
خصوص بانک های خصوصی، متاسفانه این بانک ها به هیچ عنوان 

زیر بار اجرای این بخشنامه نمی روند.

طی 9 ماه امسال:
بیش از ۱۱ هزار متر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی در 

امور آمل انجام شد
مدیر امور آب و فاضالب آمل گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۱ هزار 
و ۵۱3 متر اصالح و توسعه خطوط و شبکه آبرسانی در اقطار ۶3 

الی ۱۶۰ میلی متر انجام شد.
و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب مازندران ، مهندس علی قبادی ضمن اعالم خبر باال افزود: 
با اجرای این طرحها عالوه بر افزایش کیفیت و توان تامین آب بر 

کیفیت آب شرب مشترکین نیز افزوده شد.
وی،  با بیان اینکه در این مدت نسبت به نصب 22۷۱ انشعاب 
آب با کاربری های مختلف اقدام شد، افزود: ۱۶33شکستگی شامل 

خطوط انتقال، شبکه توزیع و  اتصاالت انشعاب نیز برطرف شد.
مدیر امور آبفا آمل، ضمن اشاره به 3۸ مورد  نشست یابی  افزود: 
به منظور جلوگیری از هدر فت آب، ۱۱23 کنتور خراب تعویض شد.

ایستگاه  مهندس قبادی، تعمیر اساسی و بهسازی پمپ های 
های پمپاژ با هدف افزایش توان آبدهی به تعداد  ۶  مورد، تعویض 
و راه اندازی الکتروموتور چاه ، تابلو و تعمیرات به تعداد ۱۸ مورد،  
به  ژاول  آب  به  کلر  گاز  زن  کلر  های  سیستم  بازطراحی  و  تغییر 
تعداد  ۵  مورد، تعمیر، تعویض و سرویس دستگاه کلرزن به تعداد 
2۰  مورد، نصب تابلوهای کنترل دور و راه انداز نرم در چاه ها  به 
تعداد  ۵  مورد، تعمیر ، سرویس و راه اندازی تابلو و ترانس چاه و 
دیزل ژنراتور ، به تعداد  ۱۶  مورد و تعویض کابل های ترانس و 
تابلو برق  به طول ۱۸۰ متررا از جمله فعالیتهای صورت گرفته در 

بهسازی تاسیسات عنوان کرد.
وی، از جابجایی  و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور به منظور 

استفاده حداکثری از توان تولید برق در مواقع اضطراری  خبر داد.

استاندار اردبیل از مجتمع آموزشی حیات طیبه استان 
بازدید کرد

استاندار اردبیل طی بازدید از مجتمع آموزشی حیات طیبه استان 
اردبیل گفت: با اتمام این مجتمع عظیم بسیاری از مشکالت کمبود 

فضای آموزشی در اردبیل برطرف خواهد شد. 
استان  مدارس  نوسازی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اردبیل؛ مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل افزود: این پروژه بعنوان 
بزرگترین مجتمع آموزشی استان باید هرچه سریع تر عملیات اجرایی 
آن پایان یابد تا دانش آموزان از فضای آموزشی استاندارد و مدرن بهره 
مند شوند.بهنام جو خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی مدارس کشور 
همت واالیی در اجرایی شدن این پروژه انجام داده که ستودنی است 
و امیدواریم با همت این عزیزان تا پایان سال شاهد افتتاح این پروژه 
که مزین به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی است ، باشیم.مهندس 
دولت لطفی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل 
نیز ضمن قدردانی از زحمات استاندار اردبیل، گفت: این مجتمع با 
زیربنای ۷هزار و 2۵۰ متر مربع شامل سه مقطع تحصیلی ابتدایی، 
متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم دارای امکانات سالن ورزشی 
استاندارد ، آمفی تئاتر ، نمازخانه، سالن غذاخوری، آزمایشگاه ها ، 
کتابخانه بزرگ و مجهز و سه محوطه جداگانه برای هر مقطع جمعا 
دوهزار مترمربع می باشد که ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.لطفی 
افزود: سال گذشته تمامی مدارس که با سیستم گرمایش نفتی گرم 
می شدند به سیستم حرارتی استاندارد مجهز شدند و هیچ مدرسه 
ای در استان با بخاری نفتی غیر استاندارد نداریم همچنین جهت 
حذف بخاریهای گازی از مدارس در حال حاضر 2۶ مدرسه با 2۴۸ 
کالس درس با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال در حال اجراست و باالی 

۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.     

به همت موسسه خیر اندیشان پارسا :
عقد تفاهم نامه ساخت یک مدرسه ۶ کالسه خیری در 

شهرستان مشگین شهر
طی جلسه ای که با حضور معاون پشتیبانی و کارشناس مسئول 
فرماندار   ، اردبیل  استان  مدارس  نوسازی  مردمی  های  مشارکت 
فرمانداری  در  پارسا  خیراندیشان  انجمن  نماینده  و  شهر  مشگین 
نامه ساخت مدرسه ۶ کالسه  ، تفاهم  مشگین شهر برگزار گردید 
روابط  گزارش  به   . گردید  عقد  شهر  مشگین  کوجنق  روستای  در 
عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل؛ جلیل فتحی معاون 
پشتیبانی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل 
گفت : علی رغم شرایط ایجاد شده بواسطه ویروس منحوس کرونا 
با قدرت در حال  ، خوشبختانه پروژه های خیری در سطح استان 
پیشرفت می باشند و همچنین تفاهم نامه احداث چندین پروژه در 
منطقه خلخال عقد گردیده و به زودی کلنگ زنی خواهند شد .جلیل 
فتحی تشریح کرد : کلیه مراحل احداث پروژه اعم از تحویل زمین ، 
طراحی  ، اجراء ، نظارت ، تجهیز و انشعابات و ... بر عهده مجموعه 
نوسازی مدارس اردبیل می باشد ولی با این وجود تمام تالش خود 
را می نماییم تا متانسب با شرایط و خواست خیرین محترم پروژه 
ها را اجرا نماییم و در این راستا تمام وقت در خدمت خیرین عزیز 
بوده و پذیرای نظرات و درخواست های ایشان می باشیم .فتحی 
نامه  تفاهم  عقد  جهت  پارسا  خیراندیشان  انجمن  از  تشکر  ضمن 
ساخت مدرسه از همکاری نوسازی مدارس استان اردبیل در سال 
اردبیل  استان  در  فعال  دیگر  خیریه  های  موسسه  با  گذشته  های 
خبر داد و به جهت استفاده  بیشتراز اعتبارات ملی پیشنهاد ساخت 
دو مدرسه به جای یک مدرسه بنام موسسه خیر اندیشان پارسا را 
مطرح نمود.خانم علیزاده نماینده انجمن خیراندیشان پارسا نیز ضمن 
ارائه گزارشی از فعالیت های چندین ساله موسسه در منطقه مشگین 
شهر ، ایده ساخت مدرسه در این منطقه را پیشنهاد یکی از خیرین 
این موسسه که اصالتا اهل منطقه مشگین شهر می باشند مطرح 
نمود .اکبر صمدی فرماندار شهرستان مشگین شهر گفت : با توجه 
با قدمت زیاد شهرستان مشگین شهر و فرسودگی مدارس شهرستان 
و نیاز به افزایش فضاهای آموزشی در این منطقه ساخت دو مدرسه 
با بهره گیری از اعتبار تکمیل پروژه های نیمه تمام خیری سبب 
نوسازی مدارس منطقه و افزایش فضاهای آموزشی منطقه می شود. 

زمین ایران 

دکتر حسین رجایی، نمایندۀ مردم شهرستان 
لنجان در مجلس شورای اسالمی، روز سه شنبه 
نهم دی ماه سال جاری، با حضور در مجتمع فوالد 
سبا، ضمن بازدید از خطوط تولید این ناحیه، با 
بارۀ  در  مجتمع،  این  مدیر  عطائی پور  مصطفی 
مسائل موجود در حوزۀ تولید، مواد اولیۀ موردنیاز 
و تعامالت هرچه بیشتر منطقه و صنعت گفت وگو 

و تبادل نظر کردند. 
رجایی  حسین  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
دست  به  توفیقی  امروز  گفت:  دیدار  این  در 
کارکنان  تالش های  شاهد  نزدیک  از  تا  آمد 
باشیم؛ آن هم در شرایطی که تحریم ها  فوالد 
و محدودیت ها، بیش از هر زمان دیگر، صنایع 
کشور به خصوص صنعت فوالد را تحت فشار قرار 
داده، اما تمامی خطوط تولید این شرکت به خوبی 

در حال کار است.
وی با بیان اینکه ما باید تولید فوالد مبارکه 
اقتضائات موجود  با در نظر گرفتن شرایط و  را 
بسنجیم افزود: سرپا ماندن و حفظ تولید بدون 
ضمن  اقتصادی،  شرایط  این  در  مشکلی  هیچ 
اینکه لطف خداوند متعال است، مرهون تالش 
مبارکه  فوالد  مجموعۀ  کارکنان  و  مدیران 

نیز هست.
مجموعه ای  را  مبارکه  فوالد  گروه  رجایی 
فعال، پیشرو و تأثیرگذار در صنعت کشور دانست 

این گروه  برکات  آثار و  امیدواری کرد  و اظهار 
همچنان منطقه، استان و کل کشور را دربرگیرد.

نمایندۀ مردم لنجان به هدف حضور خود در 
مجتمع فوالد سبا اشاره کرد و گفت: قصد ما این 
است که بگوییم در کنار شما هستیم و روی کمک 
ما حساب کنید. ما آماده ایم در تمامی زمینه های 
نوسازی، توسعه، زیرساخت و تأمین نیروی انسانی 

به گروه فوالد مبارکه کمک کنیم.
نورد گرم شمارۀ 2  به پروژۀ  ادامه  وی در 
همۀ  گفت:  و  کرد  اشاره  مبارکه  فوالد  شرکت 
این  تا  کنند  تالش  باید  استان  مجموعه های 

پروژه با رعایت تمام پروتکل های زیست محیطی 
زرین  برگ  ان شاءاهلل  تا  برسد  بهره برداری  به 

دیگری به افتخارات این مجموعه اضافه شود.
کارخانه  به وجود  اشاره  با  ادامه  در  رجایی 
ذوب آهن و مجتمع فوالد سبا در منطقۀ لنجان 
بخش های  تمامی  در  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
شهرستان لنجان تعلق و تعهد به فوالد به چشم 
و شهرستان هویت مشترکی  فوالد  و  می خورد 
پیدا کرده اند؛ از این رو باید این تعامالت به شکل 
فزاینده ای ادامه داشته باشد تا منافع طرفین در 

همۀ حوزه ها تأمین کردد.

نمایندۀ شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی: 
تداوم تولید در گروه فوالد مبارکه

 در شرایط اقتصادی موجود بسیار حائز اهمیت است 

این شرکت حائز رتبه برتر در محور دولت 
دستگاه  در  عمومی،  های  شاخص  الکترونیک 
های اجرایی استان شده و منشا آن برخورداری از 

نیروی انسانی متعهد و متخصص با 
کار شبانه روزی است.

شرکت آب و فاضالب استان 
سال  ششمین  برای  اصفهان، 
متوالی موفق به کسب رتبه برتر 
در بیست و سومین جشنواره شهید 

رجایی شد. 
مدیر عامل شرکت آبفا استان 
این شرکت  کرد:  عنوان  اصفهان 
دولت  محور  در  برتر  رتبه  حائز 
الکترونیک شاخص های عمومی، 
در دستگاه های اجرایی استان شده 
نیروی  از  برخورداری  آن  منشا  و 
انسانی متعهد و متخصص با کار 

شبانه روزی است.
سازی  یکپارچه  به  اشاره  با  امینی  هاشم 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
افزود: دامنه وسیع خدمات شرکت آبفای استان 

اصفهان، با یکپارچگی شرکت ها، گسترده تر شده 
و به طور قطع نیازمند تالش روزافزون پرسنل 

این شرکت می باشد.

ماه  شهریور  ابتدای  از  کرد:  عنوان  وی 
سال جاری تمام 23۴ هزار مشترک ساکن در 
گرفتن  با  توانند  می  پوشش  تحت  روستاهای 
به  نسبت   ۱۵22 رقمی  چهار  تلفن  شماره 

شرکت  گانه   23 خدمات  دریافت  و  درخواست 
و  کنند  اقدام  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب 
به  یکسان  خدمات  ارائه  ادامه  در  همچنین 
مشترکین این شرکت، شهروندان 
و روستاییان ساکن در ۹3 شهر و 
پوشش می  روستای تحت   ۹۵۱
داده  رخ  حوادث  گونه  هر  توانند 
در شبکه های آب و فاضالب را 
با سامانه امداد و حوادث ۱22 در 
میان بگذارند. سایت و اپلیکیشن 
شبانه  طور  به  نیز  شرکت  های 
مشترکین  دسترس  ر د وزی  ر
در  خدمات  این  تمامی  و  است 
راستای اهداف دولت الکترونیک 
صورت  تر  ناب  خدمات  ارائه  و 

گرفته است. 
مین  سو و  بیست  ر  د
ه  ستگا د ه  د ز نو  ، یی جا ر شهید  ه  ر ا جشنو
حضور  با  آیینی  در  اصفهان،  استان  اجرایی 
مورد  استانی  مسئوالن  از  شماری  و  استاندار 

گرفتند. قرار  تقدیر 

 کسب رتبه برتر شرکت آبفا استان اصفهان در جشنواره شهید رجایی

رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان 
گفت: سه پروژه رفع نقاط حادثه خیز در راه های 
استان طی  استحفاظی  روستایی  و  بین شهری 

سال جاری در دست اجرا است. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
وحید  سمنان،  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
نقاط  رفع  برای  جدید  طرح  دو  گفت:  صداقت 
از  نقاط  این  رفع  ادامه یک طرح  و  حادثه خیز 
کار  دستور  در  که  است  اقداماتی  گذشته  سال 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

سمنان قرار دارد. 

وی با بیان اینکه خسارات ناشی از تصادفات 
و سوانح رانندگی ، موضوعی که ساالنه میلیاردها 
افزود:   ، وارد می کند  به جامعه  را  تومان ضرر 
نقاط  رفع  برای  مؤثر  اقدامات  کردن  عملیاتی 
حادثه خیز راه های درون شهری و برون شهری 
استان یک نیاز اساسی است که توسط این اداره 

کل در حال پیگیری و اجراست.
کل  اداره  ابنیه  و  راه  نگهدای  اداره  رئیس 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان 
در ادامه گفت : این عملیات در محورهای سرخه 
آرادان ) پیچ السجرد( ، محور گرمسار سرخه و در 
محدوده پیچ پاده و در محور فوالد محله و مسیر 

دامغان- مهدی شهر اجرا می شود. 
صداقت  با اشاره به اینکه بهسازی و ایمن 
سازی نقاط پرحادثه  بمنظورتحقق اهداف ایمنی 
از اهمیت خاصی برخوردار است گفت : طی سال 
گذشته اقدامات کوتاه مدت و پیشگیرانه متعددی 
شامل تعریض محور ، نصب عالئم ، مسیر نما 
، گاردریل و اجرای شیارهای لرزاننده عرضی در 
استان  مواصالتی  پرحادثه محورهای  نقطه   ۱۰

انجام شده است . 
شایان ذکر است ۱۹۹۵ کیلومتر راه اصلی ، 
فرعی و روستایی تحت پوشش اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان سمنان قرار دارد.

رفع 3 نقطه حادثه خیزدر محورهای مواصالتی  استان سمنان
 در دست اجرا است
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ئی  شا علی  مظفر 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این  گفت:  ایالم،  استان 
استان در سال ۹3  در حوزه ورزش 
قرار  کشور   2۸ رتبه  در  تیراندازی 
داشت اما هم اکنون جزو سه استان 

برترکشور است.
وی از خریداری 2 میلیارد ریالی 
هیات  برای  بادی  تنفگ  و  سالح 
سوم  دو  افزود:  و  داد  خبر  تیراندازی 
ورزشکاران در مسابقات برون مرزی 
و چهار نفر از خانواده تیراندازی کشور 
اهمیت  از  نشان  که  هستند  ایالمی 

در  قابل تحسین  استعداد  و  توانایی  و  این رشته 
استان دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایالم اظهار 

توکیو   2۰2۱ المپیک  سهمیه  دو  کسب  داشت: 
توسط ورزشکاران این استان در رشته تیراندازی 
از افتخارات و تالش خوب ورزش این استان است.

برتری  با  استان  داد:  ادامه  شایی  علی 

صادقیان  آرمینا  چون  ورزشکارانی 
المپیک  برگزیدگان  فروغی  جواد  و 
به  توانسته  استان  این  توکیو   2۰2۱
المپیک  سهمیه  از  درصد   33 کسب 

تیراندازی برسد.
و  یی  نا ا تو داشت:  بیان  وی 
مرکز  از  ها  سهمیه  این  به  دسترسی 
توسعه  و  مندی  بهره  تا  که  استانی 
یافتگی فاصله ای زیاد دارد در مقابل 
استانهای بهره مند و توسعه یافته ای 

که موفق به سهمیه المپیک نشدند.
ایالم  نان  جوا و  ورزش  مدیر 
تصریح کرد: راه اندازی سالن تیراندازی 
افق روشنی برای این ورزش در ایالم است هر چند 
تا رسیدن به ایده ال فاصله دارد اما مشکالت و 

نقص های آن رفع خواهد شد.

ایالم جز سه استان برتر رشته تیراندازی در کشور است
خرید ۲ میلیارد ریالی سالح و تنفگ بادی برای هیات تیراندازی

اجرای ۹ طرح تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در 
دشت های استان ایالم

علی پوراحمد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم با عالم 
این خبر گفت: با اجرای ۹ طرح تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی 
در دشت های استان ایالم، میزان افت سطح آب های زیرزمینی استان 

ایالم از ۱۵ متر به ۱۰ متر کاهش یافته است.
و  بارش  کمبود  دلیل  به  گذشته  سال های  در  افزود:  وی 
برداشت های بی رویه و همچنین وجود چاه های غیرمجاز میزان افت 
سطح آب های زیرزمینی در دشت های استان ایالم شامل مهران و 

دهلران به ۱۵ متر کاهش یافته بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  ایالم اظهار داشت: در حال 
حاضر با انجام اقدامات فراوان در دشت های مهران و دهلران دیگر 

هیچ چاه غیرمجازی نیز وجود ندارد.
پوراحمد ادامه داد: نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز، 
افزایش طرح های تغذیه مصنوعی و…از دیگر برنامه های شرکت 
آب منطقه ای استان ایالم برای کاهش سطح افت های زیرزمینی 

در استان است.

آموزش و پرورش ۲4۰ هزار نفر کمبود نیرو دارد
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: هم 
اکنون سیستم آموزش و پرورش کشور بیش از 2۴۰ هزار نیرو کم دارد.

قاسم احمدی الشکی دوشنبه شب در جلسه بررسی مشکالت 
حوزه آموزش مهاباد افزود: 2۵ هزار و ۴۹۷ مجوز برای استخدام نیروی 
فرهنگی توسط سازمان اداری استخدامی صادر شده که تا پایان سال 

۱۴۰۰ این افراد به استخدام رسمی آموزش و پرورش در می آیند.
وی با اشاره به هم اکنون ۱۶ میلیون دانش آموز از طریق شبکه 
شاد برای آموزش استفاده می کنند، ادامه داد: شبکه شاد حاصل تالش 
وزیر آموزش و پرورش و همکاران فرهنگی است که توانستند آرامش 
را به خانواده ها بازگردانند تا به عنوان نقطه شروع فعالیت این وزارتخانه 

در فضای مجازی در نظر گرفته شود.
احمدی الشکی با بیان اینکه زیرساخت اتصال به اینترنت بر 
عهده این وزارتخانه نیست، اضافه کرد: تالش های بسیاری در حوزه 
ارتباط و اینترنت روستایی نیز توسط وزارت ارتباطات در این مدت 
انجام شده و اینترنت به روستاهایی که دارای حداقل دانش آموز نیز 

بود، راه پیدا کرده است.
وی درباره رفع معضل کمبود فضای آموزشی در استان آذربایجان 
غربی گفت: این امر نیازمند هم افزایی نمایندگان مجلس و دولت با 
توجه به اولویت هااست و الزم است تا احصا و فروش امالک مازاد 

آموزش و پرورش با رویکرد تبدیل به احسن مورد توجه قرار گیرد.
ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
قانون جذب  افرادی که مشمول  برنامه ششم توسعه،  پایان  تا  داد: 
نیروی های حق التدریس و نهضت سوادآموزی هستند، جذب آموزش 

و پرورش خواهند شد.
23۷ هزار محتوای آموزشی برای دانش آموزان مناطق محروم 

آذربایجان غربی تولید شد
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این جلسه 
گفت: کاهش آسیب های دوران کرونا در بین دانش آموزان نیازمند 
تالش مضاعف در بین مسئوالن و ارتباط تنگاتنگ با خانواده ها است.

مهین منافی بیان کرد: از ۵۰۸۰ مدرسه فعال در سطح استان 
آذربایجان غربی، بیش از 3 هزار مدرسه روستایی و در مناطق محروم 
محروم  مناطق  این  آموزان  دانش  همه  مندی  بهره  برای  و  است 
توسط  آموزشی  آموزش در شرایط کرونایی، 23۷ هزار محتوای  از 

راهبران آموزشی و معلمان در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: توجه ویژه به استان آذربایجان غربی در اختصاص 
سهمیه های جذب نیروی انسانی ضروری است و این نیازمند هم افزایی 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی است.
منافی با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کار معین 
در حل مشکالت بخشی از نیروی انسانی آموزش و پرورش راه گشاست 
افزود: امسال ۱3۹3 نفر سهمیه استان آذربایجان غربی در اجرای قانون 
جذب نیروی های حق التدریس، نهضت سواد آموزی، خرید خدمت 

و پیش دبستانی است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه 
گفت: معلمان حق التدریس، معلمان نهضت تک دوره و 2 دوره که 
همگی بدون تکلیف هستند، طبق قانون باید توسط وزارت آموزش و 
پرورش به سیستم آموزشی ملحق شده و مشکالت آنان برطرف شود.

میانگین  از  باالتر  غربی  آذربایجان  در  آموزان  دانش  تراکم   *
کشوری است

جالل محمود زاده بیان کرد: احداث درمانگاه مخصوص فرهنگیان 
در مهاباد یکی از مطالبات به حق کارکنان فرهنگی است که با وجود 

مجوز و اهدای زمین هنوز بالتکلیف مانده است.
وی وجود مدارس غیراستاندارد و فرسوده را از دیگر معضالت 
منطقه دانست و گفت: تراکم دانش آموزان در مهاباد و سطح استان 
بسیار باالتر از میانگین کشوری بوده که باید برای رفع آن و احداث 

مدارس مختلف برنامه ریزی شود.
معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به آذربایجان 
غربی به همراه مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با دختران 

حادثه دیده روستای شین آباد دیدار و گفتگو کردند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان به 
اتفاق معاون بهره برداری این شرکت با مدیرعامل 
شرکت گاز دیدار نمود؛ در این گفتگو به ضرورت 
صرفه جویی در مصرف انرژی درفصل زمستان 

پرداخته شد.
اعواني  علیرضا  عمومي؛  روابط  گزارش  به 
مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان در میزباني 
از مدیرعامل برق منطقه اي استان، به اهمیت 
اقدامات مشترک با هدف توسعه فرهنگ عمومي 

در مدیریت مصرف انرژي تأکید نمود.
وابستگي  به  دیدار  این  در  اعوانی  علیرضا 
منابع انرژي برق و گاز و اهمیت پایداري مستمر 
این منابع اشاره کرد و گفت: هماهنگي و انسجام 
اقدامات دستگاههاي مسئول در این حوزه نقش 

مؤثري در مدیریت مصرف انرژي در استان به 
دنبال خواهد داشت و لزوم برنامه ریزي در جهت 
و  مختلف  بخشهاي  در  انرژي  مصرف  کاهش 
همچنین ارائه راهکارهاي اجرایي و عملي براي 

مدیریت مصرف، بسیار با اهمیت می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با اشاره 
به افزایش مصرف گاز در استان به دلیل سرمای 
هوا، بیان داشت: افزایش مصرف بی رویه گاز، 
مشکالتی را در تأمین سوخت نیروگاه های برق 
بوجود آورده است که جهت عبور از این شرایط، 
تمامی دوایر دولتی و مشترکین صنعتی و  باید 
خانگی در مصرف گاز و برق صرفه جویی نمایند.

برق  عامل  مدیر  زاده  صباغ  دیدار  این  در 
آرزوی  و  تبریک  عرض  ضمن  اي  منطقه 

جدید  مدیرعامل  برای  سربلندی  و  موفقیت 
تأمین  چگونگي  به  سمنان،  استان  گاز  شرکت 
تداوم  گفت:  و  کرد  اشاره  نیروگاهها  سوخت 
جریان انرژي با صرفه جویي در مصرف برق و 
گاز ارتباط مستقیمی دارد و امیدواریم با تالش 
همکاران دو شرکت و مدیریت مصرف از سوی 
مردم شریف استان، فصل زمستان را به خوبی و 

با آرامش سپری کنیم. 
سوی  از  حکمي  طي  دیدار  این  پایان  در 
معاون سیاسي و امنیتي استاندار سمنان، علیرضا 
اعواني به عنوان عضو کارگروه تخصصي انرژي 
شوراي پدافند غیرعامل استان منصوب شد؛ این 
رئیس  زاده  صباغ  مهندس  آقای  توسط  حکم 

کارگروه، به ایشان اعطاء گردید.

در دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح شد:

تدابیر مشترك در حوزه فرهنگ سازي مدیریت مصرف انرژي
نقش مؤثري را در اعتماد سازي مشترکان در پی خواهد داشت 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
 وظیفه اصلی سازمان بورس

صیانت از حقوق سهامداران است
متعدد  مفاد  به  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
یکی  قانون،  براساس  گفت:  و  کرد  اشاره  تجارت  قانون 
از وظایف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار صیانت از 

حقوق سهامداران است.
»حسن  ایران؛  سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  گزارش  به 
قالیباف اصل« با بیان اینکه در چند وقت اخیر نیز با تأکید 
دوباره ناشرین را ملزم کرده ایم تا در قیمت گذاری عرضه 
صالح  و  صرفه  قانون،  به  پایبندی  ضمن  محصوالت 
سهامداران را مبنا قرار دهند، افزود: مطالبه جدی و همیشگی 
ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را 

وظیفه ذاتی خود می دانیم.
 وی ادامه داد: سازمان بورس بر عملکرد ناشرین نظارت 
کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی 
سهامداران، مطابق مواد ۵۱ و ۵2 قانون بازار اوراق بهادار 
و  غفلت  لحظه ای  حتی  احتمالی  متخلفان  با  برخورد  در 

مصلحت اندیشی را جایز و روا نمی داند.
تجارت  قانون  متعدد  مفاد  اینکه  بیان  با  قالیباف اصل 
ازجمله ماده ۱۴2 نیز به صراحت به این موضوع می پردازد، 
افزود: رعایت اصل نمایندگی سهامداران فقط مطالبه به حق 
مطالبه  بلکه  نیست  مدیره  هیات  اعضای  از  سهامداران 
همیشگی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنان 
بوده است زیرا بر اساس قانون، یکی از وظایف اصلی این 

سازمان صیانت از حقوق سهامداران است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وظیفه اعضای 
هیات مدیره ها، اتخاذ بهترین تصمیم ها برای پیشبرد امور و 
تقویت منافع شرکت هاست و انجام این وظیفه امکان پذیر 
نیست، جز آنکه تصمیم ها ناشی از قوانین و قواعد بورسی 
باشد و از فشارهای غیرقانونی بیرونی و منفعت جویی های 

احتمالی فردی یا گروهی تأثیر نپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: از همه نهادها و افراد خارج از بورس 
که با هیات مدیره شرکت ها  ارتباط کاری دارند نیز انتظار 
داریم، خواسته های خود از شرکت ها و پیشنهادهایشان را 
شرکت ها  برای  تعریف شده  وظایف  و  قانون  چارچوب  در 
و  پایدار  و هم افزایی  تعامل سازنده  امکان  تا  کنند  مطرح 

روزافزون فراهم آید.
قالیباف اصل با اعالم اینکه در چند سال گذشته، بازار 
سرمایه هم از نظر تعدد ناشرین و هم از نظر تعداد سهامداران 
رشد قابل توجهی داشته، افزود: اکنون حدود ۵۰ میلیون نفر، 
مختلف  بازارهای  در  پذیرفته شده  شرکت   ۷۰۰ سهامدار 
بورس و فرابورس هستند و طبیعی است که همه سهامداران 
نتوانند در تصمیمات خرد و کالن شرکت ها دخالت مستقیم 
داشته باشند و همین واقعیت، اهمیت نمایندگان تصمیم گیر 

در شرکت ها را بیش  از گذشته نشان می دهد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکثر تصمیم های 
مهم بر عهده اعضای هیات مدیره شرکت هاست، به همین 
دلیل در علوم مالی و حسابداری، اعضای هیات مدیره را 
سیاست های  اتخاذ  با  که  می دانند  متولیانی  و  امانت داران 
درست و نظارت اخالقی و قانونی، شرکت ها را به سمت 

آینده ای پایدار و سودآور هدایت می کنند.

وزارت صنعت اعالم کرد؛
رشد ۱۸.۸ درصدی تولید خودروی سواری تا پایان 

آذرماه
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
ابتدای  از  سواری  خودروی  دستگاه   3۰۰ و  هزار   ۶2۵ تولید  از 
امسال تا پایان آذرماه و رشد ۱۸.۸ درصدی آن در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال است.
به گزارش دنیای جوانان از آمارهای یاد شده، در مدت مشابه 
سال قبل ۵2۶ هزار و 3۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید شده بود.

در این مدت ۶۰ هزار و ۹۸3 دستگاه وانت از سوی خودروسازان 
داخلی تولید شد که در هم سنجی با پارسال رشد ۱۸.۵ درصدی 

نشان می دهد.
این  در  ون  و  مینی بوس  اتوبوس،  تولید  گزارش،  این  برپایه 
مدت با افت ۸.۷ درصدی نسبت به ۹ ماهه پارسال به یک هزار 

و 3۶2 دستگاه رسید.
در بخش ماشین آالت کشاورزی نیز آمارها حاکی از تولید ۴3۴ 
دستگاه کمباین )رشد 3۹.۵ درصدی(   و ۱۵ هزار و ۵۷2 دستگاه 

تراکتور )رشد ۱2.۶ درصدی(  است.
ابتدای امسال معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
بخش  در  منتخب  محصوالت  گروه  تولید  کمی  اهداف  تجارت، 
صنعت را در سال »جهش تولید« اعالم کرد که بر پایه آن، تولید 
یک میلیون و 2۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت از سوی 

خودروسازان برنامه ریزی شده است.
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آگهي حصروراثت
به شماره شناسنامه  آبادی  قاسمی علی  آقای محمد 
گواهي  درخواست  شورا  این  از  محمدتقی  فرزند    322
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا 
تاریخ  در  نصراله  فرزند  آبادی  علی  قاسمی  محمدتقی 
۱3۹۹/۹/۱۸  در شهرستان لشت نشاء فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمد 
قاسمی علی آبادی به ش ش 322 فرزند محمدتقی نسبت 
پسر2-عباس قاسمی علی آبادی به ش ش 3۹۵ فرزند 
محمدتقی نسبت پسر3-شایسته قاسمی علی آبادی ۹ فرزند 
محمدتقی نسبت دختر۴-زهرا قاسمی علی آبادی به ش 
ش ۱2 فرزند محمدتقی نسبت دختر۵-رقیه صنعتی کرده 
میهنی به ش ش ۱۵ فرزند ابراهیم نسبت همسر به غیر 
از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
۹۹۰۰۹۴۶/2  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.
لشت  دوم شهری  اختالف شعبه  قاضی شورای حل 

نشا-احمد علمدار

آگهی تغییرات شرکت مرغداری بوکان 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  چکاوک 
به  ملی ۱۰22۰۰۱323۷  شناسه  و   2۱2
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
تصمیمات   2۰/۰۹/۱3۹۹ مورخ  العاده 
ذیل اتخاذ شد : ۱. محل شرکت در واحد 
ثبتی بوکان به آدرس شهرستان بوکان ، 
بخش سیمینه ، دهستان آختاچی شرقی 
شهرک  محله  صنعتی،  شهرک  آبادی   ،
جاده   ،  ))2۰ ))مزرعه  کوچه   ، صنعتی 
طبقه   ،  ۰ پالک   ، میاندواب   - بوکان 
تغییر   ۵۹۵۵۱۶۴۸۱۱: کدپستی  همکف 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان 

)۱۰۷۶۱3۱(
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سرمربی پرسپولیس معتقد است رمز 
پیروزی در مسابقه ای مانند دربی،حفظ 
تمرکز و استفاده از موقعیت های گلزنی 
مختلف  موضوعات  مورد  در  است.گل محمدی 

پیرامون تیمش هم حرف زد.
در  بود  ای  هفته  چند  که  گل محمدی 
ساعت   2۴ داشت،  غیبت  خبری  کنفرانس های 
قبل از شهرآورد تهران در سالن نشست مطبوعاتی 
پرتعداد  سواالت  به  و  شد  حاضر  لیگ  سازمان 
خبرنگاران در مورد شرایط این روزهای سرخپوشان 

پایتخت پاسخ داد.
* به کادر پزشکی تسلیت می گویم

به  را  هایش  حرف  ابتدا  گل محمدی  یحیی 
کادر درمان اختصاص داد و گفت: » قبل از این که 
بخواهیم درباره دربی صحبت کنیم، جا دارد از این 
فرصت استفاده کنم و یک خسته نباشید به کادر 
درمان بگویم. در این یک سال اخیر خیلی زحمت 
جامعه  ها سالمت  آن  فشانی  جان  با  و  کشیدند 

تضمین می شود.«
* باید تمرکز کنیم و گل بزنیم

اینطور  و  زد  حرف  دربی  مورد  در  سپس  او 
دیدگاه خود را در مورد این مسابقه مطرح کرد: » 
ما یک بازی حساس را پیش رو داریم، دربی همیشه 
حساسیت خاص خود را دارد و طرفداران دو تیم با 
این بازی خاطرات خوب و بد زیادی دارند. امیدوارم 
بتوانیم یک خاطره خوب از خودمان به جای بگذاریم. 
بازی سختی برای هر دو تیم خواهد بود. در بازی 
های دربی مهم ترین چیز حفظ تمرکز و استفاده 

از موقعیت است.«
* به سه امتیاز دربی نیاز داریم

سرمربی پرسپولیس سپس با اشاره به استقالل 
روی  خوبی  آنالیز   « کرد:  اضافه  تیمش  حریف 
ها  آن  قوت  و  نقاط ضعف  روی  داشتیم.  حریف 
داریم  تمرینی  جلسه  یک  هم  امروز  کردیم.  کار 
و امیدوارم با روحیه خوب و جنگندگی باال بتوانیم 
سه امتیاز را بگیریم، چون از نظر جدولی برایمان 
مهم است. هدف ما در بازی گرفتن این سه امتیاز 
است. بازیکنان شرایط خوبی از نظر تمرینی و بدنی 
دارند. فرصت خوبی برای تیم پرسپولیس است که 
نشان دهد چه تیم بزرگی است و انشاهلل عملکرد 

خوبی داشته باشیم.«

 * هدف ما کسب سه امتیاز است
او راجع به نمایش نامطلوب تیمش در چند بازی 
اخیر گفت: » ما فقط نیمه دوم بازی با ذوب آهن 
خوب نبودیم. همه بازی ها برای ما ارزش زیادی 
دارد. در همه بازی ها برای گرفتن سه امتیاز تالش 

می کنیم و تفاوتی نخواهد داشت.«
* مدیران نباید تنش به وجود بیاورند

مورد  در  گل محمدی  یحیی  از  بعدی  سوال 
تنش های زیادی است که میان هواداران دو تیم 
این سوال گفت:»  به  او در واکنش  وجود دارد و 
احترام متقابل چیزی است که دو رقیب باید رعایت 
کنند. اصل احترام الزمه یک رقابت است و هر دو 
باشگاه هم باشگاه های بزرگی هستند. مدیرانی که 
در این دو باشگاه کار می کنند، شناخته شده هستند. 
امیدوارم این فضا فضای احترام باشد و هواداران و 
مدیران باشگاه ها به یکدیگر احترام بگذارند. اگر 
مدیران اینطور صحبت کنند، به بقیه هم شیوع پیدا 
می کند. دربی به اندازه کافی حساسیت خاص خود را 
دارد و اگر بخواهیم درباره مسائل حاشیه ای چیزی 
بگوییم شاید درست نباشد و تمرکز بازیکنان را به 
هم بزند. امیدوارم احترام متقابل وجود داشته باشد. 
همیشه به بازیکنان گفته ام که اولین چیز این است 
که به رقیب احترام بگذارید اما برای سه امتیاز باید 
بجنگید، مثل یک سرباز بجنگید و حقتان را بگیرید. 

با صحبت و کری خوانی چیزی تغییر نمی کند.«
* عجله نکنید؛ تا زمان بازی صبر کنید

از یحیی گل محمدی پرسیده شد که آیا در بازی 
دربی برخالف بازی با سپاهان به مهاجمان تیمش 
اعتماد خواهد کرد یا خیر که او پاسخ روشنی به این 

سوال نداد و عنوان کرد: »تا زمان بازی صبر کنیم خیلی 
چیزها مشخص می شود و نباید عجله داشته باشیم. این 
صحبت ها یک مقدار تکراری شده. تمام بازیکنان ما که 
در تیم هستند شایستگی حضور در این تیم را دارند و همه 
بازیکنان باید با تمام وجود از این فرصت استفاده کنند. 
فکر کنم خود بازیکنان هم به این نتیجه رسیده اند و اگر 
فرصتی باشد می توانند توانایی خود را به نمایش بگذارند.«

* چهل روز نبرده ایم اما...
گل محمدی در پاسخ به سوال بعدی که در 
در ۴۰  پیروزی  برای کسب  تیمش  ناکامی  مورد 
اینطور واکنش نشان داد:» درست  بود،  اخیر  روز 
است که ۴۰ روز نبرده ایم اما بازی هایی که انجام 
دادیم برای پیروزی مقابل رقبا کافی بود. نمی دانم 
بدشانسی بوده یا استفاده نکردن از موقعیت ها. اما 
این مسئله ما را اذیت نمی کند و این فرصت را در 
بازی مقابل استقالل داریم و انشاهلل بردها را از آن 

مسابقه ادامه خواهیم داد.«
* نباید به جدایی بازیکنان فکر کنیم

سوال دیگری از سرمربی پرسپولیس در  مورد 
جدایی ادامه دار بازیکنان تیمش بود و او گفت:» 
ترکیب ما هر ماه تغییر کرده اما نباید به این چیزها 
فکر کنیم و باید از آن برای پله و جهشی برای 
پیشرفت استفاده کنیم. نمی خواهم مسائل جدایی 
و... به ذهن بازیکنان و مربیان رسوخ کند و باید 
آن ها را پشت سر بگذاریم، اما واقعا دوران سختی 
را پشت سر گذاشتیم. پرسپولیس در ۴ سال اخیر 
کنم  فکر  و  را کسب کرده  زیادی  موفقیت های 
باشگاهی بوده ایم که بیشترین درآمدزایی را ثبت 
کردیم، اما مشکالت زیادی هم داشته ایم. االن 
نباید به مشکالت فکر کنیم و هرروزی که برایمان 
سپری می شود، باید به بازی های بعدی فکر کنیم 

و برای پنجمین قهرمانی مبارزه کنیم.«
* برای عبدی و رمضانی تمرینات اختصاصی 

داشتیم
سرمربی پرسپولیس با اشاره به برنامه اش برای 
گلزنی مهاجمان گفت: » ما تمرینات اختصاصی 
خوبی داشتیم و فکر می  کنم بازیکنان می توانند از 
موقعیت استفاده کنند. باید خودمان را در موقعیت 
قرار دهیم. باید دوندگی خوبی داشته باشیم و در 
بین مدافعان استقالل موقعیت سازی کرده و از آن 

استفاده کنیم.«

باید تمرکز کنیم و گل بزنیم؛

گل محمدی : هدف ما کسب سه امتیاز است
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صالحی امیری: حاشیه سازان خادم ورزش نیستند

فدراسیون  از  المپیک  ملی  کمیته  اعضای  و  رئیس  بازدید  در 
این  به  تومان  میلیون   2۰۰ شد  مقرر  بولس  و  بیلیارد  بولینگ، 

فدراسیون کمک شود.
سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک به همراه 
برخی از اعضای هیات اجرایی از فدراسیون بولینگ و بیلیارد بازدید 
از  گزارشی  ابتدا  در  فدراسیون  این  رئیس  اسکندری،  هاشم  کرد. 
تاریخچه رشته، عملکرد و فعالیت های فدراسیون ارائه داد. در ادامه، 
صالحی امیری گفت: جامعه به فضاهایی احتیاج دارد تا آرامش را 
تجربه کند. رشته بولینگ و بیلیارد با جذابیت خاص خود می تواند 

این فضای آرامش را فراهم کند.
او افزود: یکی از کارهای ارزشمند این فدراسیون فعالیت های 
فرهنگی است. ما به عنوان کمیته ملی المپیک همیشه در کنار این 
فدراسیون هستیم. باید از هر حاشیه  پرهیز کرد. معتقدم کسانی که 
در ورزش ایران به دنبال حاشیه سازی هستند، خادم ورزش ایران 
نیستند. ورزش ما بیش از هر زمان دیگری به آرامش، ثبات، انسجام 
و همدلی نیاز دارد چون در سال آتی رویدادهای مهمی داریم که باید 

با ثبات، آرامش و انگیزه حداکثری وارد میادین شویم.
رئیس کمیته ملی المپیک گفت: وظیفه ما ایجاد بسترهای الزم 
برای امنیت و آرامش مدیران برای اجرای وظایفشان است. فدراسیون 
بولینگ در این دوره کارنامه ای ارائه کرده که بی نظیر است. امیدواریم 
با ثباتی که ایجاد شده فدراسیون ماموریت های خود را دنبال کند. هر 
میزانی که بتوانیم جوانان را وارد حوزه ورزش و حوزه قهرمانی بکنیم، 
در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی قدم های موثری برداشته ایم.

صالحی امیری گفت: این فدراسیون اسپانسر دارد و باید بیشتر 
داشته باشد اما به لحاظ طبقه ای که در این حوزه هستند خیلی به 
امسال حدود 2۰۰ میلیون  این حال  با  ندارند.  نیاز مالی ما کمک 
نیز  آینده  تا یک هفته  این فدراسیون کمک کرده ایم و  به  تومان 
2۰۰ میلیون دیگر که معادل ۱۰۰ درصد بودجه شان است به این 

فدراسیون پرداخت می شود.
او در  مورد دلیل بازدید از فدراسیون های ورزشی در شرایط 
رویداد  شش  و  هستیم  المپیک  آستانه  در  گفت:  کرونا  شیوع 
بین المللی در سال ۱۴۰۰ داریم. حضور ما بیشتر جنبه حمایتی و 
انگیزشی، پیگیری مشکالت و کمک به فدراسیون ها دارد، بنابراین 
نسبت  نمی توانیم  ورزش  وزارت  و  المپیک  ملی  عنوان کمیته  به 
به رویدادهای مهم پیش رو بی توجه باشیم. اگر اردوها و فعالیت 
این  در  که  ماند  بازخواهیم  چیز  همه  از  کنیم  تعطیل  را  هایمان 

صورت شما از ما سوال خواهید پرسید.
فدراسیون  سه  از  بازدید  مورد  در  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
از  یکی  می تواند  ژیمناسیتک  گفت:  بیلیارد  و  هاکی  ژیمناسیتک، 
رشته های پرمدال ما باشد. در مورد فدراسیون هاکی با آمدن رئیس 
فدراسیون جدید و هیات رئیسه قدرتمندش جهت گیری جدیدی 
آغاز شده است، قدم های خوبی برداشته و در تمام کشور در حال 
توسعه است. ما هم در گذشته و امروز کمک کرده ایم و قول کمک 
داده ایم تا هاکی به رشته ای کامال مردمی در سراسر کشور تبدل 
شود. در مورد بیلیارد هم آقای اسکندری  کارهای خوبی انجام داده 
است. از رسانه ها می خواهم این رشته ها را به مردم معرفی کنند. در 
مجموع وضعیت را رو به جلو می بینم و مهمترین نیاز این فدراسیون 

آرامش و ثبات است.
صالحی امیری در مورد کمک هایی که به فدراسیون های ورزشی 
می شود گفت: ما سه سطح تخصیص داریم، کمک مستقیم که ۱۰۰ 
درصد بودجه فدراسیون ها را  پرداخت کرده ایم. سطح دوم اعزام ها، و 
هزینه های رویدادهای بین المللی و سطح سوم بودجه کمک برای 
حل مشکالت ضروری فدراسیون ها است. این نوع کمک ها را در 
بازدیدها انجام می دهیم. باور ما این است که حضور بیشتر از نشستن 

ما را با واقعیت ها آشنا می کند.

»یلی« امتیازآورترین بازیکن هفته نوزدهم لیگ والیبال 
ایران شد

پاسور تیم والیبال شهرداری ارومیه عنوان امتیازآورترین بازیکن 
هفته نوزدهم لیگ برتر را از آن خود کرد.

تیم های  و  شد  برگزار  ایران  والیبال  برتر  لیگ  نوزدهم  هفته 
سپاهان، هراز، شهرداری قزوین، فوالد سیرجان، شهداب و شهرداری 

گنبد حریفان خود را شکست دادند.
پوریا یلی پشت خط زن تیم شهرداری ارومیه در مسابقه این 
تیم مقابل شهداب 2۹ امتیاز با حمله، ۴ امتیاز با دفاع و در مجموع 
33 امتیاز کسب کرد تا عنوان امتیازآورترین بازیکن هفته را از آن 
خود کند. عملکرد یلی در شرایطی بود که تیمش در این مسابقه 

شکست خورد.
اصغر نجفی از راه یاب ملل، متین تکاور از شهرداری گنبد و یگنلی 
گورچانیوک از شهرداری قزوین هرکدام با کسب ۵ امتیاز از دفاع روی 
تور در چهار ست، بهترین عملکرد را در این بخش به خود اختصاص 
دادند. محمد فالح از شهرداری ورامین هم ۵ امتیاز به دست آورد ولی 

او این کار را در پنج ست انجام داد.
امتیاز،  با کسب 3  از شهرداری گنبد هم  احسان دانش دوست 

بهترین عملکرد را در زدن سرویس به خود اختصاص داد.

سری آ ایتالیا؛ جدال تماشایی رم و اینتر برنده نداشت

دیدار تماشایی آ. اس رم و اینترمیالن روز گذشته)یکشنبه( در 
ادامه رقابت های هفته هفدهم سری آ، با تساوی 2 بر 2 در ورزشگاه 

المپیک رم به پایان رسید.
شاگردان »آنتونیو کونته« که برای برگزاری این دیدار به رم سفر 
کرده بودند حریف شاگردان »پائولو فونسکا« نشده و با کسب تساوی 

مقابل این تیم زمین را ترک گفتند.
ابتدا »لورنزو پلگیرنی« با گلزنی در دقیقه ۱۷ برای رم میزبان 
را پیش انداخت اما با گل هایی که »میالن اشکرینیار« در دقیقه ۵۶ 
و »اشرف حکیمی« در دقیقه ۶3 برای اینترمیالن به ثمر رساندند  

عقب افتادگی اینتر جبران شد.
در حالیکه بازی در دقایق پایانی دنبال می شد و اینتری ها بازی 
را تمام شده فرض می کردند »جیانلوکا مانچینی« در دقیقه ۸۶ دومین 
گل رم را درون دروازه حریف جای داد و مانع از شکست تیمش در 

این دیدار زیبا شد.
اینتر میالن با کسب حداقل امتیاز این دیدار 3۷ امتیازی شده اما 

همچنان در رتبه دوم باقی ماند.
رم نیز با کسب یک امتیاز این بازی، مجموع امتیازات خود را به 

عدد 3۴ رساند و جایگاه سوم را برای خود نگه داشت.
بامداد دوشنبه درچارچوب  یوونتوس مدعی همیشگی سری آ، 

رقابت های این هفته با ساسولو دیدار کرد.
میالن صدر نشین فعلی سری آ نیز شنبه شب گذشته با نتیجه 
2 بر صفر تورینو را مغلوب و هم اینک با ۴۰ امتیاز صدر جدول را 

در تصاحب خود دارد.

اختالف رئال مادرید و اللیگا به جنگ تبدیل شده است
از دیدار سفیدپوشان و  رئال مادرید و اللیگا پس  تنش میان 

اوساسونا به جنگ تبدیل شد.
به گزارش بی ساکر، کامال آشکار است که رئال مادرید مانند 
شروع فصل گذشته مطابق انتظار عمل نکرده است. از تیمی که پس 
از دوران قرنطینه قدرتمند ظاهر شد خبری نیست و مدافع عنوان 

قهرمانی از این شرایط راضی نیست. 
اختالف میان سفیدپوشان و اللیگا و رییس این سازمان از مدت 
ها پیش وجود داشته است. از خیلی وقت پیش رئال مادرید به دلیل 
این که استراحت کمی نسبت به دیگر تیم ها همچون بارسلونا در 

برنامه بازی ها داشته  معترض بوده است. 
این اعتراض زمانی شروع شد که در بخش پایانی فصل گذشته 
اللیگا رئال مادرید در ۶۴ ساعت باید دو بار به میدان می رفت. در 
این فصل هم اظهارات فلورنتینو پرس )رییس رئال مادرید( و خاویر 
تباس )رییس اللیگا( درباره سوپر لیگ به این اختالف دامن زد. پرس 
موافق برگزاری چنین رقابتی است اما رییس اللیگا حتی نمی خواهد 

حرفی در این رابطه بشنود. 
یکی از آخرین اختالف ها درباره VAR بود. پرس از بازبخش 
تصاویر و پیام ها انتقاد کرد و تباس پاسخ قاطعی داد و گفت: »اگر 
فکر می کنند واضح نیست، می توانند از شبکه رئال مادرید تماشا کنند 

که در آنجا همه چیز مشخص تر است. 
در رابطه با بازی اوساسونا و رئال مادرید این اختالف به جنگ 
تبدیل شد. سفیدپوشان پس از بازی به انتقاد از اللیگا پرداختند، به 
خصوص تیبو کورتوا و زین الدین زیدان خیلی عصبانی بودند چون 
معتقد بودند شرایط برگزاری بازی وجود نداشت. تیم مادریدی پس از 
تساوی دو امتیاز مهم را از دست داد. شرایط برای رئال مادرید خیلی 
پیچیده بود و این تیم باید در برف و مه شدید با هواپیما به پامپلونا 
سفر می کرد. حتی تا آخرین ساعات نمی دانست دیدار برابر اوساسونا 
برگزار می شود یا نه. در نهایت در زمینی بازی کرد که شرایط ایده الی 
نداشت. زمانی که فرصت پیشی گرفتن از اتلتیکو مادرید صدرنشین از 

دست رفت مدافع عنوان قهرمانی به شدت خشمگین شد.

توهین و فحاشی؛ دلیل اخراج دستیار رونالد کومان
روز شنبه گذشته در جریان بازی گرانادا و بارسلونا داور مسابقه 

دستیار رونالد کومان را اخراج کرد.
بارسلونا شنبه شب گذشته کار دشواری برای پیروزی بر گرانادا 
نداشت. دو گل از لیونل مسی و آنتوان گریزمان سند برتری آبی 
متوالی  خانه  بیرون  برد  سومین  با  بارسا  تا  کرد  امضا  را  ها  اناری 

نفسی به راحتی بکشد.
 در این بازی ریکاردو دی بورگوس داور مسابقه یکی از اعضای 
کادر فنی بارسا را اخراج کرد. خوزه رامو دال فوئنته  مربی دروازه بان 
های بارسا خیلی زود با کارت قرمز داور مواجه شد و راهی رختکن 
برای  و  نبود  تلویزیونی مشخص  تصاویر  در  اخراج  این  دلیل  شد. 
بسیار جای تعجب داشت که چرا داور او را از زمین اخراج کرده است.

طبق ادعای کادنا سر، در دقیقه ۱۶ بازی داور مسابقه، دال فوئنته 
را به دلیل توهین به کادر فنی اوساسونا اخراج کرده است. در یک 
صحنه که نیمکت اوساسونا معترض شده بود، مربی گلرهای بارسا 
رو به کادر فنی اوساسونا کرده و فریاد می زند:» چقدر غیرعادی 

و دلقک هستید.«

در  استقالل  تیم  سرمربی  فکری  محمود 
پرسپولیس  با  بازی  از  پیش  خبری  نشست 

حضور یافت.
فکری که با پیروزی های متوالی استقالل را 
به صدر جدول رسانده، برای حفظ جایگاه این تیم 
ملزم به کسب پیروزی مقابل سرخپوشان پایتخت 
است. او صحبت هایش در کنفرانس مطبوعاتی 

بازی  این  با اظهار نظرش در مورد  را 
آغاز کرد.

* دوست داریم دربی بی جنجال 
باشد

فکری گفت: همانطور که می دانید 
بازی دربی حساسیت و شرایط خاص 
بازی  این  در  نتیجه  و  دارد  را  خودش 
می تواند شرایط را عوض کند و برخی 
ما  شکر  را  خدا  بزند.  رقم  را  اتفاقات 
وجود  به  روحی  لحاظ  از  را  شرایطی 
آوردیم که بچه ها وضعیت خوبی دارند. 
ما آمادگی جسمانی خوبی داریم و امیدوار 

هستیم یک بازی خوب ارائه بدهیم. باتوجه به تعداد 
بیننده باالی بازی در سراسر جهان، بحث اخالقی 
برایمان مهم است و دوست داریم بدون چالش و 
جنجال بازی کنیم تا وقتی سال های بعد بازی را 

می بینند به نیکی از آن یاد کنیم.
* عاشق بازی دربی هستم

سرمربی استقالل درباره تجربه اش از دربی 
عنوان کرد: بازی های تلخ و شیرین زیادی را به 
عنوان بازیکن گذراندیم و به عنوان مربی هم چند 
دربی را روی نیمکت استقالل بودم. حس خوبی 
از حضور به عنوان سرمربی دارم و قبال همیشه 
عاشق بازی دربی بودم و یک جورهایی منتظر این 
بازی بودم. امیدوارم یک بازی خوبی انجام شود و 

ببینیم چه اتفاقی می افتد.
* بازیکنانم باید آرامش داشته باشند

او درخصوص نحوه بازی پرسپولیس اظهار 
تیم  نمی کند،  بازی  بسته  پرسپولیس  داشت: 
پرسپولیس در اکثر بازی ها تهاجمی بوده و شاید 
هفته گذشته بنا به داشته هایش این اتفاق برایش 
رخ داده است. پرسپولیس برای حریفان مشکل 
ساز می شود. ببینیم در زمان بازی چه نفراتی را در 
نظر خواهیم گرفت و امیدوارم یک بازی خوب و 

روان داشته باشیم. به بازیکنانم تاکید کردم آرامش 
داشته باشند تا توانایی خود را ارائه دهیم. بچه ها 
نباید نگران نتیجه باشند و برایم مهم است که با 

تمام توان بازی کنند.
* یازده بازیکن بهتر از محمود فکری داریم

تیمش  شرایط  درخصوص  فکری  محمود 
گفت: فضای موجود در تیم ما مملو از آرامش و 

رفاقت است. بچه های ما زحمت کشیدند تا تیم 
به اینجا رسید. ما یک تیم خوب و رفیق و یکدست 
داریم و باید قدر این بچه ها را بیشتر بدانند. ما باید 
این روند را ادامه دهیم و فکر کنم همه با تمام 
وجود در دربی بازی کنند و شاید بهتر از محمود 
فکری باشند، شاید که نه من مطمئنم ۱۱ بازیکن 

بهتر از محمود فکری داریم.
را  ها  استقاللی  می خواهم  اما  نه؛  نماد   *

خوشحال کنم
به  اش  تجربه  مورد  در  ها  آبی  سرمربی 
نماد  فکر  به  ما  داد:  توضیح  دربی  اولین  عنوان 
خاصی نیستیم و به فکر این هستم که هواداران 
استقالل را همیشه خوشحال نگه دارم. می خواهم 
با تمام وجود برایشان تالش کنم و همیشه آن ها 
را خوشحال ببینم. اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد 

خوب بود و امیدوارم باز هم بیفتد.
* شاید از بابک مرادی استفاده کنم

او درباره شرایط مهاجم تیمش گفت: بابک 
مرادی در اردو هست و اگر نیاز باشد از او استفاده 

خواهیم کرد.
* نباختن در دربی که بد نیست!

محمود فکری درخصوص تاکتیک استقالل 

برای بازی اظهار داشت: نباختن خوب است، این 
که بازنده بازی نباشیم. اما تیمی هم نیستیم که 
فقط برای نباختن وارد زمین شویم. ما فضایی را 
در تیم داریم که هم از نظر دفاع تیمی شکل خوبی 
داریم و هم سعی می کنیم کلین شیت داشته باشیم 
و از طرف دیگر در خط تهاجمی هم بسیار خوب 

هستیم و انشاهلل دروازه حریف را باز کنیم.
* ما ممنوع المصاحبه بودیم اما...

کاپیتان سابق استقالل درباره تنش 
کرد:  عنوان  باشگاه  دو  مدیران  لفظی 
مدیران ما را ممنوع المصاحبه کردند اما 
این  مصاحبه  من  بودند.  آزاد  خودشان 
عزیزان را نخواندم و مهم این است که 
مجموعه باشگاه استقالل و پرسپولیس باید 
احترام هم را نگه داریم. در مستطیل سبز 
رقابت داریم اما خارج از زمین رفیق هستیم 
و خیلی از طرفداران پرسپولیس دوستان 
خوب ما هستند. ما باید فضای جوانمردانه 
داشته باشیم و رفاقتمان را هم حفظ کنیم.

* می خواهیم منطقی باشیم
فکری درباره تاکتیک تیمش همچنین توضیح 
داد: تمام تالشمان را می کنیم یک بازی منطقی 
داشته باشیم و بازی دربی ربطی به شرایط دو تیم و 
جدول ندارد. این نباید برای اعضای تیم گول زننده 
باشد و نباید باعث غرور بیجا در تیم شود. در دربی 
هر دو تیم با تمام وجود بازی می کنند. ما خیلی 
منطقی وارد بازی خواهیم شد و امیدوارم دقایق را 
کنترل کنیم و هرچه به آخر نزدیک می شویم، به 

سمت پیروزی خواهیم رفت.
* امیدوارم روز بازیکنان ما باشد

از  بازیکنانش  وی درخصوص عدم استفاده 
فضای مجازی گفت: خداراشکر در این هفته و هفته 
های گذشته بازیکنان ما آنچه را که می خواستند 
انجام دادند و تمرینات خوب و شادابی را داشتند و 

امیدوارم روز خوب بازیکنان ما باشد.
 * تالش کردم تجربیاتم را انتقال دهم

او درباره تجربه اش در دربی تهران هم گفت: 
آوردم  به دست  این مدت  هر تجربه ای که در 
تالش کردم به بازیکنانم انتقال بدهم و امیدوارم 
که جام هایی که به عنوان بازیکن به دست آوردیم 

امسال هم ادامه دهیم.

دربی حساسیت و شرایط خاص خودش را دارد؛

فکری : تالش می کنیم یک بازی منطقی داشته باشیم
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از راست دایوش شایگان وعباس کیارستمی
اختصاصی دنیای جوانان

سویی بتاز
تا بدوم در رکاب تو

حسین منزوی

از شب گذشته ام همه بیدار خواب تو
ظلمت شمار سرزدن آفتاب تو

جان تهی به راه نگاهت نهاده ام
تا پر کنم هر آینه جام از شراب تو

گیسوی خود مگیر ز دستم که همچنان
من چنگ التجا زده ام در طناب تو

ای من تو را سپرده عنان ، در سکون نمان
سویی بتاز تا بدوم در رکاب تو

یک بوسه یک نگاه از آن چشم و آن دهان
اینک شراب ناب تو و شعر ناب تو

گر بین دیگران و تو پیش آیدم قیاس
دریای دیگری نه و آری سراب تو

نسیم ادبی از بازیگران حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون 
کودک ونوجوان  کتاب های  سفیر  دومین  به عنوان 

انتخاب شد.
نوجوان  و  کتاب های کودک  به  بیشتر  توجه  لزوم 
به ویژه در دوران اپیدمی ویروس کرونا و وجود مسائل 
بهانه ای  آنها،  بهتر  جامعه پذیری  به  و کمک  اجتماعی 
است تا هنرمندان و چهره های شناخته شده به حمایت 
به  ادبی  نسیم  اساس  همین  بر  بپردازند.  حوزه  این  از 
نوجوان«  و  کودک  کتاب های  »سفیر  دومین  عنوان 

وارد این عرصه شد.
وی درباره لزوم توجه به کتاب و کتابخوانی به ویژه 
در دوران کودکی و نوجوانی بیان کرد: با خواندن یک 
کتاب برای بچه ها می توان مفاهیم مهم و بسیاری را به 
آنها منتقل کرد. ما در دورانی زندگی می کنیم که از نظر 
اجتماعی مشکالت فراوانی وجود دارد به همین دلیل با 

مأنوس کردن کودکان و نوجوانان با کتاب می توان روند 
جامعه پذیری آنها را تسهیل کرد.

درباره  مختلفی  کتاب های  افزود:  همچنین  وی 
ترس ها،  انواع  از  مختلف  سنین  در  کودکان  دغدغه 
نگرانی ها، بازی ها، احساسات و… نوشته و ارائه شده 
است که والدین و مربیان تربیتی می توانند با استفاده از 
آنان به افزایش دانش و مهارت های کودکان و نوجوانان 

کمک کنند.
که  »قلک«  مانند  مجالتی  خواندن  همچنین   
کودکان  زندگی  سبک  آموزش  و  اقتصادی  مباحث  به 
می پردازد می تواند باعث شود در عین حال که کودک در 
ایام خانه نشینی و کرونایی سرگرم می شود، به صورت 

غیرمسقیم آموزش هم ببیند.
سفیر  اولین  به عنوان  کوثری  فریبا  این،  از  یش 

کتاب های کودک ونوجوان معرفی شده بود. 

نسیم ادبی دومین سفیر کتاب های کودك و نوجوان شد

جواد محقق با بیان توضیحاتی در 
جشنواره  حاشیه های  برخی  خصوص 
شعر »فجر« معتقد است این جشنواره 

محفلی و گروهی نیست.
دوره های  هیئت علمی  عضو  و  شاعر  این 
بررسی  در  داشت:  اظهار  شعر  جشنواره  پیشین 
جشنواره ها باید ببینیم که براساس اساس نامه ها 
قرار  نوشته شده،  برای شان  که  آیین نامه هایی  و 
به  را  اگر آن کار  انجام دهند و  است چه کاری 
را  است که وظایف شان  برسانند، طبیعی  سامان 
آخر  رژیمان  نوعی  به  جشنواره ها  داده اند.  انجام 
فصل هستند و قرار نیست خودشان کار دیگری 
انجام بدهند. مجموعه هایی از آثاری در حوزه های 
مختلف در سراسر کشور منتشر می شوند، طبیعتا 
پس از بررسی ها تعدادی از این ها با نظر داوران 

جشنواره ها برگزیده می شوند.
او ادامه داد: اگر همین روند و روال به صورت 
اتفاق  مرسوم  بغض های  و  بدون حب  و  طبیعی 
بیفتد، جشنواره وظیفه خودش را انجام داده است. 
طبیعی است که در همه جشنواره ها عده ای برنده 
می شوند و عده ای هم نمی شوند. برنده ها معموال 
از نتایج جشنواره ها ابراز رضایت می کنند و آن ها 
را قبول دارند ولی ممکن است کسانی که برگزیده 
نشده اند، دلخوری هایی داشته باشند و نتایج کار را 
چون به نفع آن ها اتفاق نیفتاده، نپسندند. این یک 
امر کامال طبیعی است و به نظرم خیلی جای بحث 
و گفت وگو ندارد. جشنواره شعر »فجر« هم مثل 
سایر جشنواره های دیگر مجموعه آثار شعری در 
حوزه های شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و 
درباره شعر را در دوره ای یک ساله بررسی و نتایج 

آن را اعالم می کند.

نسبت  انتقادها  برخی  درباره  سپس  محقق 
به انتخاب دبیر علمی پانزدهمین جشنواره شعر 
فجر از جامعه دانشگاهی و این که گفته شده در 
گفت:  است  نبوده  نام آشنا  شاعران  جامعه  میان 
دارد  مختلفی  جشنواره شعر »فجر« بخش های 
که یکی از آن ها مربوط به پژوهش ها و تحقیقات 
ادبی است، قطعا بیشترین ارتباط این بخش نه 
با شاعران که اتفاقا با پژوهشگران حوزه ادبیات 
است، یا در حوزه کودک و نوجوان هم همین طور 
است، طبیعتا نیاز است کسانی که در این حوزه 
کار پژوهشی انجام داده اند یا تدریس دانشگاهی 
دارند، در این حوزه وارد شوند. همچنان که در 
در  شاعران  خود  است  ممکن  سال ها  از  بعضی 

این حوزه ها وارد شده باشند.
و  آیین نامه  اساس  بر  افزود:  شاعر  این 
اساس نامه، هیچ قاعده ای نداریم که بگوید حتما 
این  در  باید  پژوهشگران  از  حتما  یا  شاعران  از 
نقطه  من  نظر  به  باشند.  داشته  جشنواره حضور 
مختلف  دوره های  در  ما  که  است  این  مطلوب 
شاعران  چه  افراد،  مختلف  طیف های  از  بتوانیم 
و سرایندگان و چه اهالی تحقیق و پژوهش های 

ادبی و دانشگاهی استفاده کنیم.
جواد محقق همچنین نظر خود را درخصوص 
نداشتن  حضور  به  نسبت  شاعران  برخی  انتقاد 
»فجر«  شعر  جشنواره  در  گوناگون  طیف های 
جشنواره های  با  جشنواره  این  تفاوت های  و 
»فجر«ی که برای دیگر رشته ها برگزار می شود 
این گونه بیان کرد: کاری که جشنواره شعر »فجر« 
انجام می دهد، بر اساس اساس نامه اش است و آثار 
منتشرشده در طول یک سال گذشته را بررسی 
می کند. این آثار آثاری هستند که به صورت قانونی 

در داخل کشور منتشر شده اند در نتیجه شما در 
این قضیه با این کاری ندارید که این آثار متعلق 
به کدام افراد یا کدام طیف های ادبی هستند، یا 
کاری ندارید که بیشتر شعر کالسیک است یا آزاد و 
نیمایی و یا کاری ندارید با این که دیگر فعالیت های 
اجتماعی و سیاسی  مولفان چیست و با کتاب طرف 

هستید نه با افراد و اشخاص.
او جشنواره شعر »فجر« را نسبت به بسیاری 
از جشنواره های محفلی معتبرتر دانست و ادامه داد: 
کسانی که چنین تحلیلی می کنند، معموال چون 
خودشان ذهن های سیاست زده ای دارند، افکارشان 
وقتی  وگرنه  پیدا می کند.  گرایش  این سمت  به 
در  منتشرشده  شعر  کتاب های  همه  است  قرار 
طول سال بررسی شوند، طبیعتا هیچ طیفی کنار 
نخواهد ماند و همه بررسی می شوند. حاال اگر آثار 
کسانی بررسی می شود ولی برخالف تصورشان یا 
شهرتی که دارند مورد توجه داوران قرار نمی گیرد، 
این بحث داوری و نظر داوران است و ربطی به 
حرف ها  این  باشند.  طیفی  چه  از  که  ندارد  این 
به نظرم خیلی حرف های معقولی نیست و همه 
جشنواره ها هم البته درگیر چنین سواالتی بوده و 
هستند و بعد از این هم می توانند باشند. اما به هر 
حال جشنواره آیین نامه، اساس نامه و مجریانی دارد. 
اتفاقا به دلیل این که جشنواره شعر »فجر« یک 
جشنواره محفلی و گروهی نیست و به جای خاصی 
از طیف های ادبی وابستگی ندارد و کاری ملی در 
سطح کشور انجام می دهد و همه آثار منتشرشده 
کشوری را می بیند، به نظر من نسبت به بسیاری 
از جشنواره های محفلی جشنواره معتبرتری است 
که به یک شخص، گروه یا جریان و جناح خاص 

تعلق دارند.

نگاهی به حاشیه های جشنواره شعر »فجر«

»پسر دلبند« به بازار آمد
دلبند«  »پسر  جنایی  رمان 
با  به تازگی  نورث  لورن  نوشته 
توسط  اسالمیه  بابک  ترجمه 
انتشارات کتابسرای تندیس منتشر 
است.  شده  نشر  بازار  راهی  و 
این کتاب دربرگیرنده رمانی جنایی 

و روان شناختی است.
لورن نورث نویسنده این کتاب، 
پیش از رو آوردن به نویسندگی، 
تحصیل  روان شناسی  رشته  در 

کرده است.
»پسر دلبند« درباره زنی به نام 

تِس کالرک است که به تازگی همسرش را از دست داده و ناچار است 
برای تامین جانی پسر کوچک خود، دست به هر کاری بزند. پس از 
مرگ ناگهانی مارک شوهر تس که در یک سانحه ناگوار واقع می شود، 
تنها چیزی که تس را زنده نگه می دارد، جیمی است. تس و پسرش 
برای درک زندگی و شرایط جدید بدون مارک، با هم چالش هایی دارند 

اما در لحظه های کوتاهی، شادی و خوشحالی هم دارند.
ابتدای داستان »پسر دلبند« از این قرار است که وقتی تس یک روز 
پس از تولد هشت سالگی پسرش جیمی، در بیمارستان بیدار می شود، 
چندواقعیت هست که از آن ها مطمئن است: این که با چاقو مضروب 
شده، جیمی گم شده و برادر شوهر و مشاوِر سوگوارِی خودش به 

این حوادث ربط دارند. اما کسی به حرف های تس گوش نمی دهد.
در ادامه داستان، وقتی تس در بیمارستان و در حالت سردرگمی 
است، افرادی را اطراف خود می بیند که به حرف هایش گوش نمی دهند. 
به این ترتیب دنیایش فرو می ریزد. او ناچار است برای نجات پسرش 
خود وارد عمل شود و اتفاقاتی را که در گذشته رخ داده اند، کنار هم 

بگذارد تا بتواند به نتیجه درستی برسد...
این کتاب با ۴2۴ صفحه و قیمت ۷۴ هزار تومان منتشر شده است.

پیشنهاد تأسیس موزه یا بنیاد فردوسی در 
محل کتابخانه  استاد مینوی

در نشست مشترک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
با مسئوالن شهرداری و شورای شهر تهران پیشنهاد تأسیس موزه یا 

بنیاد فردوسی در محل کتابخانه استاد مینوی مطرح شد.
در ابتدای این نشست حاضرین در جلسه از مجموعه های مختلف 
کتابخانه استاد مینوی و استاد دانش پژوه بازدید به عمل آوردند، سپس 
قبادی، رئیس پژوهشگاه، ضمن آرزوی سالمتی برای همه بیماران، 
درباره اهمیت کتابخانه استاد مینوی و تالش های پژوهشگاه باوجود 
و تجهیز  توسعه  را درخصوص  نکاتی  برخی مشکالت و کمبودها 

کتابخانه، مطرح کرد.
در ادامه حمیدرضا رادفر، مدیر کتابخانه، مرکز اسناد و اطالعات 
و  سازماندهی  نحوه  اهمیت،  پیشینه،  مورد  در  پژوهشگاه  علمی 
خدمات رسانی کتابخانه و تالش هایی که در چند سال گذشته برای 
بهبود شرایط عمرانی و توسعه خدمات و فعالیت های پژوهشی در 

این کتابخانه شده است، سخن گفت.
دکتر مالیی توانی، معاون پژوهش و تحصیالت تکمیلی نیز در 
این کتابخانه و منابع آن، پیشنهاد  ادامه ضمن پرداختن به اهمیت 
ایجاد بنیاد فردوسی یا مطالعات فردوسی در این مکان را ارائه دادند.

زهرا پارساپور، معاون کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی 
بر  مینوی،  استاد  موزه  یا  خانه  ایجاد  طرح نامه  ارائه  ضمن  نیز 
اهمیت این کتابخانه برای محله تأکید کرد. وی ضمن برشمردن 
مشکالت فیزیکی و مالی کتابخانه استاد مینوی، پیشنهاد خرید و 
اضافه کردن ساختمان کناری کتابخانه که ظاهراً خالی از سکنه 
نیز  قبادی  دکتر  کرد.  ارائه  شهرداری  مجموعه  به  را  هست  نیز 
تأکید داشت تبدیل این کتابخانه به موزه می تواند بر جذابیت های 

این مکان علمی بیافزاید.
سپس محمد دهقانی، پژوهشگر و عضو هیأت امنای کتابخانه 
استاد مینوی، توضیح داد: پس از مدتی کار و پژوهش در این کتابخانه 
و تورق کتاب ها و خواندن یادداشت های استاد مینوی تازه به میزان 
بزرگی و اهمیت استاد آشنا شدم. وی از بررسی بیش از ۵۰۰۰ کتاب 
و یادداشت های آن خبر داده و نوید انتشار کتابی تحت عنوان ویراستار 

خاموش در همین زمینه را داد.
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فرناز میرزالو

یادداشت
راهی دراز در مسیر کتاب و رسانه

زینب آزاد
فراگیر  دسترسی  با  کشور  رسانۀ  مهم ترین  به عنوان  تلویزیون 
در  پررنگی  نقش  همچنان  برنامه ها،  از  متنوعی  و طیف  رایگان  و 
تالش  جادویی  جعبۀ  این  دارد.  مخاطبان  فراغت  اوقات  پرکردن 
آیتم های سرگرمی محور شبکه  از  متنوع،  برنامه های  با  است  کرده 
نسیم گرفته تا میزگردهای تخصصی شبکه چهار، مخاطبان عام و 
فرهیخته را به پای خود بکشاند؛ اما همچنان در همین بستر پهناور و 
در میان این موضوعات متنوع، دچار خألهایی است که پرکردن آن ها 
می تواند اثرات سازنده ای بر جامعه داشته باشد. نمونه اش هم ترویج 

و معرفی کتاب است.
از  ایرانی  نوجوان  و  جوان  ذهنیت  پیش،  سال  چند  همین  تا 
برنامه های مرتبط با کتاب، میزگردی با حضور چند کارشناس بود که 
حرف های پیچیده ای بزنند و آخرش هم از کتاب به جز یک عنوان 
و اسم نویسنده، چیزی نگویند! اما در سال های اخیر، حرکتی رو به 
جلو در این عرصه صورت گرفته و برنامه هایی تولید شده است که 
با مخاطبان عام هم  توانسته اند  داشتن مخاطبان خاص،  بر  عالوه 

ارتباط خوبی برقرار کنند.
با وجود تولید برنامه هایی مانند »کتاب باز«، »شابک«، »کتاب 
خوب« و »شب روایت« در چند سال اخیر و اقداماتی نظیر معرفی کتاب 
در برنامه های پرمخاطبی نظیر »دورهمی« و »خندوانه«، همچنان 
خأل ترویج کتاب در رسانه ملی محسوس و ملموس است. حتی در دو 
سال اخیر، مسابقه تلویزیونی »شیرازه کتاب«، یا کلیپ هایی با عنوان 
»یک کتاب« که به معرفی کوتاه و مختصر کتاب می پرداختند، پس 
از یک دوره پخش، دیگر در کنداکتور برنامه های سیما جایی برایشان 

در نظر گرفته نشد!
در غرب، تولید یک فیلم زیر سایۀ یک کتاب یا با اقتباس از آن، 
از همان دوران سینمای صامت آغاز گردید و تا به امروز، کارگردانان 
مطرحی در جهان به اقتباس از کتاب های مشهور ادبیات پرداخته اند. 
فیلم های »بر باد رفته«، »من پیش از تو«، »مسیر سبز«، »هری پاتر«، 
»گتسبی بزرگ« و انیمیشن هایی نظیر »آن شرلی«، »زنان کوچک« و 
»بابا لنگ دراز« همگی از اقتباس های موفق ادبی هستند که با استقبال 

ویژه ای هم مواجه شدند.
در ایران هم نمونه هایی داشته ایم که با اقتباس از رمان ها، فیلم ها 
یا سریال هایی مهمان چشمان مخاطبان شده اند. مجموعه تلویزیونی 
»وارش« که با اقتباس از کتاب »آخرین مرز« هاوارد فاست ساخته 
شد و نیز سریال پرمخاطب »کیمیا« که برگرفته از چند کتاب در حوزۀ 
دفاع مقدس است، از نمونه های اقتباس ادبی در مجموعه های تلویزیونی 
هستند. فیلم سینمایی »23 نفر« که بر اساس کتابی با عنوان »آن 23 
نفر« ساخته شد و جوایزی را هم به خود اختصاص داد، نمونه موفقی از 
اقتباس ادبی در سینمای ایران به شمار می آید. اما با توجه به عناوین 
زیاد کتاب های ارزشمندی که در سال های اخیر به قلم نویسندگان 
ایرانی منتشر شده اند، حجم اقتباس تلویزیون و سینما از ادبیات واقعًا 
ناچیز است. درست است که این محصوالت بصری در دستۀ ترویج 
کتاب و کتابخوانی قرار نمی گیرند، اما بستر مهیایی برای ارائه این قسم 
از محتوا را دارند و می توانند با تولید یک اثر ولو در بخش سرگرمی، 
مخاطبانشان را رها نکرده و آن ها را به سمت عالیق و کسب اطالعات 
سوق دهند. جدیدترین نمونه چنین برنامه هایی، مجموعه تلویزیونی 
پربیننده ای با عنوان »خانه امن« است که در شب های کرونایی مهمان 
خانه های ایرانی بود و تالش کرد با رعایت طبقه بندی حفاظتی امنیتی، 
هنرمندانه »سواد امنیتی« را به مردم بیاموزد.این سریال با درون مایه 
امنیتی جاسوسی و نیم نگاهی به فسادهای اقتصادی داخلی و تهدیدات 
داعش، چگونگی طراحی کشورهای غربی و کمک های مالی منطقه ای 
را به این گروه تروریستی به تصویر کشیده است؛ هرچند خط اصلی 

قصه، سناریوی آمریکا برای ناامنی خانه ما ایرانی هاست.
آن  از  قسمتی  چند  یا حداقل  کرده  دنبال  را  امن«  اگر »خانه 
متوجه شده اید که در قسمت های آغازین این  را دیده باشید، حتماً 
مجموعه، کتاب »فرقه ها در میان ما« نوشته مارگات تالر سینگر با 
ترجمه ابراهیم خدابنده معرفی شد. همچنین در قسمت های پایانی، 
کتاب هایی با موضوعات سیاسی امنیتی به صورت زیرنویس معرفی 
گردید تا مخاطبان با منابعی درباره زوایای پنهانی ظهور و بروز داعش 
و گروهک منافقین آشنا شوند. »عملیات مهندسی« نوشته محمدحسن 
روزی طلب، »داعش؛ افکار و تشکیالت« به قلم عبدالمحمد شریفات، 
»تسخیرشدگان« با قلم نویسنده جوان، مینا شائیلوزاده و »ماروپله؛ 
میرصمدی  فائقه  قلم  به  ایران«  در  داعش  کانال  ادمین  داستان 

کتاب هایی بودند که در این زیرنویس ها به مخاطبان معرفی شدند.
چنین اقدامات کم نظیر و ستودنی می تواند بدون صرف هزینه های 
سنگین برنامه سازی تلویزیونی، بخشی از آن خأل ترویج و معرفی کتاب 
را در رسانه ملی پر نماید. امید است که این اقدام در سایر برنامه های 
صداوسیما تکرار شده و سرگرم ساختن مخاطب با افزایش آگاهی و 

شناخت همراه گردد.

علوم  در  افراد  اگر  می گوید  یک پژوهشگر 
دهند،  نشر  اشتباه  مطالبی  مهندسی  یا  تجربی 
به زودی رسوا می شوند اما چنین شرایطی در زمینه 
علوم انسانی وجود ندارد و افرادی از این شرایط 

سوءاستفاده می کنند.
کتاب »سطحی نگری«، نوشته علی 
گذشته  سال  اسفندماه  ناظر  شالچیان 
و  شد  چاپ  ما  سلوک  انتشارات  توسط 
روش ها  برخی  بر  نقدی  دربرگیرنده  
که  سطحی نگرهاست  نگرش های  و 
نویسنده اش پژوهشگر مطالعات عرفانی 
از  موضوع   ۱۱۷ به  این اثر  در  و  است 
است.  پرداخته  معنوی  مهم  موضوعات 
هستند  مسائلی  عموما  این موضوعات، 
که نویسندگان مختلف به خاطر تعصب، 
غفلت یا پیش داوری درباره شان مرتکب 

خطا شده اند.
شالچیان برای نوشتن این کتاب به 
2۱۵ منبع و مرجع استناد کرده است. از 
این مولف، پیش تر ترجمه تحقیقی کتاب 
»فصوص الحکم« از ابن عربی و »سلوک 
ما )پاسخ به اشکاالت مخالفان عرفان(« 

منتشر شده است.
این پژوهشگر می گوید اگر کسی در حیطه 
علوم تجربی و علوم مهندسی سخنی بگوید یا 
مطلبی بنویسد که غلط باشد یا محصولی را در 
اختیار مردم قرار دهد که خوب ساخته نشده، به 
زودی اشکاِل کارش آشکار و مشخص می شود. 
به همین دلیل در علوم تجربی و مهندسی دیری 
نمی پاید که افرادی که دانش و تخّصِص الزم را 
ندارند، دستشان رو می شود و نمی توانند به مدت 
طوالنی با همان وضعیت، به سخناِن خود، یا به 

کارشان ادامه دهند.
انسانی،  علوم  در  متأسفانه  اما  افزود:  وی 
و سخنان شان  ندارند  را  الزم  دانِش  که  کسانی 
یا  پیش فرض،  با  است،  خرافات  با  آمیخته 

غرض ورزی، نظراتی را ارائه می کنند و به راحتی 
هم شناخته نمی شوند. چه بسا افرادی که دارای 
تالیفاتی بسیارند و از نظر انظار عمومی، افرادی 
متخصص و دقیق و محقق محسوب می شوند، اما 
دانش و تخّصِص الزم را ندارند و اطالعاتشان غلط 

یا سطحی است. من به این مطالب در مقدمه کتاب 
»سطحی نگری« اشاره کرده ام. این کتاب عالوه بر 
اینکه بسیاری از اشتباهاتی را که در نگرش هاِی 
افراد مختلف، وجود دارد آشکار می کند، مشتمل 
از پرسش ها و  بر پاسخ های منطقی به بسیاری 
دغدغه های معنوی  افراد است و شیوه درسِت نگاه 
به جهان و نگاه به خویشتن و نگاه به خدا و شیوه 
درست زندگی معنوی را به مخاطب نشان می دهد. 
شالچیان ناظر در ادامه گفت: حرف اصلی من در 
کتاب »سطحی نگری« همین است؛ عالوه با ایجاد 
عالمت سوال هایی در ذهن مخاطب. این سوال ها از 
این قرار هستند: آیا خوشبختی حقیقتی ثابت است 
و مصداقی واحد برای همگان دارد؟ آیا جهان در 

واقع همان گونه ای است که ما در ظاهر می بینیم؟ 
آیا ممکن است که خداوند قوانین خودش را نقض 
کند ؟ آیا دخالت بشر در کار خداوند غیرمجاز است؟ 
میان نیت و نتیجه و روش، کدام مهم تر است؟ آیا 
امور این جهان به امور طبیعی و فوق طبیعی تقسیم 
می شود؟ آیا اجماع یعنی اتفاق نظر عالمان، 

دلیل بر صحت آن قول است؟
 آیا ممکن است که روزی همه مردم 
آیا  برسند؟  یکسان  کاماًل  دیدگاه های  به 
تقوای عملی و درستکار بودن ِ کسی دلیل بر 
صحت دیدگاه های اوست؟ انسان در خدمت 
دین است یا دین در خدمت انسان؟ آیا این 
درست  است که اگر نّیت کسی خوب باشد 
هرچند روش اوغلط باشد، خداوند او را در 
نّیِت خیرش یاری می کند؟ آیا درستکاری 
و اعمال صالح قطعا سبب ثروت و منافع 
سبب  قطعا  تبهکاری  و  می شود  مادی 
کاهش رزق دنیوی و سبب افزایش مصائب 

دنیوی می گردد؟ 
تاثیر  تحت  فقط  مردم  اعمال  آیا 
از  فرد  هر  عمِل  آیا  است؟  عقایدشان 
ایمان  آیا  می شود؟  ناشی  واحد  انگیزه ای 
برابر با آگاهی و آگاهی برابر با یقین است؟ 
و  انبیاء  نگرش  مراتب  و  و سطوح  دیدگاه ها  آیا 
انسان ها  که  است؟  یکسان  کاماًل  الهی  اولیای 
به هنگام تولد با خصائص و ویژگی های یکسانی 
متولد می شوند؟ آیا دوست داشتِن خویش به طور 
کلی، ناروا است؟ آیا اراده خداوند ممکن است به 
عارضه،  و  نقص  هرگونه  بدون  جهانی  آفرینش 
تعلق گیرد؟ آیا تعبیر قیامت فقط به یک حقیقت 
تمام هستی،  در  آیا  دارد؟  اشاره  مصداق  یک  و 

موجودی برتر از انسان وجود ندارد؟
این نویسنده گفت:  در حد توانم تالش کرده ام 
پاسخ این سواالت را در کتاب »سطحی نگری« 
به مخاطب بدهم و امیدوارم مطالعه کتاب برای 

مخاطبانش مفید باشد.

سطحی نگران علوم انسانی دیرتر از علوم تجربی و فنی شناخته می شوند
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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

هر سال عالوه بر کارگردانان قدیمی، چندین 
فیلمساز جدید نیز به عرصه فیلمسازی و سینمای 
جریان اصلی راه پیدا می کنند که یا فارغ التحصیل 
از سال ها دستیاری  یا پس  و  این رشته هستند 
اقدام به ساخت فیلم بلند سینمایی خود می کنند 
بازیگران و تهیه کنندگاني هستند که به  از  یا  و 
عرصه کارگرداني راه پیدا کرده اند. جشنواره فیلم 
فجر نیز ویترینی برای این نمایش است تا بتوانند 
اولین گام فیلمسازی خود را بلند برداشته و خود 
را به عالقمندان عرصه سینما معرفی کنند. در 
سال های گذشته جشنواره فیلم فجر با اختصاص 
بلورین  سیمرغ  یک  صرفا  و  نو  نگاه  بخش 
برای  بسیاری  این بخش فضای دلخوری  برای 
این  عمدتا  که  چرا  بود،  کرده  ایجاد  فیلمسازان 
قشر برای نمایش قدرت خود در این عرصه به 
سراغ همکاری با کاربلدان این عرصه می روند و 
اختصاص یک سیمرغ و نادیده گرفته شدن فعالیت 
سایر سرگروه ها موجبات دلخوری بسیاری را فراهم 
می کرد و حتی گاهی انگیزه را از آنها می گرفت تا با 
فیلم اولی ها همکاری داشته باشند. در سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر با حذف هیات انتخاب، تمامی 
آثار متقاضی حضور مورد داوری قرار گرفته و در 
نهایت فیلم هایی که نامزد دریافت جایزه هستند 
در صورت فراهم شدن شرایط نمایش و تایید ستاد 
ملی کرونا برای اصحاب رسانه، اهالی سینما و در 
نهایت عموم مردم شانس نمایش خواهند داشت. 
درواقع امسال  رقابت میان فیلم اولی ها با سایر 
به خود گرفته  فیلمسازان، رنگ و بوی دیگری 
است. نکته دیگر اینکه در فهرست فیلم اولی های 
متقاضی حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر، اسامی به چشم می خورد که سال هاست در 

این عرصه مشغول کار و فعالیت هستند.

آهو، هوشنگ گلمکانی
هوشنگ گلمکانی منتقد و روزنامه نگار سینما 
از  تلویزیون  و  سینما  رشته  فارغ التحصیل  که 
با  است،  تهران  دراماتیک  هنرهای  دانشکده 
و  نوروزبیگی  جواد  تهیه کنندگی  به  آهو  فیلم 
نوشته خودش و سپیده آرمان متقاضی حضور در 
جشنواره است. او که پیش از این بیشتر در کار 
ترجمه فیلمنامه و نگارش کتاب فعالیت داشت و 
همچنین به عنوان یکی از اعضای شورای سردبیری 
مهم ترین مجله سینمایی کشور )ماهنامه سینمایی 
به عنوان عضو هیات  بارها  است،  فیلم( مشغول 
داوران در جشنواره هایی چون الیپزیگ، تفلیس، 
پرتقال طالیی آنتالیا، دیدار دوشنبه تاجیکستان، 
آمریکا  فیلمشید  جشنواره  فجر،  فیلم  جشنواره 
حضور یافته است. گلمکانی با ساخت فیلم مستند 
گنگ خواب دیده نخستین تجربه کارگردانی را 
خوبی  اقبال  با  که  مستندی  گذاشت.  پشت سر 
مواجه شد و حاال او با ساخت فیلم آهو در حالی 
بار دیگر در مستند کارگردانی نشسته است، که 
سینمایی  بلند  فیلم  نخستین  به عنوان  بار  این 
ارائه می دهد. آهو حکایت  اثرش را در جشنواره 
انزوای خودخواسته دختری است که آرزوهایش 
را بربادرفته می بیند، اما هنوز امیدش را از دست 

نداده است. رضا کیانیان، علی مصفا، حامد کمیلی، 
سهیال رضوی، رضا یزدانی و سپیده آرمان ازجمله 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

نیلگون، حسین سهیلی زاده
با ساخت  را  فعالیت خود  حسین سهیلی زاده 
طی  در  و  کرد  آغاز   ۷۰ دهه  از  تلویزیونی  آثار 
آخرین  پریا،   چون  پرمخاطبی  آثار  سال ها  این 
آخرین  دلنوازان،  فاصله ها،  باران،  آوای  بازی، 
دعوت، آخرین گناه، روزهای اعتراض،  پیله های 
پرواز، عشق گمشده و مانکن را برای شبکه های 
مختلف تلویزیون و همچنین شبکه نمایش خانگی 
کارگردانی کرده است. از این فیلمساز این روزها 
سریال ملکه گدایان از شبکه نمایش خانگی در 
حال پخش است. سهیلی زاده در تمام این سال ها 
به ساخت آثار تلویزیونی مشغول شد و از سینما دور 
ماند اما نشان داد که رگ خواب مخاطب را به خوبی 
شناخته است و می داند که چطور باید مخاطب را 
پای تلویزیون نگه دارد. با علم به تفاوت های دو 
مدیوم، حضور او در سینما با نخستین ساخته اش 
با نام نیلگون کنجکاوی برانگیز است. نیلگون به 
قلم بابک کایدان نوشته شده است و ایرج محمدی 
آن را تهیه کرده است. قصه فیلم درباره دختری 
پولدار و یک  نیلگون است که یک پسر  نام  به 
پسر فقیر عاشق او هستند، اما خودش به شهاب 
پسر فقیر که همبازی دوران کودکی اوست تمایل 
دارد. شهاب متواری و تحت تعقیب است و پدر 
نیلگون و دوستش سامره با این رابطه و وصلت 
مخالفند و او را به سمت دیگری سوق می دهند. 
محمدرضا فروتن، میترا حجار، همایون ارشادی، 
آناهیتا درگاهی و سام درخشانی در این فیلم ایفای 

نقش کرده اند.

زاالوا، ارسالن امیری
ارسالن امیری را بیشتر به دلیل فیلمنامه هایی 
که نوشته است می شناسیم. او کار حرفه ای خود را 
با مستندسازی و تدوین آغاز کرد و سپس به عنوان 
فیلمنامه نویس در سال ۱3۸۶ تله فیلم گمشده در 
تاریکی را نوشت که مازیار میری آن را کارگردانی 
را  قمری  و  داود  قصه  تله فیلم  آن  از  پس  کرد. 
نوشت و آیدا پناهنده آن را کارگردانی کرد که در 
بیست و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
فجر کاندیدای بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه در 
بخش ویدئویی شد. امیری با نگارش فیلمنامه و 
تدوین فیلم آبروی ازدست رفته آقای صادقی به 
فیلمنامه  بهترین  جایزه  پناهنده  آیدا  کارگردانی 
را از جشنواره تولیدات تلویزیونی جام جم دریافت 
کرد. او در سال ۱3۹3 نخستین تجربه سینمایی 
خود را با فیلمنامه ناهید و با همکاری آیدا پناهنده 
پشت سر گذاشت و کاندیدای دریافت جایزه بهترین 
فیلمنامه از سی و سومین جشنواره فیلم فجر در 
بخش نگاه نو شد. این فیلم همچنین در بخش 
نگاه نو شصت و هشتمین جشنواره کن در سال 
2۰۱۵ حضور یافت و موفق به دریافت جایزه این 
بخش شد. امیری و پناهنده بار دیگر این همکاری 
را تکرار کردند و این بار اسرافیل را نوشتند که لوح 
تقدیر بهترین پیرنگ داستانی را از هفتمین جشن 
انجمن فیلمنامه نویسان سینمای ایران در سال 
جوایز  این  دریافت  از  پس  کرد.  دریافت   ۱3۹۶

با  ویالیی ها  فیلمنامه  نگارش  سراغ  به  امیری 
کمک منیر قیدی رفت و این بار کاندید دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه از سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر و یازدهمین جشن منتقدان و 
نویسندگان سینمای ایران شد و تندیس بهترین 
فیلمنامه را از پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت دریافت کرد. او با مستند اتاق امن 
بهترین  دریافت جایزه  به  در سال ۱3۸۹ موفق 
و  پلیس  فیلم  جشنواره  چهارمین  از  کارگردانی 
جایزه ویژه هیات داوران از جشنواره شاپرک های 
مستندهای  تدوین  برای  همچنین  او  شد.  شهر 
خانه قمرخانم، زمناکو نیز کاندیدای دریافت جایزه 
شد. ارسالن امیری پس از یک تجربه بین المللی 
در ژاپن در مقام فیلم نامه نویس و تدوینگر با فیلم 
سینمایی پاییز نیکایدوها به کارگردانی آیدا پناهنده 
و تهیه کنندگی  نائومی کاواسه و بازی ماسایا کاتو و 
شیزوکا ایشی باشی مقدمات ساخت نخستین فیلم 
از  پس  هنرمند  این  کرد.  آغاز  را  خود  سینمایی 
همکاری در این آثار، برای نخستین بار دست به کار 
ساخت یک فیلم سینمایی به تهیه کنندگی روح اهلل 
برادری و سمیرا برادری با عنوان زاالوا در مقام 
سال  در  زاالوا،  فیلمنامه   و   طرح  شد.  کارگردان 
2۰۱۹ در بازار آسیایی فیلم هنگ کنگ از میان آثار 
متقاضی از بیست  و یک  کشور در مرحله  داوری 
جایزه   شد  موفق  سرانجام  و  گرفت  قرار  نهایی 
حمایت HAF را که از سوی Kofic )خانه  فیلم 
کره جنوبی( اهدا می شود، دریافت کند. قصه فیلم 
را امیری با همراهی تهمینه بهرام و آیدا پناهنده 

با الهام از ماجرایی که در واقعی بودن آن تردید 
وجود داشت، نوشتند. ماجرایی که احتمااًل نیمی 
از آن ازنظر اهالی این منطقه، واقعی و ترسناک 
است. امیری برای ساخت این فیلم به زادگاهش 
سنندج رفت و در روستای شیان و بخشی دیگر 
در خرم رود همدان فیلمبرداری کرد. نوید پورفرج، 
هدی زین العابدین و پوریا رحیمی سام به ایفای 
نقش می پردازند و باسط رضایی، شاهو رستمی، 
فریدون حامدی، صالح رحیمی، زاهد زندی، مهسا 
حجازی و تعدادی از بازیگران فعال و پیشکسوت 
تلویزیون و تئاتر استان کردستان دیگر بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.

شیرجه بزرگ، کریم لک زاده
با  که  است  جوانی  فیلمساز  لک زاده  کریم 
ساخت فیلم های کوتاهی چون صبح کنار جاده، 
فرشته  مکافات،  و  جنایت  غریزه ها،  و  غم  ها 
در  بارها  و  بارها  اتاق  میان  در  دختری  و  زرد 
جشنواره های داخلی و خارجی خوش درخشید و 
برای فیلم دختری در میان اتاق جایزه بهترین 
و  بیروت  فیلم  جشنواره  هفدهمین  کوتاه  فیلم 
از نگاه تماشاگران سی و سومین  بهترین فیلم 
آن  از  را  تهران  کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره 
خود کند. او پیش از ساخت فیلم کوتاه دختری 
در میان اتاق، به سراغ ساخت نخستین فیلم بلند 
خود رفت، قیچی در سال ۱3۹۴ به نویسندگی 
و  سی  در  و  شد  ساخته  لک زاده  کارگردانی  و 
و  هنر  بخش  در  فجر  فیلم  جشنواره  چهارمین 
تجربه به نمایش درآمد و سپس راهی اکران در 
این گروه سینمایی شد. در همان سال او دومین 
فیلم بلندش یعنی کله سرخ را نیز ساخت و در 
جشنواره فیلم منهایم آلمان و برلیناله به نمایش 
اکران  فرصت  تجربه  و  هنر  گروه  در  و  درآمد 
یافت. شاید سال ۱3۹۴ را برای لک زاده باید سال 
پرکاری او نامید، چرا که در همین سال فیلم کوتاه 
قمارباز را نیز کارگردانی کرد و جایزه بهترین فیلم، 
بهترین  و  تدوین  بهترین  کارگردانی،  بهترین 
فیلمنامه را در بخش فیلم کوتاه هفدهمین جشن 
خانه سینما از آن خود کرد. لک زاده سال ۱3۹۶ در 
مقام نویسنده ظاهر شد و فیلمنامه سریال نوار زرد 
را برای پوریا آذربایجانی نوشت. سال ۱3۹۷ اقدام 
به ساخت یک مجموعه اینترنتی با نام هزار و ده 
شب کرد که در ایام نوروز روی یکی از پلتفرم ها 
قرار گرفت و نخستین تجربه سریال سازی در 
فضای اینترنتی رقم خورد. پس از آن لک زاده بار 
دیگر در مقام نویسنده اقدام به نگارش فیلمنامه 
سریال شاهرگ کرد که از شبکه دو سیما پخش 
شد. در ادامه لک زاده بار دیگر در مقام نویسنده 
با  را  بزرگ  شیرجه  سینمایی  فیلم  کارگردان  و 
پروانه سینمایی ساخت که این فیلم برای ارائه 
به سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده شده 
است. شیرجه بزرگ در الهیجان، روستای خرما، 
دیلمان  و  ارمنستان  ارمنستان،  مرز  روستاهای 
فیلمبرداری شده است و در خالصه داستان آن 
آمده است: َمرد و مریم برای یافتن گمشده شان 
همراه با سه جامانده از یک گروه سیرک، وارد 
پگاه  می شوند...  جاده ها  در  پرماجرا  سفری 
آهنگرانی، پدرام شریفی، سونیا سنجری، ساسان 
کاوه، حامد نجابت، علی سعدی، محمد رضاپور 

و  ابراهیمی  شاه  اصالن  ابراهیمی،  زهرا  مقدم، 
میثم دامن زه بازیگران شیرجه بزرگ هستند.

گیجگاه، عادل تبریزی
عادل تبریزی سال ها در مقام دستیار کارگردان 
فعالیت داشته است و در کارنامه اش همکاری با 
داریوش  و  کیمیایی  مسعود  چون  کارگردانانی 
مهرجویی را به ثبت رسانده است. او پیش از این 
با ساخت آثار کوتاه سینمایی کارگردانی را تجربه 
کرد و درنهایت  با فیلم گیجگاه وارد سینما شد. 
فیلمی که میرولی اهلل مدنی و حنیف سـروری آن 
را تهیه کرده اند و جمشید هاشم پور، حامد بهداد، 
آییش،  فرهاد  صحت،  سروش  کوثری،  باران 
بهرنگ علوی، امیرحسین رستمی، نادر سلیمانی، 
بیژن بنفشه خواه، سیاوش چراغی پور، محمد الهی، 
مریم همتیان، ایمان اسماعیل پور، علی باغفر، حامد 
شیخی، داود ونداده و با معرفی بازیگر نوجوان علی 
راد و با هنرمندی حسن رضایی و رضا صفایی پور 
در آن به ایفای نقش پرداخته اند. به گفته گروه 
تولید گیج گاه نوستالژیک نیست، حالی است که 
دیگر نیست. فیلمنامه گیجگاه بر اساس ایده ای 
از عادل تبریزی، به طور مشترک توسط ارسالن 
امیری و عادل تبریزی به نگارش درآمده است و 
سرمایه گذاری این اثر را محمد حسینخانی و حنیف 

سروری بر عهده دارند.

سیاه باز، حمید همتی
فیلم  یک  مقام  در  امسال  که  همتی  حمید 
اولی به جشنواره فیلم فجر می آید، فارغ التحصیل 
فیلمسازی از انجمن سینمای جوانان ایران است. 
او در چندین فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی 
به عنوان دستیار و برنامه ریز فعالیت داشته است که 
ازجمله آن ها می توان به فیلم های اخالقتو خوب 
کن، بدون اجازه، قفس طالیی، لینا و سریال های 
ساعت شنی، ترمه، من نمنم، باران بهاری، سه 
در چهار، قاتل پنجم و فیلم های تلویزیونی این 
دوستی،  جاده  سبز،  راه  بهتر،  فردای  سرزمین، 
برای  همتی  کرد.  اشاره  و...  بشارت  مسافرخانه 
نخستین فیلم سینمایی خود به سراغ موضوعی 
اجتماعی رفته و ماجراهای اجتماعی مربوط به بیت 
کوین را به عنوان خط اصلی قصه فیلم سیاه باز در 
نظر گرفته است. علی قائم مقامی تهیه کنندگی این 
فیلم را بر عهده دارد و سام قریبیان، افسانه بایگان، 
شاهد احمدلو، مهدی کوشکی، علی رهبری، المیرا 
دهقانی، حامد بیسادی و آتیال پسیانی در سیاه باز 

به ایفای نقش پرداخته اند.

حرف آخر، ابراهیم شفیعی
حرف آخر اولین ساخته سینمایی ابراهیم شفیعی 
است که پیش از این چندین فیلم کوتاه و مستند 
ساخته است. او پیش از این دستیار کارگردان های 
صاحب نامی همچون رسول صدرعاملی، جمال 
و  داشته  عهده  بر  را  شاه حاتمی  علی  و  شورجه 
چندین فیلم کوتاه موفق ساخته و در بیش از ۴۰ 
جشنواره حضور داشته است. ابراهیم شفیعی پیش 
از این فیلم های کوتاهی چون رولت، دو تار مو، 
صدای سکوت، صدای خواب، خط سفید، ساغر، 

روایت راوی و مستندهای زندگی و دیگر هیچ، 
فرنگیس و پارادیزو را در رزومه کاری خود دارد. 
فیلمبرداری فیلم سینماییحرف آخر طی 3۵ جلسه 
در تهران با رعایت همه پروتکل های بهداشتی در 
لوکیشن های متعدد داخلی و خارجی انجام شد و 
سینا گنجوی هم زمان با فیلمبرداری آن تدوین 
درباره  فیلم  این  آغاز کرد. داستان  را  آخر  حرف 
قضاوت، عشق و تردید است. حرف آخر داستانی 
است که می خواهد نشان دهد که چطور می شود 
به واسطه یک امضا یک شخص می تواند شخص 
دیگری را از کره زمین حذف کند اما همان آدم 
به تنهایی قادر نیست به تنهایی چرخه حیات و نسل 
را ادامه دهد. زندگی برشی است از این رفتن و 
آمدن های پرتردید و پر قضاو ت . ایوب آقاخانی، 
شبنم قلی خانی، ثریا قاسمی، علی استادی، علی 
باقری، مونا کرمی، وندا جعفری و حسن نجاریان، 
محمدعلی تقوی، هیال اکرامی، آذین احرامی، مریم 
کاظمی و سهیل محبی بازیگران فیلم سینمایی 

حرف آخر هستند.

طبقه یک و نیم، نوید اسماعیلی
فیلم سینمایی طبقه یک و نیم به کارگردانی 
نمازی،  حسین  نویسندگی  و  اسماعیلی  نوید 
هم زمان  انجام  با  و  فیلمبرداری  پایان  از  پس 
و  سی  در  حضور  برای  فنی،  و  تدوین  مراحل 
نوید  می شود.  آماده  فجر  فیلم  نهمین جشنواره 
اسماعیلی، بازیگر، تهیه کننده و کارگردان سینما 
و تلویزیون، در آثاری همچون سریال تلویزیونی 
قرعه با برزو نیک نژاد همکاری داشته است. این 
کارگردان جوان کشور بعد از ساخت تله فیلم مامان 
مهشید برای اولین فیلم سینمایی خود سراغ یک 
یک  فیلم  این  رفت.  اجتماعی  کمدی  مضمون 
کمدی اجتماعی با فضایی خاص است که اولین 
نوید اسماعیلی در مقام کارگردان  اثر سینمایی 
محسوب می شود و داستان آن در یک کارخانه 
می گذرد که مدیر مالی آن یک روز با ورود به 
می شود  غیرمنتظره  اتفاقاتی  متوجه  کار،  محل 
که همین سرآغاز ماجراهای مختلف فیلم است. 
آغاز  زمستانی  صبح  یک  در  فیلم  این  داستان 
می شود که بهنام قصد ورود به شرکت دارد اما 
سرگرد سعیدی که فردی کارکشته است به دنبال 
سارقان انبار شرکت می گردد و با مشاهده رفتار و 
عملکرد بهنام شک و تردیدش بیشتر می شود. با 
این اتفاق ساده زندگی بهنام دستخوش تغییرات 
مختلف شده و ناگهان همه چیز برای او عوض 
می شود. طبقه یک و نیم نشان می دهد که چه 
طور اتفاقات بیرونی و خارج از دسترس یک فرد 
می تواند زندگی و شرایط یک فرد را دستخوش 
اتفاقات مختلف کند. اتفاقاتی که در کنار فضای 
اجتماعی خود با رویکردی طنز به آن پرداخت 
للهی،  اسدا صحرا  هاشمی،  مهدی  می شود. 
زارع،  قاسم  احمدی،  خسرو  همتی،  سیروس 
رجبی،  مهران  پناهنده،  بهروز  سلطانی،  شهره 
اصغر حیدری،  یکتا،  اسداهلل  متقیان،  امیرمحمد 
مهدی موسوی، مریم فرجی و رامتین پورقاسمیان 
همراه با مانی سقاباشی به عنوان بازیگر خردسال، 

ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

»ایوب خان« آماده رفتن به تئاتر شهر است

امیر دژاکام اعالم کرد نمایش 
»ایوب خان« که دارای نوبت اجرا 
تئاتر  در سالن چهارسوی مجموعه 
شهر است، آمادگی الزم برای اجرا 
تعطیالت  پایان  از  بعد  بالفاصله 

کرونایی تئاتر را دارد.
که  تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  این 
طی یک سال اخیر نمایش »ایوب خان« 
را تمرین و تولید کرده ، درباره اجرای آن در ماه های باقیمانده سال ۹۹ 
گفت: بالفاصله بعد از پایان تعطیالت کرونایی می توانم  نمایش را روی 
»ایوب  نمایش  االن  تا   ۹۸ سال  بهمن  از  شد:  یادآور  ببرم.وی  صحنه 
خان« همراه من بوده و در فضاهای بازی چون چیتگر، کاخ سعدآباد و 
آبشار تهران نیز اجراهای معدودی داشتیم ولی به دلیل قرمز شدن شرایط 

کرونایی تهران اجرای نمایش متوقف شد.

زندگی طاهره صفارزاده روی آنتن رادیو نمایش

زندگی طاهره صفارزاده شاعره 
نمایش  یک  درقالب  ایرانی  معاصر 
شبکه  از  پخش  حال  در  رادیویی 

رادیویی ایران و نمایش است.
با  را  رادیویی  نمایش  این 
بر  دباغی  شهال  »استاد«  عنوان 

شاعر  صفارزاده  طاهره  زندگی  اساس 
معاصر ایرانی نوشته و با تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، کارگردانی سعیده 
پور  حسن  نازنین  افکتوری  نوروزی،  حاجی  علی  صدابرداری  فرضی، 

روی آنتن رفته است.
بازیگزان ای نایش شمسی صادقی، شهریار حمزیان، سعیده فرضی، 

نورالدین جوادیان، کرامت رودساز، محمدرضا قلمبر هستند 
و القمندان می توانند  این نمایش را ساعت  ساعت 23:۴۵ از رادیو 

نمایش و ساعت 22:3۰ روی آنتن رادیو ایران بشنوند.

سنتورنوازی جواد بطحائی به یاد محمدرضا لطفی

با  دوست«  د  به یا « م  لبو آ
زنده  نوا بطحائی  د  جوا هنرمندی 
آهنگ   ۹ شامل  سنتور  پیش کسوت 
بی کالم از تک نوازی در دستگاه های 
محمدرضا  مرحوم  یاد  به  موسیقی 
از  بطحایی  شد.جواد  منتشر  لطفی 

عالقه مندان  که  است  هنرمندانی  جمله 
سنتور  نوازندگی  با  اغلب  را  او  موسیقی 
می شناسند. به عبارتی او با تک نوازی هایش 
شناخته شده است ولی وجه آهنگسازی او کمتر شناخته شده و گذشته 
از چند قطعه بی کالم )که گاه برای سنتور و گاه برای سنتور وارکستر 
تنظیم شده است(، تمایل او به موسیقی با کالم درقالب تصنیف است. 
بطحایی با شعر فارسی آشنایی بسیاری دارد و از موسیقیدانانی است که 
با دنیای شعری و تصویری نوذر پرنگ، انس و الفت دارد. وی مبانی و 
تئوری و سلفژ را نزد غالمحسین ظهیرالدینی فرا گرفت و در سال ۱3۵۸ 

جهت تحصیل موسیقی وارد دانشکده هنرهای زیبا شد. 
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ن فیلمبرداری »مخفیگاه« به پایان رسید

»مخفیگاه«  فیلم  فیلمبرداری 
« اولین فیلم بلند بنیامین نادعلی به 
تهیه  و  نادعلی  بنیامین  کارگردانی 
کنندگی هاشم علی اکبری و یوسف 
آغاز شده  آذر   اواسط  از  که  نادعلی 
بود، بعد از حدود 2۸ جلسه فیلمبرداری 

در تهران به پایان رسید و تدوین آن آغاز شد. 
فیلم  یک  و  کارگردان  مقام  در  »مخفیگاه 
اجتماعی است.در خالصه داستان این فیلم آمده: از وقتی یادمه دارم رکاب 
می زنم ولی کم زمین  نخوردم، تازه فهمیدم خوبه یه وقتایی زمین بخوری 
که بفهمی راه رو داری اشتباه میری.«امیررضا رنجبران، نهال دشتی، میالد 
معیری، شایان فصیح زاده، امیر رئیسیان، سام دادخواه، روناک پوریادگار، 
مهدی امینی، حمید پری نژاد با حضور بهار قاسمی و علیرضا مهران از 

جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.
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