
تشویق کنندگان به بورسی شدن، پاسخگوی مردم باشند
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بررسی 
بودجه باید به دور از هیجانات سیاسی انجام شود، گفت: 
عمده انتقادات به الیحه بودجه مربوط به میزان وابستگی 
بودجه به نفت بود، اما در کمیسیون تلفیق میزان درآمد نفتی از ۱۹۹ 
هزار میلیارد تومان به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در تازه ترین مرحله در هجمه علیه بودجه پیشنهادی دولت 
برای سال ۱۴۰۰، »الیاس نادران« رییس کمیسیون تلفیق بودجه 

مجلس ادعا کرده است: »این بودجه آن قدر مغشوش و نامتوازن 
و به هم ریخته بود که اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون 
سال آخر دولت و سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست 
جمهوری و مسائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می کردیم و این 
بودجه این قابلیت را نداشت که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم 

که آن را اصالح کنیم.«
صفحه ۳

مسئول شبکه آموزشی دانش آموزان

مدارس در استفاده از آزمون سازها 
مختار هستند

تغییر ساختار لیگ قهرمانان آسیا
قهرمانان  لیگ  گذشته  فصل  برخالف 
آسیا، این بار بازی فینال احتماال به صورت رفت 
این خبری است که  برگزار می شود.  برگشت  و 
روزنامه االتحاد منتشر و ادعا کرده که بازی نهایی 
روز ۳۰ آبان و 6 آذر برگزار خواهد شد تا تکلیف بازی نهایی 
لیگ قهرمانان ۲5 روز زودتر از فصل گذشته روشن شود. این 
در حالی است که روز شنبه گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به صورت رسمی اعالم کرد که بازی های مرحله گروهی به 
شکل متمرکز برگزار خواهند شد اما درباره رقابت های مرحله 
حذفی خبری منتشر نشد. امسال برای اولین بار لیگ قهرمانان 
آسیا با حضور ۴۰ تیم برگزار خواهد شد. این در حالی است 
که اولین دوره رقابت های ACL با حضور ۲۴ تیم به انجام 
رسید و بعد به ۲8 تیم افزایش یافت و سپس در سال ۲۰۰8 
مانند لیگ قهرمانان اروپا، بازی ها ۳۲ تیمی شد و حاال پس 
از دوازده سال برگزاری مستمر مسابقات با این فرمت، ای 
اف سی تصمیم گرفته که دو گروه به هر منطقه اضافه کند.
صفحه 6

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان:

چهل سالگی دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی 
فرهنگ غنی دفاع مقدس است
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صفحه 3برای ورود به بازار رمزارزها، تحقیق کنید
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

7فرهنگ
پیرمرد موقری که 

هربار می شد چیزی 
از او یاد گرفت

6ورزش
جاودانه شدن

 فراتر از
 روی سکو رفتن 

است

نک 1با

عمدتا او را با شعرهای کودکی که سروده به یاد می آورند درحالی 
که دوست  نداشت فقط با آن ها او را بشناسند، او را نیمای 
شعر کودک و پیشقراول شعر کودک می خوانند و با جمالزاده 
مقایسه اش می کنند، یکی هم با این تعبیر از او یاد می کند: 
»پیرمرد محترم و موقری که هربار می شد چیزهای زیادی از او 

یاد گرفت«؛ محمود کیانوش.

آنچه در ذهن مردم نقش می بندد، بازتاب رفتار 
ایستاده  سکوها  بلندترین  روی  اگر  و  شماست 
باشید، باید بدانید که ممکن است فاصله شما تا 

سقوط، تنها یک قدم است.

ایران  صادرات  بانک  انفورماتیک  کل  اداره  رئیس   
همزمان با معرفی سامانه شمس )شعبه مجازی سپهر( 
بانک صادرات ایران، از عملیاتی شدن افتتاح حساب 

مجازی در ایام دهه فجر سال جاری خبر داد.

افتتاح حساب 
غیرحضوری در 

بانک صادرات ایران

بودجه را سیاسی نکنید مجلس به دنبال یکپارچه سازی
 یارانه ها است

اجرای  از  انتقاد  با  الدینی  میرتاج  محمدرضا  االسالم  جت  ح
نادرست قانون الزام دولت به تأمین کاالهای اساسی اظهار داشت: 
قانون مجلس درباره طرح یارانه معیشتی کاماًل روشن است و طبق 
مصوبه مجلس باید این یارانه به 6۰ میلیون نفر از مردم داده شود و دولت نباید 
با تفسیر خود، این قانون را اجرا کند و تعداد مشموالن این قانون را کاهش دهد.
صفحه۲

رئیس جمهور گفت: همه تالش خود را انجام می دهیم 
که در سال ۹۹ واکسیناسیون در ایران شروع شود.

حجت االسالم حسن روحانی تاکید کرد: امروز هم حفظ 
حیات خود و هم حفظ حیات دیگران بر ما واجب است و نباید موجب 
شویم که جان خودمان به خطر بیافتد و یا خدای ناکرده جان دیگری به 
خطر بیافتد. هر دوی اینها برای ما یک وظیفه و واجب است. ان شاءاهلل 
مردم ما هم در عزاداری حضور خواهند یافت و هم پروتکل ها را مراعات 

می کنند که اجر و ثواب مضاعف شامل حال آنها شود.
روحانی تصریح کرد: خوشحال هستیم که امروز در شیب مناسبی 
هم شاهد کاهش ابتال و هم مرگ و میر هستیم. از اینکه بیش از یک 
هفته است در مسیر مرگ دو رقمی قرار گرفتیم برای ما افتخار آمیز است، 
گرچه همان دو رقم هم خیلی زیاد است و باید یک روزی به نقطه صفر 

برسیم اما در عین حال شاهد کار بسیار بزرگی هستیم. 
صفحه۲

 نگران موج چهارم کرونا هستیم
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تمامی سهامداران  کرد  اعالم  اطالعیه ای  ایران طی  بانک صادرات   
حقیقی شرکت »ایران رادیاتور« با نماد »ختور« می توانند از روز شنبه ۲٧ 
دی ماه ۹۹ به مدت یک سال برای دریافت سود سهام این شرکت در سال 
مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹8 به شعب بانک صادرات ایران در سراسر 

کشور مراجعه کنند.
از  اطالعیه  این  در  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
مراجعه  ضمن  شده  خواسته  رادیاتور«  »ایران  شرکت  حقیقی  سهامداران 
حضوری به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور، با ارائه اصل کارت 
ملی یا شناسنامه و کد سهامداری )کد بورسی( نسبت به دریافت نقدی یا 

واریز آن به حساب های سپهری خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد کمتر از ۱8 سال، پس از احراز 
هویت کامل و دریافت کپی شناسنامه، صرفًا به ولی )پدر( بالمانع خواهد بود.

پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار تنها با ارائه وکالت نامه 
رسمی معتبر به همراه اصل کارت ملی یا شناسنامه، گواهی نقل و انتقال 
سهامدار  بورسی  کد  شفاهی  اعالم  یا  و  بورس  سازمان  سهام  پرده  س

امکان پذیر است.

سهامداران شرکت »ایران رادیاتور« سود سهام خود را 
در شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند

 رئیــس اداره کل انفورماتیــک 
ــان  ــران همزم ــادرات ای ــک ص بان
بــا معرفــی ســامانه شــمس )شــعبه 
ــادرات  ــک ص ــپهر( بان ــازی س مج
ــاح  ــدن افتت ــی ش ــران، از عملیات ای
حســاب مجــازی در ایــام دهــه فجر 

ــر داد. ــاری خب ــال ج س
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک صــادرات ایــران، کاوه رزاقــی 
در معرفــی ســامانه شــمس در 
ششــمین نمایشــگاه تراکنــش ایران 
افــزود: مشــتریان و متقاضیــان 
ــک  ــازی بان ــعب مج ــتفاده از ش اس
صــادرات ایــران می تواننــد بــا 
https:// :مراجعــه بــه نشــانی

shams.bsi.ir بــدون مراجعــه 
بــه شــعبه، خدمــات متنــوع بانکــی 
را از ایــن ســامانه دریافــت کننــد. بــا 
ورود ســاده و اســتفاده از کــد ملــی 
ــن ســامانه  ــه ای ــوان خــود را ب می ت
ــی کــه بانــک  ــه خدمات معرفــی و ب
ــی  ــبکه بانک ــران و ش ــادرات ای ص
ــت. ــی یاف ــد، دسترس ــه می دهن ارائ

وی افزود: در آخرین نســخه ای 
کــه از ایــن ســامانه بــرای رونمایــی 
در دهــه مبــارک فجــر آمــاده شــده 
ــه  ــاح حســاب ب ــکان افتت اســت، ام
ــم  ــز فراه ــوری نی ــورت غیرحض ص
شــده و می تــوان ضمــن واریــز 
پــول، ســایر خدمــات بانکــی را نیــز 

ــام داد. انج
مامــی  ت  : ت ـ ـ ف گ ی  ـ ـ ق ا ز ر
ــک  ــواردی کــه مشــتریان از بان م

انتظــار دارنــد، بــه مــرور بــه ایــن 
ســامانه افــزوده خواهــد شــد. 
ی  هــا ز یا ن یــن  مهمتر ز  ا یکــی 
ــک صــادرات  شــبکه بانکــی و بان
ایــران کــه ایــن ســامانه در حــال 
اســت،  آن  بــه  دن  دا پوشــش 
تکمیــل فرم هــای انجــام خدمــات 
ــهل و  ــتر س ــک بس ــی در ی بانک
آســان و بــه صــورت غیرحضــوری 
ــرایط  ــالف ش ــر خ ــه ب ــت ک اس
ن  د ر ـ ـ ک ل  ـ ـ ی م ک ت ر  د ی  ت ن ـ ـ س
عجوالنــه این گونــه فرم هــا در 
ــت  ــرای دریاف ــعب ب ــلوغی ش ش
یــک خدمــت خــاص، ایــن امــکان 
فراهــم شــده اســت تــا در منــزل 
بــا آرامــش کامــل، ایــن فــرم 
ــتری  ــط مش ــار توس ــک ب ــا ی تنه
تکمیــل  شــود و بــرای دفعــات 

ــردن  ــل ک ــه تکمی ــازی ب ــد نی بع
ایــن فرم هــا نیســت و در ســوابق 
مشــتری در ســامانه ثبــت خواهــد 

ــد. ش
رئیــس اداره کل انفورماتیــک 
ــزود: در  ــران اف ــادرات ای ــک ص بان
ــل مشــکالت  ــه دلی حــال حاضــر ب
احــراز هویــت غیرحضــوری، برخــی 
از خدمــات نیازمنــد مراجعــه بــه 
ــا  ــرور ب ــه م ــا ب ــت ام ــعبه اس ش
حــل شــدن مشــکل احــراز هویــت 
مجــازی بــا کمــک واحدهــای 
ــه  ــرای مراجع ــی ب ــط، الزام ذی رب
ــرای دریافــت خدمــات  ــه شــعبه ب ب
ــت و  ــد داش ــود نخواه ــی وج بانک
ــام از  ــت انج ــا قابلی ــه فعالیت ه هم

ــت. ــد داش ــزل را خواه درون من
ــامانه  ــرد: س ــار ک ــی اظه رزاق

شــمس شــروع حرکــت بــه ســوی 
ــه  ــت ک ــازی اس ــک مج ــک بان ی
ــرای آن  ــی ب ــان مجزای ــود و زی س
ــعبه  ــس ش ــده اســت. رئی ــده ش دی
مجزایــی داشــته و سیســتم جداگانه 
از سیســتم بانکــی دارد. بــه ســمتی 
در حــال حرکــت هســتیم کــه 
ــی را درون  ــای بانک ــی کاره تمام
ــا  ــم. ب ــام دهی ــعبه انج ــن ش همی
ــالش  ــامانه ت ــن س ــتفاده از ای اس
ــا  ــز ت ــا نی ــام کرون ــد از ای شــده بع
جایــی کــه امکان پذیــر بــوده، 
مراجعــه بــه شــعب بانــک صــادرات 
ــم. ۴5 روز  ــش دهی ــران را کاه ای
اســتفاده از ایــن ســامانه نشــان 
ــیب  ــا ش ــده ت ــالش ش ــد ت می ده
نزولــی تبلیغــات و پایــداری ســامانه 
را بــه حــدی برســانیم تــا بهتریــن 
ــی  ــبکه بانک ــرای ش ــی را ب بازده
ــران  ــادرات ای ــک ص ــور و بان کش

ــد. ــته باش داش
رئیــس اداره کل انفورماتیــک 
بانــک صــادرات ایــران اظهــار 
ــورت  ــه ص ــاب ب ــاح حس ــرد: افتت ک
ــه  ای  ــن گزین ــوری، مهمتری غیرحض
ــر  ــارک فج ــه مب ــه در ده ــت ک اس
بــه قابلیت هــای ایــن ســامانه 
اضافــه خواهــد شــد و تمامــی مراحل 
ــق  ــن تســهیالت از طری ــت ای دریاف
ایــن ســامانه صــورت خواهــد گرفت. 
بــا افتتــاح حســاب و تکمیل مــدارک، 
ــهیالت  ــن تس ــت ای ــل دریاف مراح

ــد. ــد ش ــام خواه انج

افتتاح حساب غیرحضوری در بانک صادرات ایران

مصطفی داننده

ایـن روزهـا، نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـالمی بـه شـدت شـبیه 
هـواداران افراطـی فوتبـال شـده اند. 
در  بـازی  ز  ا ـ غ آ ز  ا ه  ـ ک ی  ـ ی ا ه ن آ
ورزشـگاه ها روی صندلـی می ایسـتند، 
تیم شـان را تشـویق می کنند و حسابی 
از خجالـت رقیـب هـم در می آینـد. 
بعضـی از آنهـا حتـی فوتبـال را نـگاه 
نمی کننـد و تمـام مـدت، پشت شـان 
بـه زمیـن اسـت و در حـال هدایـت 

تماشـاگران هسـتند.
ایـن آدم هـا اصـال بـه ورزشـگاه 
می آینـد کـه فحش بدهنـد و وضعیت 
روحـی رقیـب را خـراب کننـد. حـاال 
چـرا بایـد شـاهد چنیـن رفتارهـای 
ینـدگان مجلـس  نما ز  ا اسـتادیومی 
باشـیم؟ سـوال جـدی اسـت کـه باید 

آن را بررسـی کنیـم.
احتمـاال توییت حسـن شـجاعی 
نماینـده مجلـس در مـورد فائـزه را 
خوانده ایـد. اگـر نخوانده ایـد بـه آن 
اشـاره می کنـم. ایـن نماینـده مجلس 
نوشـته اسـت:»اگر حـاج قاسـم نبـود، 
فائـزه کنیـز داعش بود شـاید.« خیلی 
ممنـون جنـاب حجت االسـالم کـه به 
مـردم درس اخالق می دهیـد. ممنون 
کـه می گوییـد وقتـی پـای دعواهـای 
سیاسـی در میـان اسـت، رد کـردن 
مرزهـای اخـالق، حالل و آزاد اسـت.

ر  ـ ک ف ـس  جل م ه  د ـ ن ی ا م ن ن  ـ ی ا
می کـرد بـا ایـن جملـه شـاذ، فائـزه 
هاشـمی را نـزد افـکار عمومـی خراب 
کـرده اسـت. امـا وقتی به ایـن توییت 
نـگاه می کنـی، متوجـه می شـوی تنها 

کسـی کـه خـراب نشـده اسـت، دختر 
آیـت اهلل هاشـمی اسـت.

در ایـن توییـت، شـهید قاسـم 
سـلیمانی تخریب شـده اسـت. برخی 
بـه نـام هـواداری او، تمـام اعتباری 
مـردم  نـزد  نی  سـلیما ر  ا کـه سـرد
م  بـود می  کننـد. کـدا نا ا  ر داشـت، 
جریـان سیاسـی و یـا اجتماعـی بـه 
یـاد دارنـد، شـهید سـلیمانی بـا آنهـا 
اینگونـه رفتـار کـرده باشـد؟ کـدام 
جریـان بـه یـاد دارد کـه فرمانـده 

سـپاه قـدس بـا کنایـه بـا کسـی بـه 
ویـژه زنـان حـرف زده باشـد؟

نکتـه بعـدی کـه در ایـن توییت 
هویداسـت، تضعیـف سـپاه و ارتـش 
اسـت. ایـن نماینده به صـورت صریح 
می گویـد اگـر حاج قاسـم نبود، داعش 
بـه ایـران می آمـد، تهـران را فتـح 
می کـرد و فائـزه و دیگـران زنـان این 
سـرزمین را بـه کنیـزی می بـرد. البته 

بـه قـول خـود حـاج آقا؛ شـاید!
همیـن ارتـش و سـپاه و بسـیج 

مردمـی اجازه ندادند، صـدام، قطعه ای 
ق  عـرا ا ضمیمـه  ر یـن کشـور  ا ز  ا
کنـد. حـاال یـک گـروه تروریسـتی، 
می توانسـت تهـران را فتح کند و زنان 

ایرانـی را بـه کنیـزی ببـرد؟
بلـه، اگـر سـردار سـلیمانی نبود، 
معلـوم نمی شـد کـه چـه بالیـی سـر 
سـوریه و عـراق می آمـد و ممکـن 
بـود آنهـا تـا پشـت مرزهـای ایـران 
بیاینـد و مشـکالتی را بـرای کشـور 
ایجـاد کننـد. اما ارتش و سـپاه ایران 
قطعـا بـه آنهـا اجـازه نمـی داد، قدمی 
رنـد و حتمـا  یـران بگذا ا در خـاک 
درصـورت حمله به ایران، داعشـی ها 
بـه صورت رسـمی از روی زمین محو 

می شـدند.
کـه  اسـت  ایـن  ر  گـ ی د ه  ـ ت ک ن
اگـر عبدالرضا داوری مشـاور رسـانه 
گـو  و  در گفـت  د  نـژا حمـدی  ا ای 
بـا تلویزیـون فارسـی بـی بـی سـی 
علنـا از ترامـپ حمایـت کنـد و حتی 
بـه تصویـر  لـب مسـیح  قا در  ا  ر و  ا
گلوبـال  ـا  ب جنـگ  بـه  کـه  بکشـد 
هـا برخاسـته ایـرادی نـدارد. چـرا 
؟ چـون اوال مـرد اسـت و ثانیـا بـه 
مـا  ا د منتسـب اسـت.  احمـدی نـژا
اگـر فائزه هاشـمی حضـور ترامپ را 
بـرای فشـار موثرتـر بداند بد اسـت. 
چـرا چـون اوال زن اسـت و ثانیـا به 

خانـواده هاشـمی منتسـب اسـت.
کاش نماینـدگان مجلـس، قبـل 
ز هـرکاری و حرفـی کمـی فکـر  ا
کننـد. زمیـن سیاسـت، بـازی فوتبـال 
نیسـت و شـما هم هواداران اسـتقالل 
و پرسـپولیس نیسـتید. پـس مراقـب 

آنچـه می گوییـد باشـید.

عکس و مکث  

عبور  از مرزهای اخالق، حالل است؟

صفحه ۳
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سهم لرستان از صنعت گردشگری ناچیز است
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسالمی گفت: سهم لرستان 

از صنعت گردشگری ناچیز است. 
توجه  لرستان  به  سال   ۴۰ نزدیک  داشت:  اظهار  ابراهیمی  یحیی  کتر  د

خاصی نشده است.
وی یکی از مشکالت شهرستان سلسله و دلفان را نبود کارخانجات صنعتی 
این دو شهرستان کشاورزی  اهالی  اینکه شغل اصلی  به  اشاره  با  و  عنوان کرد 
دو  این  در  آب  استحصال  برای  الزم  زیرساخت  کرد:  بیان  است،  دامپروری  و 
شهرستان وجود ندارد تا بتوانیم با صنعتی کردن این دو مقوله سطح درآمدزایی 

این مردم چند برابر شود.
ابراهیمی افزود: علیرغم اینکه روستاهای این شهرستان ها آبیاری شدند اما 

بازهم شاهدیم که برخی مناطق روستایی را با تانکر آبرسانی می کنند.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسالمی  مطالبه به حق اهالی 
این دو شهرستان را آب دانست و با بیان اینکه مردم این دیار با مشکالت جاده ای 
نیز مواجه هستند و در سرمای زمستان جاده بسیاری از روستا بسته می شود، تصریح 
کرد: در شهرستان دلفان ۳6۰ کیلومتر و در شهرستان سلسله ۱۲۰ کیلومتر جاده 
خاکی و شوسه وجود دارد. وی عنوان کرد: حتی در این دو شهرستان جاده های 
بین شهری وضعیت مطلوبی ندارند. ابراهیمی با انتقاد از اینکه در این شهرستان 
دو سد تعریف که مطالعات سد ده پهلوان در حال انجام است، اظهار کرد: عملیات 
اجرایی سد تاج امیر به دلیلی مشکالتی متوقف شده و چنانچه این موانع مرتفع 

شوند عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان لرستان با اشاره به اینکه استان یکی از پول سازترین 
صنایع در دنیا گردشگردی است و لرستان به لحاظ داشتن جاذبه و پتانسیل الزم 
می تواند در این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد، گفت: متاسفانه سهم استان 
و  توریسم  صنعت  بتوانیم  مسئولین  کمک  با  باید  و  است  ناچیز  صنعت  این  ز  ا

گردشگری را در این دیار رونق دهیم.

مجلس به دنبال یکپارچه سازی یارانه ها است
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اجرای نادرست قانون 
اعطای یارانه معیشتی، گفت: مجلس در بودجه سال آینده به دنبال یکپارچه سازی 

یارانه ها است.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی با انتقاد از اجرای نادرست قانون 
لزام دولت به تأمین کاالهای اساسی اظهار داشت: قانون مجلس درباره طرح  ا
یارانه معیشتی کاماًل روشن است و طبق مصوبه مجلس باید این یارانه به 6۰ 
میلیون نفر از مردم داده شود و دولت نباید با تفسیر خود، این قانون را اجرا کند و 

تعداد مشموالن این قانون را کاهش دهد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
متأسفانه دولت به صورت کامل قانون الزام دولت به تأمین کاالهای اساسی را اجرا 
نمی کند در حالی که دولت نباید نسبت به اجرای قانون استنکاف کند و به هیچ وجه 
درست نیست که دولت بخشی از قانون را اجرا و بخشی از ان را اجرا نکند و انتظار 
داریم که دولت به صورت کامل به این قانون عمل و آئین نامه آن را نهایی کند.

وی متذکر شد: برای تصویب طرح الزام دولت به تأمین کاالهای اساسی، 
مجلس جلسات متعددی را با حضور کارشناسان و دولتی ها برگزار کرد و بر این 
اساس باید به صورت کامل عملیاتی شود و ضرورت دارد که در این شرایط اقتصادی 

از مردم حمایت جدی شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت: ما به دنبال یک کاسه 
کردن یارانه ها در بودجه سال ۱۴۰۰ هستیم و اگر امکانپذیر باشد، ممکن است 

مبلغ یارانه را افزایش دهیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکپارچه سازی یارانه ها 
موضوعی بسیار مهم است و اگر در این دولت این موضوع محقق نشود در دولت 

بعدی باید حتمًا این موضوع انجام و یارانه ها یکپارچه شود.
میرتاج الدینی تاکید کرد: یکی از اولویت های اصلی مجلس شورای اسالمی، 
حمایت از معیشت مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه است و بر این اساس دولت باید 
مصوبات مجلس از جمله یارانه معیشتی را به درستی اجرا کند و به این نکته توجه 

داشته باشد که قانون مجلس کاماًل روشن است و نیاز به تفسیر ندارد.

 نگران موج چهارم کرونا هستیم
رئیس جمهور گفت: همه تالش خود را انجام می دهیم که در سال ۹۹ واکسیناسیون 

در ایران شروع شود.
حجت االسالم حسن روحانی تاکید کرد: امروز هم حفظ حیات خود و هم حفظ 
حیات دیگران بر ما واجب است و نباید موجب شویم که جان خودمان به خطر بیافتد و 
یا خدای ناکرده جان دیگری به خطر بیافتد. هر دوی اینها برای ما یک وظیفه و واجب 
است. ان شاءاهلل مردم ما هم در عزاداری حضور خواهند یافت و هم پروتکل ها را مراعات 

می کنند که اجر و ثواب مضاعف شامل حال آنها شود.
روحانی تصریح کرد: خوشحال هستیم که امروز در شیب مناسبی هم شاهد کاهش 
ابتال و هم مرگ و میر هستیم. از اینکه بیش از یک هفته است در مسیر مرگ دو رقمی 
قرار گرفتیم برای ما افتخار آمیز است، گرچه همان دو رقم هم خیلی زیاد است و باید یک 
روزی به نقطه صفر برسیم اما در عین حال شاهد کار بسیار بزرگی هستیم. کادر درمان 
ما و مدیران کشور کار بزرگی انجام دادند و از همه مهمتر خود مردم که همه پروتکل ها 

را مراعات کردند و امروز کار بزرگی انجام گرفته است.
وی افزود: اینکه امروز اعالم می کنیم بخشی از کشور وضعیت آبی و بخشی وضعیت 
زرد و نسبتاً متناسبی دارد به مفهوم این نیست که پروتکل ها را ضعیف کنیم یا مراعات 
نکنیم. همه بازگشایی ها در صورتی مفید است که با دقت در اجرای همه پروتکل ها توام 
باشد. اگر پروتکل ها اجرا نشود یا ضعیف شود مجدد گرفتار و وارد فاز بعدی می شویم. ما 
دیدیم در طول این ۱۱ ماه این بیماری فراز و نشیب داشت و گاهی اوج گرفت و گاهی 
کاهش داشت. هر جا مردم همه مراعات کردند توانستیم کنترل کنیم و هر جا مراعات 

مورد تردید قرار گرفت دچار مشکالت زیادی شدیم.
کارها  و  کسب  و  مشاغل  زمینه  در  الحمدهلل  کرد:  خاطرنشان  جمهور  ئیس  ر
دستورالعمل ها در حال مراعات شدن هستند. اگر هم جایی مراعات نشود شدید برخورد 
یا پلمب و بسته می شود. در مسائل اداری هم تقریباً در حال مراعات هستند و آنجایی که 
الزم است برخی ادارات با دورکاری، کارها را انجام می دهند که در این شرایط وضعیت 
را مهار و کنترل کردیم.روحانی بیان کرد: در زمینه آموزش، گرچه به آموزش نوجوانان و 
جوانان ما لطماتی وارد شده اما بخاطر پروتکل، حفظ حیات و جان مردم، دانش آموزان، 
معلمین و اساتید، آموزش حضوری به یک نحوی تقریباً به حالت تعطیلی در آمده و به 
صورت مجازی است و آموزش حضوری هم محدود در حال انجام است. دو موضوع است 
که اهمیت دارد. یکی مسائل مربوط به امور فرهنگی و مذهبی است و دیگری مربوط به 

اجتماعات و ترددها است که باید کاماًل مراعات شوند.
وی ادامه داد: امور فرهنگی و مذهبی گاهی تعطیل و گاهی باز شده است. گاهی گفتیم 
نماز جمعه نباشد و گاهی گفتیم با پروتکل آزاد است. گاهی گفتیم این مرکز تفریحی بسته 
شود و گاهی گفتیم با پروتکل باز شود. گاهی گفتیم سینما و تئاتر باز شود و گاهی گفتیم 
بسته شود. این جایی است که ما در لبه هستیم و خیلی باید مراعات کنیم. اینها می تواند 
باز شود به شرط اینکه ۱۰۰ درصد مراعات انجام گیرد و اگر خدای ناکرده مراعات نشود 
۱۰۰ درصد خطرناک است. پس این مورد از موارد حاشیه دار است و باید کاماًل مراقبت 
کنیم. گزارشی در جلسه داده شد که در برخی شهرهای دینی، مذهبی و گردشگری 

همه ضوابط و اصول مراعات نشده و اظهار نگرانی شد که واقعاً هم جای نگرانی دارد.
رئیس جمهور تاکید کرد: در زمینه اجتماعات و ترددها، مردم خیلی مراعات می کنند. 
این ایام، ایام عزا است و بعد به آخر ماه و ایام میالد حضرت صدیقه کبری و شعبان و رجب و 
ماه عروسی ها می رسیم که ان شاءاهلل مردم مراعات می کنند. در این مسأله تردد افراد درون 
شهری و برون شهری و حضور در اجتماعات خانوادگی و دورهمی ها باید خیلی مراعات شود 
که لب مرز است و ممکن است ما را بلغزاند و خدای نکرده با خطر دیگری مواجه شویم. در 
این جلسه، مسئولین محترم بهداشتی مخصوصاً وزیر بهداشت نسبت به آینده و اینکه اگر 

پروتکل ها صد در صد اجرا نشود، مبتال به موج چهارم شویم اظهار نگرانی کردند.
روحانی تصریح کرد: وقتی مسئولین اظهار نگرانی می کنند دلیلش این است که 
نگرانی وجود دارد. به دالیل و شواهدی که می بینند اظهار نگرانی می کنند و به تعبیری 
آنچه دیگران در آیینه می بینند را آنها در خشت خام می بینند. عده ای باید ببینند تخت ها 
پر شده است و عده ای از قبل با توجه به عدم مراعات ها می دانند که دو هفته دیگر 
هجوم به بیمارستان و خدای نکرده چند هفته دیگر به آرامستان ختم می شود. پس اظهار 

نگرانی به حق است.

 چگونگی پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش بهزیستی
سرپرست مرکز فناوری 
ارتباطات و تحول  اطالعات، 
اداری سازمان بهزیستی کشور 
دانشجویی  شهریه  پرداخت  چگونگی 
افراد تحت پوشش بهزیستی را تشریح 

کرد.
مجید رضازاده در خصوص کمک 
هزینه یا شهریه دانشجویی معلوالن و 
گفت:  بهزیستی  سازمان  هدف  گروه 
که  دارد  وجود  قانونی  رابطه  این  در 
معلول  دانشجویان  تحصیل  و  شهریه 
را رایگان اعالم می کند و بر اساس 
هیات  اجرایی  نامه  آیین  قانون  این 
دولت مصوب کرده است که معلوالن 
هفت  شدید  خیلی  و  شدید  متوسط، 
پایین مشمول تحصیل رایگان  دهک 
سازمان  برای  را  وظایفی  و  هستند 
بهزیستی و سازمان سنجش و سازمان 
است  گرفته  نظر  در  بودجه  و  برنامه 
که  را  معلولی  دانشجویان  بتواند  که 
شرایط فوق را دارند به صورت رایگان 
علوم  وزارت  از  دانشگاه هایی که  در 
ولی  دارند  مجوز  بهداشت  وزارت  یا 
پیام  آزاد،  دانشگاه  مثل  دارد  هزینه 

به  بتوانند  ها  کاربردی  علمی  یا  نور 
بپردازند. تحصیل 

وی ادامه داد: بر این اساس برای 
ساماندهی بهزیستی کمیته دانشجویی 
حوزه  دو  عضویت  با  داد  تشکیل  را 
و  توانبخشی  معاونت  یعنی  تخصصی 
مرکز  محوریت  با  و  اجتماعی  معاونت 
فناوری اطالعات و همچنین با عضویت 
معاونت پشتیبانی که بتواند امر تحصیلی 

دانشجویان را ساماندهی کند.
رضا زاده اظهار کرد: یک سامانه ای 

طراحی شد که بتوانیم به صورت منظم و 
دقیق و با سرعت باال اطالعات افرادی 
که مشغول به تحصیالت عالی هستند 
را داشته باشیم. سه ماه پیش این سامانه 
راه اندازی شد و دانشجوها وارد سامانه 
می شوند و مدارک را بارگذاری می کنند 
و بر اساس نوع معلولیت و دلیل تحت 
دسته  بهزیستی  در  بودنشان  پوشش 

بندی می شوند.
ما  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
یک شیوه نامه ای را تصویب کردیم و 

با توجه به بند ر 5 ساله ششم و شرح 
دسته  افراد  بهزیستی  سازمان  وظایف 
دانشگاهی  تحصیالت  و  شدند  بندی 
همچنین  شد.  گرفته  نظر  در  نها  آ
هم  دولتی  های  دانشگاه  دانشجویان 
کمک هزینه تشویقی دریافت می کنند. 
مصوب  اجرایی  نامه  آیین  اساس  بر 
هیات دولت پرداخت هزینه به صورت 
و  معلوالن شدید  برای  صد در صدی 
غیر شدید ٧ دهک پایین باشند الزامی 
های  شهریه  اول  مرحله  در  و  است 
البته  است.  پرداخت  حال  افراد  این 
یک گروه صد در صد شهریه دریافت 
پوشش  تحت  فرزندان  که  کنند  می 
بهزیتسی هستند. حاال چه آنکه زندگی 
مستقل داشته باشند و چه فرزند پذیر 

شده باشند.
شورای  مصوبه  با  گفت:  رضازاده 
به  شازمان  رساست  دستور  و  معاونین 
معلوالن خفیف و معلوالنی که سه دهک 
باال هم هستند به دلیل هزینه اضافه ای 
که معلوالن برای نیازمندی های زندگی 
ارند مشمول دریافت کمک هزینه برای 

شهریه دانشجویی می شوند.
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زیر نظر: علی هوشمند

امتحانات دانشگاه ها در تمام شهر مجازی برگزار می شود 
صورت  به  امتحانات  برگزاری  احتمال  درباره  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
این موضوع در ستاد کرونا مطرح نشده و  آبی گفت:  حضوری در مناطق زرد و 

امتحانات مانند روال ترم گذشته مجازی و غیر حضوری است.
علی خاکی صدیق درباره احتمال برگزاری حضوری امتحانات در مناطق زرد 
و آبی گفت: امتحانات همان طور که قباًل نیز اعالم شده به صورت الکترونیکی و 
غیرحضوری برگزار می شود مگر اینکه ستاد کرونا مجوز بازگشایی دانشگاه ها در 

مناطق مذکور را صادر کند.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: تا جایی که من اطالع دارم این موضوع 
در ستاد کرونا مطرح نشده است بنابراین امتحانات در همه مناطق حتی شهرهای 

آبی و زرد به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار می شود.
نهایی شدن  به  توجه  با  بود  اخیر عنوان شده  روزهای  در  به گزارش مهر، 
با  آینده و  ابتدای هفته  تا  با کرونا  پروتکل های بهداشتی جدید ستاد ملی مقابله 
توجه به فروکش کردن تب شیوع کرونا در استان های زرد و آبی چنانچه این ستاد 
بازگشایی دانشگاه ها در مناطق مذکور مجوز صادر کند احتمال تجدیدنظر  برای 
وزارت علوم در تصمیم قبلی مبنی بر برگزاری مجازی امتحانات پایان نیمسال اول 

سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ وجود دارد.

افزایش اعتبار خرید تجهیزات کمک آموزشی دانشجویان روشندل
از مساعدت  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  دانشجویان صندوق  امور  معاون 
صندوق رفاه دانشجویان برای خرید تجهیزات کمک آموزشی دانشجویان روشندل 

خبر داد.
الیاس منیری افزود: صندوق رفاه دانشجویان سال گذشته و امسال اعتباری 
را برای تامین تجهیزات مورد نیاز دانشجویان دارای آسیب بینایی در اختیار دانشگاه 
ها قرارد داده است تا تجهیزات مورد نیاز آنها توسط دانشگاه ها تامین شود که در 
این جلسه نمایندگان دانشجویان مذکور نیاز اصلی این دانشجویان که عمومیت 

دارد را مطرح کردند.
دانشجویان  نیاز  مورد  برای خرید تجهیزات  اعتباری که  اینکه  بیان  با  وی 
روشندل در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته، امسال افزایش چشمگیری داشته است، 
افزود: تا کنون سه جلسه با حضور نمایندگان امور دانشجویی صندوق رفاه وزارت 
علوم و نمایندگان این گروه از دانشجویان برگزار شده است که بعد از برگزاری 

یک جلسه دیگر نهایی می شود.

انجام رایگان تست کرونا از دانشجویان متقاضی خوابگاه
رئیس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران از فراهم شدن امکان تست 

سریع کرونا برای دانشجویان متقاضی خوابگاه خبر داد.
یوسف مقدس گفت: پیرو ارجاع دانشجویان واجد شرایط تحصیالت تکمیلی 
متقاضی خوابگاه از سوی کمیته صدور مجوز سکونت دانشگاه، مرکز بهداشت و 
سالمت به مرور زمان فرآیند ارزیابی سالمت را کامل تر کرده است و با توجه به 
نیاز به صیانت از سالمت  افزایش تدریجی آمار دانشجویان ساکن در خوابگاه و 
ارزیابی پزشکی و صدور گواهی  دانشجویان ساکن، تست سریع کرونا به فرآیند 

سالمت افزوده شده است.
دانشگاه  مساعدت  با  کرونا  سریع  تشخیص  تست های  اینکه  بیان  با  وی 
علوم پزشکی تهران تهیه شده است، خاطرنشان کرد: با اضافه شدن تست سریع 
تشخیص کرونا، دانشجویان واجد شرایط باید پس از تکمیل پرسشنامه سابقه بیماری 
و تعهدنامه رعایت بهداشت فردی، به مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه جهت انجام 
آزمایش تست مراجعه کنند و پس از انجام معاینه پزشکی و در صورت تأیید، گواهی 

سالمت دانشجویان صادر می شود.
با  کرد:  تصریح  پایان  در  تهران  دانشگاه  سالمت  و  بهداشت  مرکز  رئیس 
رایزنی های صورت گرفته، انجام تست تشخیص سریع کرونا برای دانشجویان واجد 
تأیید قرار گرفته است، به صورت  آنها مورد  شرایط متقاضی خوابگاه که سکونت 
رایگان انجام خواهد شد و دانشجویان می توانند در روزهای اداری از ساعت 8 تا ۱۰ 
با مراجعه به پذیرش مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه برای انجام تست، اقدام کنند.

قتل هولناک یک زن توسط فرزندانش
دو برادر که پس از قتل بی رحمانه مادرشان، جسد او را در کوه های خلج مشهد به آتش 
کشیده بودند، وقتی در تنگنای بازجویی های تخصصی قرار گرفتند راز جنایت را فاش کردند.

به  و  داد  به نام طاهره خبر  مادر 5۱ ساله اش  از گم شدن  زنی  آبان  تاریخ ۲۱  در 
کارآگاهان اداره جنایی گفت: مادرم از۲۰ آبان که به خانه  برادرم رفته بود گم شده است. 
در پی آن شکایت پسر ۲5 ساله طاهره به پلیس آگاهی احضار شد، اما او ادعا کرد: 
مادرم ساعت ۱۴ بیستم آبان به خانه من آمد و حدود ساعت ۱6 با نیت رفتن به خانه 
خواهرم از خانه من خارج شد. باتوجه به این که قولنامه خانه مسکونی طاهره نیز گم شده 
بود، احتمال وقوع جنایت با انگیزه مالی پیش آمد و به دستور سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( گروه ورزیده ای ماموریت یافتند  موضوع را پیگیری کنند.

همزمان دکتر زرقانی در سمت قاضی ویژه قتل عمد مشهد، رسیدگی به این پرونده 
را به عهده گرفت و دستور بازداشت دو پسر و عروس بانوی گم شده را صادر کرد و با 
دستگیری آنان سرنخ هایی به دست آمد و ضمن بازجویی ها، عروس خانواده گفت: شوهرم 

با همدستی برادرش، مادرشان را در خانه ما به قتل رساندند. 
قاضی زرقانی تصریح کرد: پس از اعتراف عروس خانواده پسران طاهره عنوان کردند: 
مادرمان را از باالی پله به پایین پرت کردیم و سپس با کشیدن پالستیک به سرش راه 
تنفس او را بستیم و بعد، خودرویی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اجاره کردیم و جسد او را 
درون یک چمدان به کوه های خلج بردیم و با تینر آتش زدیم. روز بعد هم دوباره به محل 
رفتیم و جسد سوخته را چند کیلومتری باالتر بردیم و دوباره آتش زدیم تا اثری باقی نماند.

متهمان مدعی  از  متهمان گفت: یکی  از  اعترافات یکی  به  اشاره  با  تقوی  سردار 

را به رخم کشید که  ازدواجم  اقساط وام  نپرداختن  است»وقتی مادرم به خانه من آمد، 
دایی ام ضمانت مرا کرده بود! به همین دلیل من عصبانی شدم و زمانی که قصد رفتن 

داشت او را از  روی پله هل دادم!
یکی دیگر از متهمان نیز به برداشتن قولنامه خانه مادرش، به منظور فروش آن 

اعتراف کرد.

ربودن و تجاوز به زن جوان توسط مسافرکش های شیطان صفت
دو مرد جوان که در نقش مسافرکش زن جوانی را ربوده و در شرق تهران مورد 

تجاوز قرار داده بودند بازداشت شدند.
اوایل دی ماه سال جاری زن جوانی با حضور در اداره پلیس از گرفتار شدن در دام 

دو جوان شیطان صفت خبر داد و گفت که توسط آنان مورد  تجاوز قرار گرفته است.
زن جوان به ماموران گفت: در شرق تهران منتظر تاکسی بودم که یک خودروی 
پژو ۴۰5 خاکستری رنگ با دو سرنشین مرد جلو پایم توقف کرد و چون فکر می کردم 
راننده مسافرکش و مرد کناری وی مسافر است سوار شدم. راننده در مسیر از من و مرد 
دیگر اجازه گرفت تا در میان راه بنزین بزند و همه چیز عادی به نظر می رسید که پس 
از بنزین زدن ناگهان در اتوبان تغییر مسیر داد و به سمت جاده لواسان رفت و در آن جا با 
زور و تهدید مرا مورد تجاوز قرار دادند فقط التماس می کردم اما آن ها گوش نمی دادند 

سپس گوشی موبایل و 8۰۰ هزار تومان پول نقدی را که همراهم بود، سرقت کردند.
زن جوان ادامه داد: مردان شیطان صفت پس از اجرای نقشه شوم شان مرا در شرق 

تهران از خودرو به بیرون پرت کرده و به سرعت پا به فرار گذاشتند.
قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران با توجه به حساسیت موضوع دستور داد تا 
تیم ویژه ای از ماموران برای دستگیری ۲ مرد شیطان صفت وارد عمل شوند و ماموران در 
تحقیقات ابتدایی به پمپ بنزین رفته و در بررسی دوربین های مداربسته موفق شدند شماره 
پالک خودرو مردان شیطان صفت را ردیابی کنند و در ادامه دستور توقیف خودرو صادر شد.

تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه ۲۱ دی ماه امسال دو مرد به نام های حمید و 
ارسالن سوار بر خودروی پژو ۴۰5 خاکستری رنگ شناسایی و در عملیات پلیسی دستگیر 
شدند.متهمان ابتدا خود را بی گناه قلمداد می کردند، اما وقتی پیش روی زن جوان قرار 

گرفتند به اقدام شیطانی خود اعتراف کردند.
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قوانین سخت گیرانه اپل اجازه افشای 
مشخصات Apple Car را به هیوندای 

نمی دهد
دنیای  کرد غول  اعالم  بیانیه ی جسورانه ای  در  هیوندای  هفته ی گذشته، 
 Apple Car فناوری گفت وگوهای اولیه را با این شرکت به منظور تولید خودرو
آغاز کرده است. این خبر مهم به سرعت به تیتر نخست خبرگزاری ها تبدیل شد 
از همه  یافت.  افزایش  از ۲۰ درصد  بیش  به تبع آن، سهام خودروساز کره ای  و 
جاه طلبی  شد  مشخص  رسما  فراوان،  شایعات  و  گمانه زنی  سال ها  بعد  مهم تر، 
اپل برای تولید خودرو خودران بسیار جدی بوده است؛ به طوری که اکنون، قصد 
دارد مقدمات فرایند تولید آن را به شرکت دیگری برون سپاری کند. دراین میان، 
نکته ی جالب تغییر موضع و عقب نشینی سریع هیوندای با بیانه ی دوم بود که در 

آن، اسم اپل حذف شده بود.
وب سایت ۹To5Mac با استاد به گفته های خبرگزاری CNBC، گزارش 
داده است که عقب نشینی هیوندای یکی دیگر از نمونه های رویکرد سخت گیرانه ی 
این است که  بر  اعتقاد  افشای اطالعات شرکت است.  رازداری و  اپل درباره ی 
هیوندای به خواسته ی کوپرتینویی ها و باتوجه به قرارداد عدم افشا ))NDA اسم 
اپل را از بیانیه ی خود حذف کرده است. NDA همان طورکه از نامش مشخص 
است، قراردادی حقوقی یا توافق نامه ای رسمی محسوب می شود که بین شرکت ها 
یا افراد حقیقی به  منظور حفاظت از اطالعات محرمانه منعقد می شود. بیانیه نخست 

هیوندای به شرح زیر است:
می دانیم اپل در حال بحث با انواع خودروسازان جهانی، از جمله هیوندای موتور 
است. ازآنجاکه بحث در مراحل اولیه قرار دارد، تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

امری  اطالعات  عدم افشای  توافق نامه های  است  آمده  مذکور،  گزارش  در 
معمول است؛ اما رویکرد اپل حتی از آن نیز فراتر رفته و سخت گیرانه ترین قوانین 
را برای این موضوع در نظر گرفته است. CNBC به نقل از افراد آشنا به این 
موضوع می گوید اپل به شرکایش دستور می دهد نامش را در رسانه ها نباید یاد 

کنند. در بیانیه ی دوم هیوندای آمده است:
درخواست همکاری بالقوه را از شرکت های مختلف درباره ی توسعه ی وسایل 
نقلیه ی مستقل دریافت کرده ایم؛ اما در این باره هنوز تصمیم گیری نشده و بحث ها 

هنوز در مراحل اولیه است.
از  افراد آشنا به سیاست های اپل، شرکت ها برای جلوگیری  طبق گفته ی 
ببرند.  نام  نباید  رسانه ها  در  اپل  از  کوپرتینو،  اهالی  با  روابطشان  به خطرافتادن 
درادامه ی این گزارش، به اطالعات کوچکی از سلسله مراتب ورشکستگی شرکت 
GT Advanced Technologies اشاره شده است. ناگفته نماند شرکت 
یادشده به منظور تهیه ی محافظ یاقوت کبود برای نمایشگر گوشی های آیفون با اپل 
به توافق رسیده بود؛ اما درنهایت، پس از مشکالت تولید اعالم ورشکستگی کرد.

در مراحل ورشکستگی، این شرکت قراردادی محرمانه ای را رسانه ای کرد که 
براساس آن، GT درصورت افشای هر یک  از اطالعات و جزئیات همکاری با اپل 
مٔوظف می شد 5۰ میلیون دالر به غول فناوری کوپرتینو بپردازد. به عنوان بخشی 
از قرارداد یادشده، سه قرارداد محرمانه جداگانه ی نیز وجود دارد که سازنده ی یاقوت 
کبود با آن ها موافقت کرده است. GT گفته بود یکی از شرایط محرمانه بودن 
اضافه   CNBC است.  بوده  شرکت  دو  روابط  نگه داشتن  مخفی  توافق نامه ها، 
تجاری  رابطه ی  تمامی  که  کرد  توافق  یادشده  با شرکت  به شرطی  اپل  می کند 

بین آن ها مخفی بماند.
اپل وارد صنایع جدید می شود، رویکرد پنهان کاری بسیار متفاوتی  وقتی 
 Apple + اتخاذ می کند. برای مثال، اطالعیه های محتوای اپل تی وی پالس
مراحل  معموال  زیرا  نمی شوند؛  کنترل  اپل  اعالمیه های  سایر  به اندازه ی   TV
و حتی  این سرویس  آینده ی  فیلم های  و  تلویزیونی  برنامه های  با  کار  اولیه ی 
رسانه ای  خاص  محتوای  برای  اپل  خریدهای  و  هزینه ها  به  مربوط  جزئیات 
در  اپل،  با  همکاری  درصورت  هیوندای  می رسد  به نظر  بااین حال،  می شود. 
این  با  روابطش  در  احتماال  درغیر این صورت،  کند؛  دقت  بیشتر  باید  مواضعش 

شرکت با مشکالتی مواجه خواهد شد.

کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز 
های  لمپیاد  ا دستورالعمل  آموزشی، 
جاری  تحصیلی  سال  در  کشور  علمی 

را به استان ها ابالغ کرد.
پیگیری  ز  ا پس  گذشته  هفته 
های زیاد والدین و مربیان در مدارس 
المپیادهای  در  نام  ثبت  زمان  باالخره 
علوم  جغرافیا،  شامل  که  کشور  علمی 
زمینی، کامپیوتر، ادبی، شیمی، تفکر و 
کارآفرینی، نجومف سلول های بنیادین، 

و  شناسی  زیست  فیزیک،  ریاضیف 
اقتصاد و مدیریت است از سوی مرکز 
شد  اعالم  درخشان  استعدادهای  ملی 
که آخرین زمان ثبت نام در این المپیاد 
امروز ۲٧ دی ماه اعالم شد و اینک که 
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، 
دستورالعمل المپیاد های علمی کشور در 
سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به استان ها ابالغ 

کره است.
بر اساس این دستورالعمل که به 

وسیله سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشان و مرکز سنجش و پایش کیفیت 
آموزشی تهیه شده است؛ تمامی فرایندها 
داوطلبان،  الکترونیکی  نام  ثبت  از  اعم 
شخصی سازی پاسخ برگ ها، تصحیح، 
اعالم نتایج آزمون ها و پاسخگویی به 
اعتراضات داوطلبان به صورت ستادی 

و متمرکز انجام خواهد شد.
مدارس  آموزان  دانش  همچنین؛ 
ایرانی خارج از کشور مطابق مفاد این 

دستورالعمل مجاز به ثبت نام و شرکت 
در این آزمون ها هستند.

در  دستورالعمل  این  اساس  بر 
آزمون ها  سئواالت  ارسال  جاری  سال 
به حوزه های اجرای داخل و خارج از 
کشور به صورت الکترونیکی و در بستر 
امن انجام خواهد ش، اما  در حالی که 
می شود،  آغاز  ماه  بهمن  از  آزمون ها 
اعالم  هنوز  ادبی  المپیاد  آزمون  منابع 

نشده است.

دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی کشور به استان ها ابالغ شد

دانش  آموزشی  شبکه  مسئول 
بخشنامه ای  اساس  بر  گفت:  آموزان 
که ابالغ شده است، مدارس در استفاده 
سایر  یا  شاد  برنامه  ساز  آزمون  از 

اپلیکیشن ها، مختار هستند.
الحسینی درباره اضافه  سید حسن 
گفت:  شاد  به  ساز  آزمون  ربات  کردن 
ششم  تا  اول  پایه های  در  ساز  آزمون 
رزشیابی  ا و  مشکل  بدون  یی  بتدا ا
پایه ها  این  در  یعنی  است.  توصیفی 
دیگری  مشکل  پایانی  امتحان  جز  به 

وجود ندارد.
آزمون های  برگزاری  افزود:  وی 
پایه های  از  هیچیک  برای  گزینه ای 

تحصیلی مشکلی ندارد.
دانش  آموزشی  شبکه  مسئول 
آموزان از راه اندازی آزمون ساز جدید 
خبر داد و گفت: این برنامه در مراحل 
راه  مسئولیت  است.  فنی  تولید  پایانی 
نهاد  یک  عهده  بر  برنامه  این  اندازی 
خارج از وزارت آموزش و پرورش است 
که قرار بود تا پیش از برگزاری آزمون 
دی ماه تحویل داده شود که متاسفانه 

تاخیر داشت.
اساس  بر  کرد:  تاکید  الحسینی 
بخشنامه ای که ابالغ شده است، مدارس 
در استفاده از آزمون ساز برنامه شاد یا 

سایر اپلیکیشن ها، مختار هستند.

وی با این ادعا که سرعت برنامه 
شاد به حد قابل قبول رسیده است، اظهار 
داشتد: تیم فنی با استفاده از امکانات و 
الکترونیکی  و  افزاری  ابزارهای سخت 
مدعی است که مشکل سرعت به هیچ 
عنوان وجود ندارد، البته وجود اختالالت 
پیک  زمان های  در  آپلود  و  دانلود  در 
غیرقابل انکار است که نیازمند هماهنگی 

میان معلمان و اولیاست.

به  پاسخ  در  شاد  برنامه  مسئول 
گالیه یک معلم مبنی بر اینکه بخش 
تکالیف در شاد به خوبی عمل نمی کند، 
گفت: تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی 
بر وجود مشکل در بخش تکالیف وجود 
این  به  سرعت  به  اما  است،  نداشته 

موضوع رسیدگی خواهد شد.
تکالیف  بخش  افزود:  الحسینی 
برنامه شاد اهمیت زیادی دارد، چرا که 

معلمان با توجه به عملکرد دانش آموزان 
که در این بخش جمع آوری شده است، 

آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند.
وی با تاکید بر اینکه تبدیل یک 
آموزشی  شبکه  به  خبررسان  افزار  نرم 
مشکالت و پیچیدگی هایی دارد، اظهار 
کرد: هنوز یک سال از آغاز به کار این 
نرم افزار نگذشته است و باید اجازه دهیم 

تا مشکالت آن به مرور برطرف شود.
است  معتقد  شاد  برنامه  مسئول 
شبکه  عنوان  به  شده  طراحی  سیستم 
و  ایمن  سالم،  آموزی،  دانش  آموزش 
ویژه آموزش است به طوری که حتی 
اجازه انتشار تبلیغات هم در آن داده نشده 
 5۰ تا   ۴۰ شناسایی  از  است.الحسینی 
مورد ناهنجاری در برنامه شاد خبر داد 
و اظهار کرد: به دلیل اینکه مشخصات 
کامل افراد در اختیار بخش فنی قرار دارد 
به سرعت با مشکالت رفع خواهد شد.

کانال های  تشکیل  درباره  وی 
کنون  تا  گفت:  شاد  برنامه  در  متفرقه 
حتی یک مورد ایجاد کانال بدون اجازه 
نداشته ایم.  پرورش  و  آموزش  مقامات 
شبکه،  این  به  مربوط  نامه  آیین  در 
کانال  ایجاد  برای  وزیر  معاون  امضای 
از تشکیل  شرط ضروری است و پس 
آن نظارت و کنترل بر عملکرد آن به 

صورت جدی انجام می شود.

مدارس در استفاده از آزمون سازها مختار هستند

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در ارتباط با 
تصمیم گیری برای بازگشایی ها در مناطق کرونایی 

توضیحاتی ارائه داد.
علیرضا رئیسی، با اشاره به تصمیمات و مصوبات 
اخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: امروز 
از  وضعیت کرونا در دنیا و به خصوص اروپا، یکی 

موضوعات مورد بحث بود.
رئیسی با اشاره به افزایش موارد ابتالء در اروپا 
که نگران کننده است، افزود: جهش ویروس بسیار 

مؤثر بوده و ما باید بیشتر مراقب باشیم.
وی به موارد دیگری از ویروس های جهش یافته 
در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: از همین رو، ما 

پروازها را لغو کرده ایم.
رئیسی با اشاره به وضعیت نزولی بیماری کرونا 

در کشور، افزود: وضعیت استان مازندران خوب نیست 
و استان های گیالن و گلستان هم درگیر هستند.

وی ادامه داد: ۲۳ شهر نارنجی داریم که این 
اند. ضمن  واقع شده  استان های شمالی  در  شهرها 

اینکه ۱6۳ شهر زرد و ۲5۲ شهر آبی داریم.
افزود:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
متأسفانه در چند روز گذشته در بعضی از نقاط کشور 
شاهد افزایش مسافرت ها بوده ایم و این هشدار جدی 
است که می تواند موج چهارم شکل بگیرد و موارد 

فوتی ها افزایش یابد.
رئیسی تاکید کرد: تجربه تلخ اردیبهشت و خرداد 
را داریم و اگر رعایت نکنیم، دوباره محدودیت ها باز 

خواهد گشت.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به یکی از 

مصوبات امروز اشاره کرد و گفت: مراسم بیست و 
دوم بهمن است که ستاد تصمیم گرفت امسال به 
خودرویی  و  موتوری  راهپیمایی  و  نمادین  صورت 
راهپیمایی  پیاده  صورت  به  کسی  و  شود  برگزار 

نخواهد کرد.
وی در ارتباط با مدارس نیز افزود: مدارس به 
هیچ وجه به صورت اجباری بازگشایی نخواهد شد 
و اختیاری خواهد بود. در شهرهای زرد و آبی برای 
کالس های اول و دوم، خانواده ها می توانند تصمیم 
مسئولین  خود  با  مدرسه  کادر  حضور  اما  بگیرند. 

آموزش و پرورش است.
رئیسی با اشاره به ورود بیش از ۳۰ هزار مسافر 
نگران  واقعًا  وضعیت  این  گفت:  قشم،  جزیره  به 

کننده است.

بازگشایی مدارس منتفی است
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به  نسبت  یه  سرما ر  زا با
متفاوتی  شرایط  دارای  گذشته 
د  عتما ا که  جا  ن  ا تا  است 
هر  و  رفته  بین  از  بازار  این  به  سهامداران 
روز بیشتر از روز قبل سرمایه آنها در این بازار 
سوخت می شود. اتفاقی که یک کارشناس 
بازار سرمایه اعتقاد دارد مسئوالنی که روزی 
تشویق  بازار  این  در  حضور  برای  را  مردم 
میکردند، حال باید پاسخگوی مردم باشند.

شاخص کل بورس روز شنبه گذشته 
برای نخستین مرتبه وارد کانال یک میلیون 
زمانی  از  درواقع  شد.  واحد  هزار   ۱۰۰ و 
بازار  این  در  ریزش  همان  یا  اصالح  که 
گذشته،  شنبه  روز  تا  شد  آغاز  مردادماه  در 
و  میلیون  یک  کانال  به  شاخص  هیچگاه 
کف  و  نکرده  گرد  عقب  واحد  هزار   ۱۰۰
یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برای بورس 
حفظ شده بود. اما ادامه روند ریزشی در این 
بازار باعث شد اتفاق مذکور رخ دهد و روز 
شنبه شاهد صف فروش در انواع سهم های 
کوچک و بزرگ بازار بودیم. درواقع  درحالی 
که تا قبل از مردادماه بسیاری از کارشناسان 
صعود شارپی بازار را غیر منطقی می دانستند 
حال بر این باورند که سقوط این بازار در این 
روزها غیرمنطقی نیست و اعتماد در این بازار 

از دست رفته است.
بی اعتمادی مردم به بورس همه چیز 

را باهم می سوزاند
در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر 
روان  باید  اینکه  بر  تاکید  با  سرمایه،  بازار 
شناسی بازار صورت بگیرد، اظهار کرد: اسفند 
ماه سال ۱۳۹8 و فروردین و اردیبهشت سال 
۱۳۹۹ با وجود شیوع کرونا، ریزش بازارهای 
جهانی و دالر ۱۴ هزار تومانی، بازار پرقدرت 
باال میرفت به طوریکه  بازار بیش از ارزش 

ذاتی خود معامله میشد.  در آن روزها بازار 
به  توجهی  تنها  نه  و  داشت  واکنشی  بیش 
اخبار منفی نمی کرد بلکه  به اخبار مثبت 
حاضر  درحال  داد.  می  وزن  حد  از  بیش 

پارادایم فکری بازار برعکس شده است.
بازار  ریزش  اوایل  در  داد:  ادامه  وی 
مطرح  پیشنهاد  این  شهریور،  و  مرداد  در 
ریزشی  روند  از  جلوگیری  برای  که  شد 
دارایی  محل  از  ارزیابی  تجدید  باید  بازار، 
های استهالک ناپذیر یعنی از محل امالک 
البته در آن زمان با  و دارایی اجرایی شود. 
این پیشنهاد مخالفت شد اما درحال حاضر  
است.  شده  سهراب  مرگ  از  بعد  نوشدارو 
به  عادی  مردم  که  رسیده  جایی  به  بازار 
شدت بدبین شده اند. تیر آخر هم صندوق 
پاالیش یکم بود که ارزش آن نصف شده 
صندوق  این  که  افرادی  از  بسیاری  است. 
را خریداری کرده بودند مردم عادی بودند 
فقط  و  نداشتند  بورس  از  ای  سررشته  که 
خرید  به  اقدام  دارایکم  سبقه  اساس  بر 

کرده بودند. 
اقداماتی است که  آثار  بورس  ریزش 

در گذشته صورت گرفته است

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به 
مباحثی که درمورد کاهش قیمت دالر می 
شود، گفت: بازار به طور باورنکردنی  به اخبار 
مختلف وزن می دهد.  صحبت از دالر ۱۰ 
بازار به این موضوع  هزار تومانی می شود 
وزن میدهد.  از ازاد شدن ارز های بلوکه شده 
و دالر ۱5 هزار تومانی صحبت به میان می 
آید ، بازار به آن وزن می دهد. هرچند نرخ 
میزان  بورس  بازار  اما  است  کاهشی  دالر 
کاهش را حساب و کتاب نمی کند. بازار با 
چنان سرعتی می ریزد که مشخص نیست 
در سیکل نا امیدی است یا ترس و وحشت. 
باید گفت  فقط  نیست.  ریزش منطقی  این 
این اتفاق آثار اقداماتی است که در گذشته 

صورت گرفته است.
به  اعتماد  اینکه  بر  تاکید  با  شریعتی 
داد:  توضیح  گردد،  برنمی  حرف  با  بورس 
ضربه  و  کردند  اعتماد  بازار  این  به  مردم 
ترس  دچار  هم  ها  تکنیکالیست  خوردند. 
شده اند.اینکه همه سهم ها، از جمله سهم 
هایی که  به بازار جهانی مرتبط هستند، چه 
سهم هایی که در بورس کاال هستند  و چه 
سهم هایی که می خواهند تجدید ارزیابی 

دهند و گزارش های خود را  در کدال ثبت 
کنند باهم دارای صف فروش هستند، یعنی 

مشخص نیست نقطه تعادل کجا است.
وی ادامه داد: امیدواریم شاخص کل 
در محدوده یک میلیون  و 5۰ تا یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار واحد  بایستد. با حرف چیزی 
جلساتی  قبل،  هفته  در  شود.  نمی  درست 
برگزار شد اما اتفاق مثبتی رخ نداده است. 
زیرا دیگر پولی در اختیار حقوقی ها نیست 
و از طرف دیگر صندوق های بازنشستگی 
پول الزم دارند و سهم میفروشند. ادامه نگاه 
یک طرفه به تامین مالی از بورس به بازار 
متغیرها  امیدواریم  است.  زده  اسیب  بیشتر 
منطقی  را  بازار  بتوانیم  که  برسند  ثبات  به 
نگاه و قیمت گذاری کنیم. امیدواریم دالر 
کاهش یابد، صادرات نفت از سرگرفته شود، 
اما بازار ملک و خودرو هم کاهشی شوند. با 
زمزمه های کاهش قیمت دالر، بازار ملک 
درصد   ۱5 خودرو  بازار  و  درصد   ۱۰ کال 
اصالح کرده اند اما بازار سرمایه 5۰ درصد 

اصالح کرده است.
دولت باید پاسخگو باشد

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: حدود  
۴۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار بیرون 
تشویق  بازار  در  حضور  به  مردم  و  رفت 
شدند. حداقل باید از  مسووالن سوال شود 
بازار  در  برای حضور  را  که شما که مردم 
پاسخی  چه  االن  کردید،  تشویق  سرمایه 
پولی  تواند  نمی  دولت  دارید؟  مردم  برای 
برای  که  همین  اما  کند  تزریق  بازار  به 
جلوی  پاداش   و  حقوق  و  بودجه  کسری 
فروش صندوق های بازنشستگی و تامین 
اقدام خوبی  بگیرد،  بورس  در  را  اجتماعی 
برای  دیگری  درآمد  منبع  یعنی  است. 

کسری های خود پیدا کند.

بیمه آسیا طرح بخشودگی صد در صدی جرائم بیمه شخص ثالث 
را اجرا می کند

طرح بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع بند ب 
ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث از ابتدای بهمن 

ماه سال جاری در بیمه آسیا اجرا می شود.
اعالم  بر  بنا  و  بیمه  آسیا  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بیمه  نظارت  معاونت 
مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر، صد در صد مبلغ جریمه 

موضوع بند ب ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث )جرائم فقدان سابقه بیمه 
 نامه( مشمول بخشودگی خواهد بود.

بنا بر این گزارش، این تسهیالت صرفًا مربوط به کلیه دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری زمینی است که از تاریخ ۱/۱۱/۹۹ تا ۳۰/۱۱/۹۹ بیمه  نامه با مدت اعتبار 

یک ساله خریداری کنند.
این گزارش می افزاید: کلیه هموطنان عزیز می توانند با مراجعه به تمامی شعب، 
واحدهای صدور و نمایندگی های بیمه آسیا در سراسر کشور از طرح بخشودگی صد 

در صدی جرائم بیمه اجباری شخص ثالث استفاده کنند.

مشارکت مدیران و کارکنان بیمه کوثر در پویش نذر فاطمیه
راستای  در  فاطمیه  ایام  با  زمان  هم    کوثر  بیمه  کارکنان شرکت  و  مدیران 
وظیفه دینی و شرعی خود در پویش نذر فاطمیه مشارکت و هیات  عزاداری مجازی 

برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، هم زمان با ایام فاطمیه و شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و در درورانی که شیوع بیماری کرونا زندگی اقتصادی آحاد جامعه 
به ویژه نیازمندان را تحت تاثیر قرار داده است، مدیران و کارکنان شرکت بیمه کوثر 
به منظور دستیاری محرومان به توزیع غذای گرم و کمک های غیرنقدی در مناطق 

محروم اقدام کردند.
همچنین در شرایطی که برخی از مردم بیش از پیش برای تامین حداقل معاش 
خود با مسایل زندگی دست و پنجه نرم می کنند، مدیران و کارکنان این شرکت با 
هدف کمک رسانی به خانواده های بی بضاعت و مستندان جامعه از ابتدای سال تاکنون 
نیز بسته های حمایتی در میان ساکنان برخی مناطق محروم در سراسر توزیع کردند.

گفتنی است، مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا)س( به صورت برخط و با 
حضور معاونان، مدیران و کارکنان شرکت در سراسر کشور برگزار شود.

در پی حمایت از ملی پوش کاراته کشور:
فدراسیون کاراته از بانک توسعه تعاون تقدیر کرد

فدراسیون کاراته از بانک توسعه تعاون تقدیر کردرئیس 
فدراسیون کاراته کشور به همراه بهمن عسگری به عنوان 
المپیک  مسابقات  سهمیه  دارنده  کاراته  ملی پوش  تنها 
تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل  دفتر  در  حضور  با  توکیو، 
ملی پوشان  از  بانک  این  اقدامات و حمایت های مستمر  از 

کاراته تقدیر کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، پس از انعقاد قرارداد اسپانسری 
ورزشی بانک توسعه تعاون قزوین جهت حمایت مالی از قهرمان ملی پوش کاراته 
کشور، در سال گذشته، نشان بانک توسعه تعاون با کسب مدال طال در مسابقات 
جهانی اتریش و دیگر مسابقات و اردوهای تمرینی تیم ملی کاراته، روی پیراهن 
بهمن عسگری نقش بست و تصاویر این قهرمان ملی در صفحات مجازی شخصی 
و فدراسیون کاراته درحالی که نشان بانک توسعه تعاون روی پیراهن دارد، منتشر شد.

با شیوع بیماری کرونا و تعویق مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو، حمایت مالی از 
ستاره کاراته جهان، توسط بانک توسعه تعاون و مدیریت شعب این بانک در استان 
قزوین ادامه یافت و تداوم این حمایت ها سبب شد تا سید حسن طباطبایی رئیس 
استان  کاراته  دبیر  و  ایران  کاراته  المپیکی  به همراه مرد  کاراته کشور  فدراسیون 
قزوین با حضور در دفتر مدیرعامل بانک توسعه تعاون با حجت اله مهدیان دیدار 
و مراتب قدردانی فدراسیون کاراته کشور را با اهدا لوح سپاس به ایشان ابراز دارند.

در بخشی از تقدیرنامه تقدیمی رئیس فدراسیون کاراته به مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون آمده است: »بدینوسیله بر خود الزم میدانم مراتب امتنان و قدردانی ام 
را از زحمات بی شائبه جناب عالی در کمک و حمایت از بهمن عسگری ستاره المپیکی 

کاراته کشور اعالم دارم«.
مهدیان نیز در این دیدار ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای بهمن عسگری 
در مسابقات المپیک توکیو وی را از سرمایه های باارزش کشور خواند و بر لزوم حمایت 

همه جانبه مسئولین از سرمایه ها و چهره های بین المللی تأکید کرد.
همچنین یونس کالنتری مدیر شعب استان قزوین نیز در جریان این دیدار با 
اشاره به اعتقاد و نظر مدیرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص حمایت از چهره های 
شاخص ملی و حرکت در مسیر سرفرازی میهن اسالمی، مراتب تقدیر خود را از 

مدیرعامل بانک ابراز داشت.

پرداخت ۷۰ هزار فقره تسهیالت کرونایی با سفته دیجیتال
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد از پرداخت ٧۰ هزار فقره تسهیالت کرونایی با سفته 

دیجیتال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از 
ایبنا، عباس معمار نژاد، طی سخنانی در ششمین رویداد بزرگ 
فناوری های مالی ایران که با حضور مدیران عامل بانک ها، 

فعاالن عرصه فناوری های مالی کشور برگزار شد، با اعالم این خبر گفت: در آینده 
نزدیک، کل سفته های بانکی، الکترونیکی می شوند و دیگر سفته کاغذی نداریم.

وی با بیان اینکه توجه به تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند در حال حاضر 
از یک انتخاب گذشته و تبدیل به اجبار شده است، ادامه داد: معنی این حرف این 
است که ما بدون توجه به فناوری های نوین و دیجیتال، دیگر امکان رقابت در بازار، 
مخصوصًا بازارهای مالی را نداریم. نکته قابل توجه در موضوع اقتصاد هوشمند و 
تحول دیجیتال این است که این مساله صرفًا یک موضوع فناورانه نیست و تحقق 
تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند نیاز به تغییر پارادایم فکری و فرهنگی در اداره 

سازمان ها و شرکت ها دارد.
این مقام مسوول افزود: مهم ترین تغییر پارادایم این است که باید نگاه مان را 
در بانک، سازمان دولتی یا یک شرکت فناوری یا هر کسب و کاری از »نگاه درون 
به بیرون« به نگاه »بیرون به درون« تغییر دهیم، به این معنا که در نظام بانکی 
به جای اینکه بنشینیم و برای مشتریان مان تصمیم بگیریم، محصول تولید کنیم 
و از مشتری بخواهیم از آن استفاده کند، باید برویم نیاز مشتری را بشناسیم تجربه 

او را بشناسیم و بر مبنای نظر مشتری، محصول بومی شده برای او آماده کنیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در 
دنیای جدید، ما از سیستم به اکو سیستم رسیده ایم، اظهار داشت: خود اکو سیستم، 
از سیستم هایی تشکیل شده که نهایتًا هدفی مشترک، یعنی رضایت مشتری را دنبال 
می کنند.وی اقتصاد پلت فورمی، کسب و کار داده محور، بانکداری باز و … را از 
جمله نکات مورد توجه در تحول و بانکداری دیجیتال عنوان کرد و گفت: متأسفانه 
یکی از چالش های اصلی نظام بانکی ما امروز این است که مدل کسب و کار آن، 

بجز در موارد معدود، زیان ساز است.
اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال را یک »ابر فرصت« عنوان  نژاد،  معمار 
کرد که باید از آن برای اصالح مدل کسب و کار نظام بانکی به نحوی استفاده 
کنیم که دیگر شعبه محور نبوده و بتوان در فضای دیجیتال و بر مبنای ابزارهای 
هوشمند خدمات خود را به مشتریان ارائه کرد. مدتی پیش یک اصالح کوچک در 
مدل نظام بانکی ایجاد شد و آن هم کارمزدهای خدمات الکترونیک بود که شاهد 
بودید، در ابتدای امر چه سر و صدایی ایجاد شد، در حالی که سال ها بود این اتفاق 

نیفتاده بود و از الزامات انجام این کار محسوب می شد.
معمارنژاد در ادامه گفت: ما در وزارت اقتصاد به دنبال تدوین یک »استراتژی 
فراگیری مالی« هستیم که قرار است پس از نهایی شدن، در دولت و مراجع ذیصالح، 
تصویب شود. این استراتژی می گوید تمام مردم در اقصی نقاط کشور، باید به خدمات 
مالی شامل خدمات بانکی، بیمه ای و بازار سرمایه، به راحتی دسترسی داشته باشند.

این مقام مسوول با طرح این سوال که آیا ما در همه نقاط کشور می توانیم 
شعبه بانکی ایجاد کنیم؟ توضیح داد: ما در حال انجام پروژه ای بنام »ژئومارکتینگ« 
در مورد استقرار شعب هستیم. تعداد ٧5۰ روستا از یک استان کشور، بیش از ۱٧۰ 
کیلومتر با اولین شعبه نظام بانکی ما فاصله جغرافیایی دارند، آیا منصفانه است آنها 
هر بار این مسیر را برای دریافت خدمات بانکی بروند؟ و آیا صحیح است برای هر 
یک شعبه بانکی ایجاد کنیم؟ پاسخ صحیح آن است که باید خدمات بانکداری را 

روی موبایل و ابزارهای هوشمند به آنها ارائه کنیم تا بتوانند استفاده کنند.
وی در ادامه سه عنصر تحول دیجیتال، تولید محصول مطابق نیاز مشتری و 
سواد مالی را الزمه تحقق اقتصاد هوشمند و استراتژی فراگیری مالی عنوان کرد. 
در شرایط کرونا در دنیا تحوالت عظیمی اتفاق افتاد و مدل کسب و کار نظام بانکی 

در پساکرونا تغییر کرده است.

هموار شدن راه عبور ایران
 از تحریم ها توسط پارس جنوبی 

و  معادالت  از  بسیاری  جنوبی،  پارس  گازی  میدان  فازهای  توسعه 
پیش فرض های تشدید تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت کشور را برهم زد، 
به طوری که صنایع نفت و گاز ایران توانست بر بسیاری از چالش های پیش روی 
صادرات منابع انرژی فائق آمده و با تنوع بخشی در این بخش و فروش فرآورده های 
حاصل از پاالیش نفت، گاز و محصوالت وابسته به آن، مسیر عبور از تنگنای 

تحریم را هموارتر کند.
مجاهدت های خاموش وزارت نفت در کسب درآمدهای نفتی از محل صادرات 
منابع انرژی، سبب شده است تا اطالعات رسمی، متقن یا حتی نزدیک به واقعیتی 
در این زمینه در اختیار بازار انرژی و رسانه ها قرار نگیرد، اما ناظران و رصدکنندگان 
فعالیت های اقتصادی ایران در حوزه بین الملل معتقدند ایران اگرچه در سال های 
اخیر با بیشترین فشارها برای صدور نفت، گاز و فرآورده های مرتبط با آن روبه رو 
بوده، اما موفق شده در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا، راه هایی هرچند 

باریک و مویرگی برای کسب درآمدهای قابل قبول صادراتی بیابد.
فارس  خلیج  راهبردی  ساحل  در  صنعتی  تمدن  یک  خلق  میان  این  در 
ایرانی  بخش  در  تحریم  مختلف  دوره های  در  کشور  هنگفت  سرمایه گذاری  و 
بزرگ ترین میدان گازی جهان، سبب شده است تا نام پارس جنوبی همواره به 
تار و پود اقتصاد کشور گره بخورد و جایگاهی ویژه و قابل تأمل در خلق قدرت 
ایران حتی در کوران حوادث ناخوشایندی مانند  اقتصادی، سیاسی و بین المللی 

تحریم داشته باشد.
پهنه  این  ذی نفعان  از  جدیدی  ردپای  کردیم  تالش  رو  پیش  نوشتار  در 
گازی را در خارج از مرزهای سرزمینی جست وجو و بخش کوچکی از طیف وسیع 
تأثیرپذیری صادرات منابع انرژی ایران به مدد توسعه پارس جنوبی را بازشناسی 

کنیم و مورد توجه قرار دهیم.
رشد ۹۳ درصدی صادرات گاز در ٧ سال

از  نه تنها  از بزرگ ترین مخزن مستقل گازی جهان،  برداشت گاز  افزایش 
وابستگی ایران به واردات گاز از کشور همجوار کاست، بلکه سبب شد به پشتوانه 
افزایش ظرفیت تولید از پارس جنوبی، زمینه توسعه صادرات در این حوزه فراهم 
به  آمریکا  تحریم های  از  مستثنا شدن  با  ایران  گاز  کشور  در غرب  شود.امروزه 
کشور ترکیه و عراق صادر می شود. عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت 
اوپک، برای تولید برق تعدادی از نیروگاه های کشورش به گاز ایران متکی است، 
همچنین ایران در حال تدوین طرحی برای صادرات گاز ایران به افغانستان است 

که به دست بخش خصوصی انجام می شود.
صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه سال گذشته به ۱٧ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون مترمکعب رسیده است. این عدد در سال ۹۲ حدود ۹ میلیارد مترمکعب بود 
که نشان می دهد صادرات گاز در هفت سال گذشته بیش از ۹۳ درصد رشد کرده 
است. بنا بر اعالم شرکت ملی گاز، افزون بر تأمین گاز خانگی، صنایع، نیروگاه ها 
و... هم اکنون به طور میانگین روزانه ٧۰ میلیون مترمکعب گاز به کشورهای همسایه 
تحریم های  اعمال  و  ایران  رقبای  کارشکنی  دلیل  به  اگرچه  که  می شود  صادر 
بی سابقه آمریکا، با هدف گذاری برنامه توسعه ششم فاصله دارد، اما دستاورد قابل 

توجهی در این زمینه به شمار می رود.
گازرسانی به نیروگاه ها و کسب درآمد از صادرات برق

در سال های اخیر به دلیل رویارویی کشور با تغییرات اقلیمی و شرایط کم آبی 
و به تبع آن کاهش نقش سدهای برق آبی در تولید برق، شمار نیروگاه های حرارتی 
و سیکل ترکیبی به پشتوانه افزایش تولید گاز در پارس جنوبی رو به فزونی گذاشته 
است و هم اکنون گاز طبیعی، رتبه نخست تأمین سوخت نیروگاه های کشور را به خود 
اختصاص داده است. هم اکنون بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه های 
اما چرا  به سوخت اصلی گاز طبیعی است،  وابسته  حرارتی صورت می گیرد که 
گازرسانی به نیروگاه ها در افزایش صادرات حاصل از منابع انرژی ایران نقش دارد؟

اعتمادی که از بین رفت؛

تشویق کنندگان به بورسی شدن، پاسخگوی مردم باشند
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زیر نظر: محمد امامی

اقتصاد خیاباني-3
از نکات قابل توجه در این طرح این است که کارفرما تعهدي در قبال 
استخدام این افراد نداشته و در صورتي  که از کارشان راضي نباشد، مي تواند 
در انتهاي کار آن ها را استخدام نکند. این امر به ویژه در شرایطي قابل توجه 
است که حداکثر همکاري با یک کارورز، یک سال تعیین شده و ذکر شده 
است که اگر کارفرما بعد از مدت مقرر، بنا بر توجیهات غیر موجه، از ادامۀ 
کار با کارورز صرف نظر کرد، در نهایت فقط با او چنین برخورد می شودکه 

مثاًل تا یک سال نمی تواند تقاضاي کارورز دیگري کند.
این طرح از ابتداي مطرح شدن، با واکنش هاي بسیاري روبه رو شد. برخي 
را مطرح  این نکته  اعتراضي،  نامۀ  با امضاي  اقتصاددانان و فعاالن مدني 
کردند که این برنامه در راستاي ارزان سازي نیروي کار در حال اجراست و 

موقتي سازي نیروي کار را به دنبال خواهد داشت.
بسیاري معتقدند که دولت موظف است براي جوانان اشتغال ایجاد کند. 
اما با ارزان سازي نیروي کار و به کارگرفتن آن ها و عدم تعهد بخش خصوصی 
برای کار دائمی آن ها، زمینه ساز بیگاري گرفتن از جوانان شده است. در حالي 
که مسئول این وضعیت دولت است و باید به جاي این قبیل طرح ها، چارۀ  
امر،  ظاهر  در  معتقدند  بیندیشد.کارشناسان  بیکاري  مشکل  براي  اساسي 
مدعاي برنامه ریزان و مجریان طرح هایي از قبیل کارانۀ  اشتغال جوانان، 
مقابله با معضل بیکاري جوانان دانش آموخته ي دانشگاه هاست. چراکه به 
برخي  فرصت هاي  جذب  دانشگاهي  جوان  نیروي  از  بخشي  ترتیب،  این 
شغلي مي شوند. در حالي که مسألۀ اصلي، حق کار شهروندان براي زندگي 
قرار  بیگاري  شرایط  در  اشتغال،  عنوان  با  که  این  نه  است،  شرافتمندانه 
بیکاري،  مسألۀ  براي حل  اعالم شود  که  است  این  مثل  بگیرند. درست 
همه باید به اردوگاه کار اجباري بروند. در ظاهر امر، اردوگاه کار اجباري 
اما پاسخي به معضالت جامعه   هم مي تواند مشکل بیکاري را حل کند، 
آسیب پذیرتر  را  کارمندان  و  کارگران  موقعیت  طرح،  این  نیست.اجراي 
ارزان قیمت تري  و  نیروي جوان  از خیل  کارفرما مي تواند  مي کند. چراکه 
استفاده کند که می توانند در اغلب مشاغل غیر تخصصي و نیمه  تخصصي، 
جایگزین نیروي کار موجود شوند. یعني اشتغال آن ها شکننده تر مي شود 

و قدرت چانه زني کم تري بر سر دستمزد و شرایط کار خواهند داشت.
کساني  معتقدند  اقتصاددانان  از  دیگر  برخي  گذشته،  انتقادات  این  از 
از منظر  را علیه طرح کارورزي مطرح مي کنند،  تندي  انتقادات  که چنین 
ایدئولوژیک با آن برخورد مي کنند. به هر حال بیکاري 6 میلیون نفري در 
ایران، یک واقعیت است که براي برطرف کردن آن، باید اقدامالتي در دستور 
کار قرار گیرد. عده اي مي گویند منتقدان تند و تیز طرح کارورزي بگویند 
که براي مشکل بیکاري فزاینده در ایران که از آن تحت عنوان »سونامي 
بیکاري« در سال هاي آینده یاد شده- و به زودي شاخص فالکت کشور را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد- چه تدابیري اندیشیده اند؟ اگر طرح کارورزي طرح 
بدي است، چه پیشنهاداتي را مي توانند در قالب یک طرح خوب مطرح کنند.

»محسن ایزدخواه«، اقتصاددان، مي گوید: »در حالي عده اي به دنبال 
آن هستند که شکاف بین کارگر و کارفرما را بیشتر و بیشتر کنند که در 
ایران، افراد بسیاري به شغل داللي و سوادگري مشغول هستند و بدون اینکه 
سودي عائد کسي کنند و منفعتي به افراد برسانند، درآمدهاي کالن دارند.«

از  انتقادات بر طرح کارورزي بر قوت خود باقي است. بسیاري  البته 
کار  نیروي  بتوانند  که  طرح هایي  چنین  کلي  پذیرش  ضمن  کارشناسان 
بیشتري را سر کار بنشانند، معتقدند این طرح و باقی طرح ها در ابعاد مختلف 

ایراداتیدارند که می توان آن ها را نقد کرده و خواهان اصالح آن شد.
ادامه در صفحه 6

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه بررسی بودجه باید به دور از هیجانات 
انتقادات  عمده  گفت:  شود،  انجام  سیاسی 
به الیحه بودجه مربوط به میزان وابستگی 
بودجه به نفت بود، اما در کمیسیون تلفیق 
میلیارد  هزار   ۱۹۹ از  نفتی  درآمد  میزان 
تومان به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
علیه  در هجمه  مرحله  ترین  تازه  در 
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، 
تلفیق  کمیسیون  رییس  نادران«  »الیاس 
بودجه مجلس ادعا کرده است: »این بودجه 
آن قدر مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته 
بود که اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی 
چون سال آخر دولت و سال اول مجلس و 
در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و 
رد  را  آن  نبود؛ حتما  منطقه  و  ملی  مسائل 
می کردیم و این بودجه این قابلیت را نداشت 
که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم که 

آن را اصالح کنیم.«
به ادعای رسانه ها، نادران گفته است: 
آقای  می کردیم،  رد  بودجه  الیحه  »اگر 
روحانی می گفت من بهتر از این بلد نیستم 
صورت  به  هم  موضوع  و  بنویسم  بودجه 
طبیعی و منطقی به تصمیم گیری سران قوا 
محول می شد و ممکن بود آنجا ارقام را با 
دقت پایین باال و پایین کرده و برای مملکت 

یک فاجعه درست کنند.«
نوشته  فروپاشی  برای  بودجه  »این 
شده است« نیز ادعای دیگری بود که برخی 
رسانه ها به نقل از رییس کمیسیون تلفیق 
ادعاهای  بررسی  درج کردند.برای  مجلس، 
مطرح شده توسط رییس کمیسیون تلفیق 
و  اقتصادی  امور  معاون  سراغ  به  مجلس 
هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و 

بودجه کشور رفتیم.
به  توجه  با  پورمحمدی«  »سیدحمید 
کمبود وقت به برخی سواالت پاسخ داد و 
قرار شد بقیه ادعاها و شبهات مطرح شده را 

در وقتی دیگر بررسی کنیم.
رییس  نادران  دکتر  آقای  سوال: 
های  مصاحبه  در  بودجه  تلفیق  کمیسیون 
اخیر خود گفته است که »این بودجه برای 
فروپاشی نوشته شده است« و یا اینکه »اگر 
بودجه به سران قوا ارجاع می شد ممکن بود 
برای مملکت یک فاجعه درست کنند« نظر 
سازمان برنامه و بودجه در این زمینه چیست؟

هشتمین الیحه بودجه در حالی تقدیم 
مجلس شد که علیرغم سخت ترین تهدیدات 
و تحریم ها در این سال ها،  فرایند تصویب 
انجام  ترتیب  و  نظم  با  بودجه  اجرای  و 
بود که حتی یک  این  آن  نتیجه  و  می شد 
روز پرداخت های به عهده دولت به تعویق 

نیفتاد و حتی یک برگ اوراق مالی دولت یا 
سود آن نکول )عدم ایفای تعهدات( نشد.

کاهش  علی رغم  دولت  همچنین 
شدید منابع، حتی از حق قانونی خود مبنی 
مرکزی  بانک  تنخواه  از  کامل  استفاده  بر 
تنخواه  سال  هر  پایان  در  و  کرده  اجتناب 

بانک مرکزی را تسویه کرد.  
و  نفت  قابل توجه  صادرات  علیرغم 
موجود بودن منابع ارزی حاصل از صادرات 
نفت، لیکن به دلیل عدم عرضه منابع ارزی 
مرکزی  بانک  بازار،  در  صادرات  از  حاصل 
تا ضمن  نکرد  ارز خود  خرید  به  مجبور  را 
اجرای دقیق سیاست های مالی از فشار به 

سیاست های پولی اجتناب شود.
این نظم و ترتیب در همه لوایح بودجه 
ساالنه وجود داشت، در سال جاری نیز الیحه 
موعد  از  زودتر  سه روز   ۱۴۰۰ سال  بودجه 

قانونی را تقدیم مجلس کرد.
اساسی،  نون  قا  ۱۲6 اصل  طبق 
برنامه  و  امور  مسئولیت  رئیس جمهوری 
دولت  دارد،  عهده  بر  مستقیمًا  را  بودجه 
الیحه بودجه را مطابق این اصل و بر پایه 
قوانین عادی در موعد مقرر تدوین و تقدیم 
کرده است. حق دولت تدوین الیحه بودجه 
و حق مجلس تصویب و یا رد این الیحه 
شاکله  باید  نیز  تصویب  صورت  در  است. 

بودجه پیشنهادی دولت را حفظ کند.
برای  بودجه  »این  مانند  عباراتی   
فروپاشی نوشته شده است« و یا اینکه »اگر 
ممکن  می شد  ارجاع  قوا  سران  به  بودجه 
بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند« 
عبارات مناسب نظام کارشناسی و حرفه ای 

بودجه ریزی کشور نیست. بعید می دانم آنچه 
رییس  نادران«  »الیاس  زبان  از  ها  رسانه 
کمیسیون تلفیق مجلس نقل کرده اند دقیق 
باشد. چون وی شخصیتی مبادی آداب و آشنا 

به قوانین و مقررات است.
رد  یا  و  تصویب  و  بررسی  و  تدوین 
هیجانات  از  دور  به  فضایی  در  باید  بودجه 
سیاسی و بر پایه منافع مردم و مصالح نظام 
و بصورت حرفه ای و بر پایه اصول قانون 

اساسی انجام شود.
سوال: رییس کمیسیون تلفیق مجلس 
ادعا کرده است که میزان وابستگی بودجه 
به نفت در این الیحه زیاد است نظر شما 
کننده  تدوین  مسئول  سازمان  عنوان  به 

بودجه چیست؟
به  اولیه  روزهای  در  انتقادات  عمده 
وابستگی  میزان  به  مربوط  بودجه  الیحه 
میزان  بودجه  الیحه  بود.  نفت  به  بودجه 
نفت  صادرات  از  حاصل  منابع  از  استفاده 
را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده 
است. مجلس می تواند این رقم را کاهش 
دهد و آنچه را مطلوب می داند تصویب کند، 
اما تاکنون این رقم توسط کمیسیون تلفیق به 
۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بودجه
نظر  و  بودجه  الیحه  تفاوت  سوال: 
کمیسیون تلفیق برای تامین دارو و تجهیزات 

پزشکی و کاالهای اساسی چیست؟
در الیحه برای تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی و کاالهای اساسی مبلغ 8 میلیارد 
این  ارز  نرخ  دولت،  شد.  پیش بینی  دالر 
به  تا  کرد  منظور  تومان   ۴۲۰۰ را  منابع 

دهد.  اختصاص  را  آن  جاری،  سال  روال 
بینی  پیش  در الیحه  در حکمی  همچنین 
کرد اگر با رعایت مالحظات بازار، تخصیص 
ارز ترجیحی را مطلوب تشخیص نداد بتواند 
تا نرخ روز را صرف  التفاوت نرخ آن  مابه 
حمایت از معیشت و سالمت مردم کند. به 
به مردم و  نقدا  را  منابع  این  عبارت دیگر 

بپردازد. ذینفعان 
ممکن است مجلس این روش دولت 
را نپسندد و آن را مناسب نداند آن وقت باید 
چیست  او  نظر  مورد  مناسب  روش  بگوید 
که دولت آن را در بودجه ندیده است؟ اگر 
نظری متفاوت دارد باید بگوید ضمانت اجرا 
و مسئولیت پاسخ گویی آن برای حفظ نظم 

بازار چیست؟
ر  د هنوز  تلفیق  کمیسیون  و  ما 
تعامل  با  را  باید کار  راه هستیم.  میانه های 
و همفکری جلو ببریم. ما به تمام ایده های 
نمایندگان احترام می گذاریم با آنها بحث و 
گفت و گو می کنیم و اطالعات و تجربیات 

اجرایی را در اختیار آنها می گذاریم.
به  هم  نمایندگان  که  صورتی  در   
برنامه و بودجه  نظرات کارشناسی سازمان 
توجه کنند آن وقت تالش هر دو قوه، خیر 
داشت.  خواهد  مردم  برای  بیشتری  ثمر  و 
بدیهی است این تعامل و گفت و گو باید در 
فضایی دوستانه و کارشناسی و در جلسات 

کمیسیون انجام شود.
هرچه مطالب بودجه، در تریبون های 
سیاسی و به زبان سیاسی بیان شود. مجال 
تنگ تر  کارشناسی  کار  و  تعامل  برای  کار 

و کسب نتیجه مطلوب سخت تر می شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه:

بودجه را سیاسی نکنید

یــک کارشــناس رمــز ارزهــا 
ــه  ــرای ورود ب ــه ب ــرد ک ــه ک توصی
ــز  ــواع رم ــاره ان ــا درب ــازار حتم ــن ب ای
ارزهــا مطالعــه و ســپس معاملــه کنیــد 
ــازار بســیار  ــن ب ــرا، نوســانات در ای زی
شــدید اســت و ممکــن اســت در طول 
چنــد روز معــادل 5۰ درصــد افــت یــا 

ــد.  رشــد کن
ــرد:  ــار ک ــامخی اظه علیرضــا ش
در حــال حاضــر رونــد بــازار رمزارزهــا 
ســریع پیــش مــی رود. از ایــن رو 
نمی تــوان چشــم انــداز بلندمــدت 
ایــن بــازار را بــا قطعیــت پیــش بینــی 
ــورت  ــه ص ــا ب ــت ت ــاز اس ــرد و نی ک
روزانــه و هفتگــی بــازار را تحلیــل 
ــه  ــه دو نکت ــن زمین ــا در ای ــرد. ام ک
اینکــه  اول  اســت.  اهمیــت  حائــز 
دوران رونــق بــازار بــا ســرعت تنــدی 
زمانــی  در  معمــوال  شــد.  ســپری 
ــادی عمــل  ــا ســرعت زی ــازار ب کــه ب
ــول  ــه ط ــم ک ــار داری ــد، انتظ می کن
دوره اســتراحت یــا اصــالح بــازار 

ــد.  ــی باش طوالن
ایــن  دوم  نکتــه  افــزود:  وی 
ــازار  اســت کــه عامــل اصلــی رشــد ب
اخیــر، ورود  رمزارزهــا در ماه هــای 
شــرکت های  هوشــمند  پول هــای 
در  اســت.  آمریکایــی  و  اروپایــی 
نزدیــک،  آینــده  در  کــه  صورتــی 
و  روســی  شــرکت های  پول هــای 
ــوند،  ــازار ش ــن ب ــم وارد ای ــی ه چین
ــن  ــود بیــت کوی ــدی از صع دوره جدی

خواهیــم داشــت. 
ــا در  ــز ارزه ــناس رم ــن کارش ای
ــی از  ــا نقدینگ ــه آی ــه اینک ــخ ب پاس
بــازار ســهام بــه ســمت بــازار رمزارزها 
حرکــت کــرده اســت؟ گفــت: ممکــن 
ــی  ــدهای نجوم ــل رش ــه دلی ــت ب اس
هفته هــای اخیــر بــازار رمزارزهــا، ایــن 
اتفــاق افتــاده باشــد امــا ایــن موضــوع 
بــه معنــی خــروج ارز از کشــور نیســت 
زیــرا، در داخــل کشــور امــکان تولیــد 

بیــت کویــن داریــم. همچنیــن، انتقال 
پــول از بــورس بــه بــازار بیــت کویــن 
تاثیــری بــر قیمــت آن نمی گــذارد 
ــی  ــن الملل ــا بی ــازار رمزارزه ــرا، ب زی
اســت و حجــم بــازار ســهام ایــران در 
مقایســه بــا آن بســیار کوچــک اســت 
و از ایــن رو بــازار ســهام ایــران اثــری 

ــذارد.  ــر آن نمی گ ب
ــردم  ــه م ــاره اینک ــامخی درب ش
وارد ایــن بــازار شــوند یــا خیــر؟ 
ــه قصــد  ــانی ک ــه کس ــرد: ب ــان ک بی
ورود بــه ایــن بــازار را دارنــد توصیــه 
می کنــم کــه دربــاره تمــام رمــز 
معاملــه  و ســپس  مطالعــه  ارزهــا 
ــازار  ــن ب ــرا، نوســانات در ای ــد زی کنن
بســیار شــدید اســت و ممکــن اســت 
در طــول چنــد روز معــادل 5۰ درصــد 
افــت یــا رشــد کنــد. کســانی کــه وارد 
ایــن بــازار می شــوند بایســتی تحمــل 
ایــن نوســانات را در خــود ایجــاد کنند 
ــودی  ــه صع ــازار همیش ــه ب ــرا ک چ

ــود. ــد ب نخواه

یک کارشناس:

برای ورود به بازار رمزارزها، تحقیق کنید
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شهرستان  خبری  گروه 
باقرزاده-رئیس  سمیه  مشهد 
کمیته امداد امام خمینی )ره(،  
در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع 
مسکونی هزار واحدی امام رضا)ع( برای 
افراد نیازمند حاشیه شهر گفت: رویکرد 
سه  در  امداد  کمیته  در  توانمندسازی 
مورد تعریف می شود که شامل اشتغال، 

مسکن و فرهنگ سازی است.
مرتضی بختیاری افزود: در بحث 
درصد   ۳۰ حدود   ۹8 سال  اشتغال 
با  امداد  کمیته  توسط  کشور  اشتغال 
شده  ایجاد  دستگاه ها  سایر  حمایت 
نیز  مسکن  بخش  در  همچنین  است 
از  هکتار  دو  واگذاری  با  است  قرار 
همکاری  و  قدس  آستان  زمین های 
خراسان  استانداری  مشهد،  شهرداری 
واحد  ر  هزا امداد  کمیته  و  رضوی 
مسکونی را برای نیازمندان ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: حاشیه شهر مشهد 
که  می شود  مهاجرانی  شامل  بیشتر 
سفر  این شهر  به  یافتن شغل  امید  به 
جلسه  این  در  راستا  این  در  کرده اند، 
به  مهاجران  اگر  که  می کنم  اعالم 
امداد  کمیته  بازگردند،  خود  روستاهای 
وظیفه تامین اشتغال و مسکن آنان را 

برعهده می گیرد.
کارهای  داشت:  اظهار  بختیاری   
حال  در  مشهد  شهر  حاشیه  در  خوبی 
انجام است و امیدوارم این پروژه نیز تا 

سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

پروژه  مشکل  نبود  صورت  در 
مجتمع مسکونی هزار واحدی در سال 

۱۴۰۱ بهره برداری می شود
افزود:  ادامه  در  مشهد  شهردار 
برای اجرای این پروژه با سه نهاد بنیاد 
مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
بنیاد مسکن همکاری هایی صورت  و 

خواهد گرفت. 
این  در  گفت:  کالئی  محمدرضا 
پروژه موضوعاتی همچون طرح تفصیلی 
و آماده سازی طرح سبب طوالنی شدن 
آغاز کار شده بود که خوشبختانه برطرف 

شده است.
طرح  مشاور  کرد:  تصریح  وی 
کرده  آماده  را  کار  نقشه های  آمایش 
است و قرارگاه خاتم االنبیاء نیز درحال 

آماده سازی کار می باشد.
کمیته  کرد:  تاکید  مشهد  شهردار 
امداد در نظر دارد این کار را در مدت 
در  و  برساند  اتمام  به  نیم  و  یک سال 
صورت نبود مشکل می توانیم این پروژه 
را در این مدت به بهره برداری برسانیم 
تهیه  را  که طرح  متاسفانه شرکتی  اما 
کرده است، در لیست سیاه قرار گرفته 
و فعالیت های آنان با محدودیت مواجه 
شده است که در صورت عدم مشکل با 
این بخش، کار در سال ۱۴۰۱ به بهره 

برداری می رسد.
ی  ا بر قدس  ن  ستا آ دگی  ما آ
همکاری در حل مشکالت حاشیه شهر

قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
جمع  در  مراسم  حاشیه  در  رضوی 

قدس  آستان  کرد:  اضافه  خبرنگاران 
سیاست های  سند  راستای  در  رضوی 
به خدمت رسانی  ویژه ای  توجه  کالن  
و حل مشکالت مردم به خصوص در 

حاشیه شهر مشهد را دارد.
در  قهرودی  خاکسار  مصطفی 
پروژه ساخت مسکن برای حاشیه شهر 
مشهد افزود: آستان قدس گام مهمی 
را برای حل مشکل مسکن نیازمندان 
ادامه  حرکت  این  که  است  برداشته 

خواهد داشت. 
وی اظهار داشت: آستان قدس در 
حوزه های مختلف با هماهنگی مسئولین 
استان در صحنه بوده و در عرصه های 
تصمیم گیری ها  با  متناسب  مختلف 

کمک رسانی انجام خواهد داد.

ایجاد هزار واحد مسکونی برای نیازمندان حاشیه شهر مشهد راه  ایالم  گاز  شرکت  در   ۱۹۴ مکانیزه  امداد  سامانه 
اندازی شد

عباس شمس الهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از راه اندازی 
سامانه امداد مکانیزه ۱۹۴ به صورت پایلوت در اداره گاز شهرستان ایالم خبر 
داد و گفت: این سامانه نرم افزاری است که به منظور مدیریت الکترونیکی 
درخواست های مردمی در شرایط مواجهه با حوادث و اتفاقات ناشی از گاز 

طبیعی، راه اندازی شده است.
وی افزود: مهمترین عملکرد این سامانه برنامه ریزی حضور به موقع 
تأسیسات  اضطراری  تعمیرات  یا  حادثه  وقوع  محل  در  امدادی  نیروهای 

می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار داشت: کلیه واحدهای امدادی استان 
تحت سامانه یاد شده به صورت متمرکز در خدمت رسانی مستمر به مردم 
تالش می کنند تا خدمات ارائه شده شرکت گاز با کیفیت باال،ایمن و پایدار 

در حداقل زمان ممکن به آحاد مختلف جامعه عرضه شود.
شمس الهی به قابلیت های این سیستم نرم افزاری پیشرفته اشاره 
کرد و  ادامه داد: ضبط تمامی درخواستهای وارده، ارجاع درخواست ها به 
نزدیک ترین خودرو امدادی حاضر در محل ، نظارت بر عملکرد نیروهای 
 GPS امدادی و مدت زمان رسیدگی به درخواست ها از طریق نرم افزار
، اخذ گزارش های مدیریتی و آماری امداد رسانی و بررسی عملکرد اجرایی، 
ایجاد هماهنگی و ارتباط بین امدادگران ،مشترکین و مرکز امداد، از خدمات 

این سامانه هوشمند و پیشرفته در سطح استان است.
وی بیان داشت: این سامانه همچنین قابلیت کنترل و گزارش وضعیت 
ایستگاه های گاز، شناسایی مطلوبترین عملکرد امداد گران در زمان انجام 
امور محوله، بکارگیری نفرات متخصص و متعهد در صف اول امداد رسانی 
به مردم ، ارائه راهنمایی و کارشناسی و مشاوره در خصوص ابهامات نکات 
ایمنی گاز طبیعی و پاسخگویی شبانه روزی به مردم شریف استان را دارد.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم در پایان از مردم خواست شماره تلفن ۱۹۴ 
امداد مکانیزه گاز را به خاطر بسپارند و در زمان بروز هرگونه حادثه، قطعی گاز 
و درخواست مشاوره فوری مرتبط با تأسیسات گاز با این شماره تماس بگیرند.

پایداری تولید در سایه سالمت تجهیزات محقق می شود

بهزاد پرچم پور رئیس بازرسی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم در اینباره 
عملکرد  صحت  از  اطمینان  برای  صنعتی  واحد  این  فنی  بازرسی  گفت: 
تجهیزات در راستای تولید پایدار در سال جهش تولید با استفاده از نیروهای 
متخصص داخلی اقدامات قابل توجهی انجام داده که خروجی آن در تولیدات 

این شرکت، نمود عینی پیدا کرده است.
وی افزود: در نه ماهه اول سال جاری بازرسی، صدور دستورالعمل 

تعمیراتی و صدور گواهینامه برای ۴۳ تجهیز ثابت انجام شده است.
رئیس بازرسی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم اظهار داشت: بازرسی 
و صدور گواهینامه برای ۱۲۲ تجهیز باالبری و کمک باالبری به منظور 

جلوگیری از نصب تجهیزات غیر استاندارد انجام شده است.
پرچم پور ادامه داد: بازرسی تست و کالیبراسیون ٧۱ شیر اطمینان و 
صدور گواهینامه آنها، ۳۹8 مورد بازرسی از تجهیزات برقی و ابزار دقیقی 
شامل ترانس و سرکابلهای قدرت،کیتهای عایقی،ترموولها،سوییچها،تابلوهای 
کنترلی و UPS ها از دیگر اقدامات بازرسی فنی در طول ۹ ماهه گذشته 
بوده است.وی به صدور دستورالعمل جوشکاری جهت یکهزارو ۹۴۲ اینچ 
جوش و نظارت بر صحت انجام آن اشاره کرد و گفت: بیش از یکهزارو 
۲86 اینچ رادیوگرافی از جوشهای انجام شده برای اطمینان از سالم بودن 

آنها زیر نظر بازرسان فنی انجام شده است.
رئیس بازرسی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: انجام بیش از 
سه هزار و 5۰۰ نقطه ضخامت سنجی از لوله ها و تجهیزات برای اطمینان 
از مناسب بودن ضخامت آنها، انجام تستهای غیر مخرب برای شناسایی 
عیوب همچون 5۲ متر مربع تست فراصوتی ، تست نشت میدان مغناطیسی 

و غیره از دیگر اقدامات برای تولید پایدار بوده است.
وی اظهار داشت: تهیه و انعقاد ۴ مورد پیمان در زمینه خدمات کلی 
بازرسی فنی ،انجام تست نشت شار مغناطیسی، پایش خوردگی خطوط لوله 
و صالحیت ادامه سرویس )FFS(، صدور دستورالعمل رنگ آمیزی برای 
۲۰۰ متر مربع و نظارت بر صحت انجام آن و همچنین تعویض ۱٧ مورد 
کوپن خوردگی و ۱۰8 مورد بازرسی از سیستمهای حفاظت کاتدی برای 
اطمینان از صحت عملکرد آنها، از دیگر اقدامات در ۹ ماهه گذشته بوده است.

پرچم پور گفت: در مجموع در تمام حیطه های بازرسی فنی ۱۰8 مورد 
دستورالعمل تعمیراتی صادر گردیده است.

اراضی  برای  برگی  تک  اسناد  هکتار  صدور6میلیون 
منابع ملی و طبیعی استان سمنان

جعفر مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
در جلسه مشترک با مدیر کل ثبت اسناد و امالک در سالن شهید نقاشیان 
اداره کل بصورت وبینار با حضور رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 
و رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشورگفت: با تعامالت انجام شده 
با دستگاه قضایی واداره کل ثبت اسناد و امالک استان  بیش از ۳میلیون 
و ۳۱۲هزار هکتار از پالکهای ثبتی واقع در اراضی ملی استان در نه ماه 
سالجاری با اجرای طر ح کاداستر تثبیت و تحت مالکیت دولت قرار گرفت.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  حقیقی   مرادی  جعفر 
سمنان گفت:  تالش های انجام شده به منظور سیاست های ابالغی سازمان 
از  برنامه های ۹ در ۹۹  اجرای  برای  آبخیزداری کشور  جنگل ها، مراتع و 
ابتدای سالجاری  تاکنون سند اراضی منابع ملی و طبیعی استان به میزان 

یک میلیون هکتار صادر کردید.
وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی و اداره کل  ثبت اسناد استان از 
بدو شروع حدود6 میلیون و 6۰۰هزار              هکتار از اراضی ملی استان 
ثبت شده و کل اسناد اخذ شده ۴میلیون و 5٧۰هزارهکتار دارای سند تک 
برگ شدو تا سال ۱۴۰۰ کلیه عرصه های منابع طبیعی با تخصیص اعتبار 
سند دار خواهد شدو همچنین انجام تثبیت و اخذ سند برای کلیه اراضی 
ملی گرفته خواهد شد. جعفرمرادی حقیقی تصریح کرد: صدور اسناد تک 
برگی و تثبیت اراضی ملی در سامانه ثبت موجب کاهش چشمگیر تخلفات 
و تصرفات احتمالی در اراضی ملی شده و از جعل سند و صدور اسناد معارض 

در این اراضی نیز جلوگیری می شود.

هفته  و شهرداری سیرجان در  ایالم  پاالیشگاه  تساوی 
هفتم لیگ برتر

تیم فوتبال بانوان پاالیشگاه ایالم در دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل 
شهرداری سیرجان  به تساوی دو بر دو رسید.

برای تیم فوتبال پاالیشگاه گاز ایالم خانم ها عاطفه ایمانی و کوثر 
عنبری  گلزنی کردند.

تیم پاالیش گاز ایالم هفته آینده مهمان ملوان بندر انزلی است.
در حال حاضر تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در رده اول جدول، 
وچان کردستان در رده دوم و تیم پاالیشگاه  ایالم با یک بازی کم در رده 
ورزشگاه  در محل  و   ایالم  میزبانی  به  امروز  دارد.بازی  قرار  سوم جدول 

عدالت برگزار شد.

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ایالم 6۰ درصد
 پیشرفت دارد 

نوراهلل تیموری اظهار داشت: طرح ارتقا و افزایش ظرفیت فاضالب ایالم 
با توجه به افزایش جمعیت شهری و مشکالت زیست محیطی و همچنین عدم 
ظرفیت کافی تصفیه خانه فاضالب شهر در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این طرح سیستم تصفیه از هوادهی گسترده و زمان 
ماند در حوضچه های آرامش به سیستم لجن فعال که یکی از پیشرفته ترین 

سیستم های تصفیه خانه فاضالب است، تغییر خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم یادآور شد: در این روش 
با احداث تانک های هوازی و بی هوازی در الگون های هوادهی بخش 
قابل توجهی از مواد آلی از جمله کربن، نیترات و فسفات موجود در فاضالب 
حذف و باعث باال رفتن شاخص های مورد نظر سازمان محیط زیست در 

خصوص پساب خروجی می شود.
تیموری، فرآیند تصفیه فاضالب در مدول دوم را تصفیه کامل بیولوژیکی 
به روش لجن فعال آ دو او با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر عنوان کرد و گفت: 
کیفیت پسآب حاصل از فرآیند در نظر گرفته شده مطابق با استانداردهای 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به آب های سطحی است.

از  این تصفیه خانه  اینکه در ساخت و اجرای مدول دوم  بیان  با  وی 
تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا استفاده می شود، افزود: متاسفانه افزایش قیمت 
مصالح و نوسانات بازار در تامین تجهیزات مورد نیاز این پروژه توسط پیمانکار 

باعث مشکل و اختالل در برنامه زمانبندی اجرای این طرح شده است.
مدیرعامل شرکت آبفای ایالم با یادآوری اینکه روند احداث این پروژه 
توسط پیمانکار در حال انجام است، اضافه کرد: شرکت آب و فاضالب استان 
ایالم، تمام تالش خود را به کار بسته است تا این پروژه را در سریع ترین 
زمان ممکن تکمیل و به بهره برداری برساند.یک هزار و ۹86 میلیارد ریال 
در طول ۲.5 سال گذشته برای توسعه و بهسازی شبکه های آب و فاضالب 

این استان هزینه شد.

در شهرستان شهریار اجرا شد:
اصالح شبکه آبرسانی به طول 5۷۰ متر در شاهد شهر 
مدیر امور آب وفاضالب شاهدشهر از اصالح شبکه و انشعاب آب در 

خیابان خوارزمی مدرسه بعثت خبر داد . 
شهریار- داود سمیعی زنوزی در خصوص این طرح اظهار داشت: شبکه 
توزیع در خیابان خوارزمی پشت مدرسه بعثت و کوچه های آن محدوده، 
بعلت فرسوده بودن شبکه توزیع و قطر کم، قادر به پاسخگویی  به تقاضای 
آب شرب شهروندان نبوده و این مشکل همواره موجب کمبود و افت فشار 

آب در خیابان مذکور می شد .
این محدوده  نیاز ساکنین  تامین آب شرب مورد  به منظور  افزود:  او 
نسبت به نسبت به اجرای عملیات اصالح شبکه آبرسانی به متراژ 5٧۰ متر 

با لوله هایی به قطر ۱۱۰ و ۹۰ میلیمتری از جنس پلی اتیلن اقدام شد.
سمیعی اظهار داشت: با توجه  به حجم فعالیتهای عمرانی آبفا تامین 
آب شرب شهروندان شاهدشهر، برداشت آب از چاهها با عمق بیش از ۲۰۰ 
انجام می شود، به همین دلیل همواره محدودیت های تامین آب همواره 
وجود دارد و شهروندان برای گذر از  بحران کم آبی بویژه در زمان های 
اوج مصرف، الزم است مصرف آب در منزل را مدیریت کنند، تا دچار مشکل 

قطع و یا افت فشار نشوند.
مدیر امور آبفای شاهد شهر در پایان از مردم خواست در صورت بروز 
هرگونه نشتی و شکستگی شبکه آبرسانی و مشاهده انشعاب آب غیر مجاز 
از طریق شماره تلفن  ۱۲۲ مراتب را اطالع رسانی کنند تا همکاران واحد 

امداد در اسرع وقت نسبت به آن اقدام نمایند. 

خبرششم
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز

حمایت  شرکت شهرک صنعتی البرز از پایان نامه های 
دانشجویی

کـــرج- اکبـــری- مدیـــر عامـــل شـــرکت شـــهرکهای صنعتـــی 
ـــای  ـــه ه ـــان نام ـــرح، از پای ـــن ط ـــاس ای ـــر اس ـــرد:  ب ـــح ک ـــرز تصری الب
ـــقف  ـــا س ـــری ت ـــال، دکت ـــون ری ـــقف ۴۰ میلی ـــا س ـــد ت ـــی ارش کارشناس

ـــد. ـــد ش ـــت خواه ـــال حمای ـــون ری 8۰ میلی
وی اضافـــه کـــرد: موضوعـــات پایـــان نامـــه هـــا بایـــد از بیـــن 
ـــازمان  ـــط س ـــده توس ـــالم ش ـــی اع ـــی و مطالعات ـــای تحقیقات ـــت ه اولوی
صنایـــع کوچـــک و شـــهرکهای صنعتـــی ایـــران و شـــرکت شـــهرک 
ـــع مســـائل و مشـــکالت،  ـــر رف ـــالوه ب ـــا ع ـــد ت ـــرز باش ـــی الب ـــای صنعت ه
راهکارهـــای جدیـــد بـــرای توســـعه و حمایـــت یـــا رفـــع معضـــالت 

ـــد. ـــک باش ـــع کوچ ـــی صنای عموم
مدیـــر عامـــل شـــرکت شـــهرکهای صنعتـــی البـــرز توجـــه بـــه 
مشـــخصات اقلیمـــی و جغرافیایـــی و منابـــع انســـانی و مزیـــت هـــای 
منطقـــه ای و ملـــی در طرحهـــای توســـعه ای از جملـــه دیگـــر ویژگیهـــای 
ـــد  ـــان بای ـــرد: متقاضی ـــح ک ـــبن تصری ـــاب نش ـــان کرد.عق ـــه بی ـــان نام پای
ـــدارک  ـــه م ـــرز و ارائ ـــی الب ـــهرکهای صنعت ـــرکت ش ـــه ش ـــه ب ـــا مراجع ب
ـــرح و  ـــه را مط ـــان نام ـــات پای ـــت، موضوع ـــرم درخواس ـــل ف الزم و تکمی
ـــپس  ـــرح و س ـــه مط ـــان نام ـــی پای ـــه بررس ـــوارد در کمیت ـــس از آن م پ
ـــه  ـــان نام ـــون از پای ـــه تاکن ـــان اینک ـــا بی ـــد. وی ب ـــد ش ـــاب خواه انتخ
ـــزود:  ـــت، اف ـــده اس ـــت ش ـــرکت حمای ـــن ش ـــط ای ـــی توس ـــای مختلف ه
ــرکت  ــا در شـ ــه هـ ــان نامـ ــات پایـ ــرای موضوعـ ــط بـ ــوارد مرتبـ مـ
ـــد  ـــی توانن ـــان م ـــت و متقاضی ـــود اس ـــرز موج ـــی الب ـــهرکهای صنعت ش

ـــد. ـــی یابن ـــات آگاه ـــن موضوع ـــرکت از ای ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــا مراجع ب
ـــا  ـــت وب ـــن اولوی ـــدی در آخری ـــی وتولی ـــرق واحدهـــای صنعت قطـــع ب

ـــرد ـــی صـــورت گی اطـــالع قبل
ـــره شـــرکت شـــهرک های  ـــت مدی ـــاب نشـــبن رئیـــس هیئ ـــر عق دکت
ـــهرکهای  ـــرق ش ـــان ب ـــئوالن و متولی ـــت: مس ـــرز گف ـــتان الب ـــی اس صنعت
صنعتـــی بـــرای هـــر گونـــه عملیـــات  نبایـــد بـــدون اطـــالع  قبلـــی 
باعـــث قطـــع کـــردن بـــرق واحدهـــای صنعتـــی شـــوند کـــه ایـــن  
عـــدم مدیریـــت بـــر رونـــد تولیـــد در اســـتان آســـیب می زنـــد، و در 
بســـیاری مـــوارد باعـــث بیـــکاری کارگـــران، و از بیـــن رفتـــن مـــواد 
ـــیاری  ـــای بس ـــه هزینه ه ـــود ک ـــد می ش ـــوط تولی ـــی خط ـــه و خراب اولی

را بـــرای واحدهـــای تولیـــدی درپـــی دارد.

سالمی«  »محمد حسن  سرهنگ 
گفت: چهل سالگی دفاع مقدس فرصت 
بازخوانی  جهت  مناسبی  و  ارزشمند 
دوران  دستاوردهای  و  غنی  فرهنگ 
دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های 

آینده است.
رضا تبیانیان-به گزارش خبرنگار 
هنگ  سر  ، ن سمنا ز  ا س  ع پر فا د
حفظ  مدیرکل  سالمی«  »محمدحسن 
مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
سمنان در اختتامیه سه جشنواره بزرگ 
تولیدات فضای مجازی و دستاوردهای 
با عنوان »سرو  تشکل های مردم نهاد 
سرخ«، جشنواره  سراسری »شعر بسیج« 
و شانزدهمین  دوره »فیلم  مقاومت« 
در  بهداشتی  پروتکل  رعایت  با  که 
دفاع  فرهنگی  مرکز  تئاتر  آمقی  سالن 
مقدس استان برگزار شد، اظهار داشت: 
را داشتیم  در دی مناسبت های بزرگی 
استان  سالگرد شهید شاخص  از جمله 
شهید »حسن شاطری«، اولین سالگرد 
چهلمین  »سلیمانی«،  سردار  شهادت 
فخری زاده«،  »محسن   شهادت  روز 
دفاع  دوران  گمنام  شهید   6 تدفین 
و  استان  شهرستان های  در  مقدس 
سالروز عملیات های بزرگ کربالی ۴ و 
5 که بیش از ۲5۰ جوان سمنانی در این 

عملیات ها به شهادت رسیدند.
چهل  ینکه  ا ن  بیا با  سالمی 
ارزشمند  فرصت  مقدس  دفاع  سالگی 
و مناسبی جهت بازخوانی فرهنگ غنی 
و  مقدس  دفاع  دوران  دستاوردهای  و 
است،  آینده  نسل های  به  آن  انتقال 
مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  گفت: 
ایام  مقدسی است که باید برای افراد  
جامعه بخصوص نسل جوان، رشادت ها 
دفاع  دوران   در  رزمندگان  فداکاری  و 

مقدس یادآوری شود.
این مسئول ادامه داد: چهل سالگی 
دفاع مقدس فرصتی برای کسانی است 

با  و  دارند  را  مقدس  دفاع  دغدغه  که 
را  فرهنگ  این  می توانیم  برنامه ریزی 
و  استقامت، بصیرت  و  که شامل صبر 
آگاهی، روحیه جهادی و ازخودگذشتگی 

است را به جامعه منتقل کنیم.
های  برنامه  خصوص  در  وی 
استان  در  مقدس  دفاع  سال  چهلمین 
دفاع  سالگی  چهل  در  افزود:  سمنان 
برای  برنامه  هزار    ۳ از  بیش  مقدس 
شده  پیش بینی  ایام  این  بزرگداشت 
ایام  در  برخی  و  انجام  برخی  که  بود 
خواهد  اجرا  و  ریزی  برنامه  فجر  دهه 
بخش  در  هنرمندان  سهم  که  شد 
بسیار  ایام   این  گوناگون هنری  های 

چشمگیر بود.
فضای  ینکه  ا بیان  با  سالمی 
انسان  نمایی  هنر  عرصه  به  مجازی 
نقالبی  ا و  دلسوزی  و  متعهد  های 
از  بیش  داد:  ادامه  است،  شده  تبدیل 
حوزه  در  تولیدی  فعالیت  هزار  یک 
گمنام،  شهدای  ویژه  مجازی  فضای 
به  شهدا  از  گرافیک  اینفو   ۱5۳ تولید 

سه زبان  فارسی، عربی و انگلیسی از 
چهل  ایام  در   استان  هنرمندان   آثار 

سالگی دفاع مقدس بوده است.
یادآور شد: جشنواره  این مسئول 
تولیدات فضای مجازی » سرو سرخ« 
آموزی و تشکل  در دو بخش  دانش 
و محور  ۹ موضوع  در  نهاد  مرد  های 
مقدس،  دفاع  سالگرد  چهلمین  چون 
نقش استان سمنان در عملیات مرصاد، 
فرهنگ ایثار و شهادت، جوانان و دفاع 
کارآفرینی،  و  تولید  جهش  مقدس، 
حمایت از کاالی ایرانی، سبک زندگی 
دوم  گام  بیانیه  اسالمی،  و  یرانی  ا
اجتماعی  سالمت  و  اسالمی  انقالب 
ویژه  موضوع  و  کرونا(  با  )هم زیستی 
سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم 
ویدئویی  قالب های  تمام  در  سلیمانی 
گزارشی،  مستند  کوتاه،  فیلم  مانند 
موشن  فتوکلیپ ،  ،نماهنگ،  استندآپ 
دوبله،  دابسمش،  انیمیشن،  گرافیک، 
پوستر،  رادیویی،  نمایش  و  پادکست 
،اینفوگرافیک  نوشت،کاریکاتور  عکس 

برنامه ریزی و اجرا شد.
جشنواره  سرخ  سرو  گفت:  وی 
با  سال  ابتدای  از  که  است  بزرگی 
استان  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی 
بیش از ۲ هزار و 6۰۰  اثر به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۲ 
اثر مربوط به نسل پنجم انقالب  هزار 
به  مربوط  اثر   6۰۰ و  آموزان  دانش 
استان  سطح  نهاد  مردم  تشکل های 
رسیده  آثار  داوری  از  پس  که  است 
۳۰ اثر برگزیده و ٧ اثر شایسته تقدیر 

شناخته شده است.
دو  به  رسیده  ثار  آ به  سالمی 
جشنواره دیگر اشاره کرد و یادآور شد: 
»فیلم  جشنواره  دوره  شانزدهمین  در 
به  بخش   5 در  زیادی  آثار  مقاومت« 
جشنواره ارسال شد که از این میان 6 
اثر برگزیده استانی و یک اثر برگزیده 
ملی شناخته شد و در جشنواره سراسری 
»شعر بسیج« ۱5۳ اثر به دبیرخانه ارسال 
شد که ۱5 اثر منتخب و یک اثر ملی 

مورد تجلیل قرار گرفت.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان:

چهل سالگی دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی فرهنگ غنی دفاع مقدس است

ــد  ــل از واح ــه نق ــه- ب اندیش
ــور  ــی و ام ــط عموم ــر اداره رواب خب
و  اســالمی  شــورای  بین الملــل 
بــا اهــداف  اندیشــه،  شــهرداری 
حمایتــی طــی مراســمی بــا حضــور 
علــی ملکــی شــهردار و جمعــی 
بــه  شهراندیشــه  اتوبوســرانان  از 
تمامــی بهربــرداران ســازمان حمــل 
شــهرداری  ایــن  عمومــی   نقــل 
ینــه  کمک هز ن  مــا و میلیون تو د

ــد.  ــداء ش اه
در این نشســت شهرداراندیشــه 
بــا اشــاره بــه مشــکالت عمــده 
ــل  ــازمان حم ــدگان س ــه رانن ای ک
ــت  ــه خدم ــی در ارائ ــل عموم و نق
ــه  ــت : مجموع ــد گف ــه مردم دارن ب
مدیریــت شــهرداری اندیشــه همواره 
خــود را از حامیــان اصلــی ایــن قشــر 
زحمتکــش مــی دانــد و در این راســتا 
ــیوع  ــه ش ــژه ای ک ــرایط وی ــا ش ب
ــاد  ــور ایج ــا در کش ــروس کرون وی
ــا  ــا ب نمــوده اســت تــالش کــرده ت
ارائــه دو مرحلــه کمکهــای حمایتــی 
ــه  ــد ک ــل کن ــود عم ــه خ ــه وظیف ب
اجــرای ســومین مرحلــه از اختصاص 
ــب و  ــا تصوی ــز ب ــا نی ــن کمکه ای
ــالمی  ــورای اس ــای ش ــل اعض تعام
بــرای تمامــی بهــره بــرداران حمــل 

ــه مبلــغ دو میلیــون   نقــل عمومــی ب
ــد.  ــان اهــدا گردی توم

ــی ملکــی شــهردار اندیشــه  عل
ــدات  ــه تمهی ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
الزم  بــرای اتمــام پــروژه پایانــه 
بــزرگ درون شــهری و برون شــهری 
اندیشــه تصریــح کــرد : یکــی از 
پــروژه  مهمتریــن  و  بزرگ تریــن 
هایــی کــه در دســتور کار شــهرداری 
اندیشــه قــرار دارد،احــداث پایانــه 

مســافربری اســت امــا محدودیتهــای 
ایــن پــروژه و مشــکالتی کــه در 
آن  تکمیــل  اعتبــارات  خصــوص 
زمــان  اســت  ممکــن  دارد  قــرار 
بــا  پــروژه  ایــن  از  بهره بــرداری 
تعویــق صــورت گیــرد لــذا در جهــت 
رفــع مشــکالت تاکســیداران الیحــه 
ای بــرای اجــرای پــروژه ای موقــت 
ــه شــورای اســالمی ارســال شــده  ب
اســت.وی بیان داشــت: خوشــبختانه 

اعضــای شــورای اســالمی ایــن 
الیحــه را تصویــب و مراحــل قانونی 
خــود را ســپری کــرد و انشــااهلل 
شــاهد اختصــاص ســازه ای فضایــی 
  بصــورت ســایه بــان و موقــت بــرای 
ــا دهــه فجــر امســال  ــه ت ایــن پایان
ــردم و تاکســی  ــا م ــود ت ــم ب خواهی
و  بــاران  بــرف  بــارش  در  داران 
محفــوظ بماننــد تــا پــروژه اصلــی با 

دقــت بیشــتری انجام گیــرد. 

علی ملکی : 

اهداء کمک هزینه دو میلیون تومانی به بهره برداران ناوگان حمل  و نقل عمومی 
شهرداری اندیشه
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مهندس مسعود مختاری 
بر  تاکید  با  قدس  شهردار 
نسبت  تهاجمی  حالت  اینکه 
به بحران پاندمی کرونا باید تداوم داشته 
در  از مشارکت شهرداری قدس  باشد، 
طرح ملی »شهید سلیمانی« خبر داد. 
باغی-دنیای  قره  قدس-زهرا 
جوانان:به نقل از اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
خصوص  در  مختاری  مهندس  قدس، 
قطع  منظور  به  نه  پیشگیرا اقدامات 
گفت:  کرونا،  ویروس  شیوع  زنجیره 
حالت تهاجمی نسبت به بحران پاندمی 
کرونا باید تداوم داشته باشد. در همین 
راستا شهرداری قدس همکاری نزدیکی 
با ستاد مقابله با کرونا و شبکه بهداشت 
در اجرای پروتکل های بهداشتی دارد.

وی به مشارکت شهرداری قدس 
در طرح ملی »شهید سلیمانی« اشاره 
کرد و بیان داشت: در این طرح که از 

اول آذرماه آغاز شده و جهت شناسایی 
اجرا  محور  محله  شکل  به  مبتالیان 
حضوری  قدس  شهرداری  شود،  می 

فعاالنه دارد.
شناسایی  اینکه  بیان  با  مختاری 
مبتالیان و همه افراد در تماس نزدیک 
رهگیری  و  جداسازی  مبتال،  فرد  با 

بیماران، تقویت فرآیند درمان و کاهش 
طرح  این  در  بستری  موارد  حداکثری 
مورد توجه است، خاطرنشان کرد: کمیته 
سلیمانی  شهید  طرح  عملیاتی  های 
مختلف  اجرایی  های  دستگاه  میان  از 
تشکیل شده است که شهرداری نیز به 
عنوان یکی از مجریان اصلی این طرح 

با تمام توان و ظرفیت خود در خدمت 
ستاد مبارزه با کرونا با هدف مهار این 
بیماری است.شهردار قدس افزود: اجرای 
ستاد  توسط  ابالغی  های  دستورالعمل 
ملی مبارزه با کرونا و اقدامات اجرایی 
در راستای ضدعفونی و گندزدایی معابر 
سطح شهر، محل اجتماعات و ساختمان 
اداری شهرداری و سازمان های  های 
عوامل  توسط  السابق  فی  کما  تابعه 
آتش نشانی باید تا نابودی کامل ویروس 

کرونا استمرار یابد.
وی در پایان اظهار کرد: همچنین 
مسافر می  و  بار  نقل  و  سازمان حمل 
بایست نسبت به گندزدایی سطوح داخلی 
اتوبوس ها و تاکسی های خطوط داخلی 
فاصله  طرح  رعایت  شهری،  برون  و 
ماسک  از  استفاده  و  اجتماعی  گذاری 
و دستکش در بین مسافران در ایستگاه 
ها و توسط رانندگان طبق روال گذشته 

معمول نماید.

مهندس مختاری :

مشارکت فعاالنه شهرداری قدس در طرح ملی »شهید سلیمانی« برای مقابله با کرونا 
مدیرکل ورزش و جوانان ایالم گفت :

ورزشکار  هزار  پنج  دارای  ایالم  ورزشی  هیات های 
بیمه شده است

مدیرکل ورزش و جوانان ایالم گفت: پنج هزار و 8۱۰ ورزشکار بیمه 
شده و سازمان یافته در هیات های ورزشی استان فعالیت دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان ایالم گفت: پنج هزار و 8۱۰ ورزشکار بیمه 
شده و سازمان یافته در هیات های ورزشی استان فعالیت دارند.

مظفر علی شائی اظهار داشت: با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری 
از ورزش ها از ابتدای سال تاکنون، ورزشکاران ایالمی موفق به کسب عناوین 

مختلفی در مسابقات کشوری شدند.
سه  دریافت  به  موفق  استان  ورزشکاران  مدت  این  در  افزود:  وی 
عنوان بین المللی، یک عنوان سوم تیمی و ۳6 عنوان انفرادی در مسابقات 

کشوری شدند.
علی شائی با بیان اینکه بیشتر این مسابقات به صورت مجازی برگزار 
شده است، گفت: همچنین ۱۰ مدال طالی انفرادی، ۱۲ مدال نقره انفرادی 
و ۱۴ مدال برنز انفرادی در مسابقات کشوری توسط ورزشکاران ایالمی 

کسب شده است.
در  آموزشی  یادآور شد: ۱5 کالس  ایالم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

رشته های مختلف ورزشی نیز در ایالم برگزار شده است.
میزبان سه  ایالم  تاکنون،  امسال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  علی شائی 
قهرمانی کشور  در 6 مسابقه  و  بوده  قهرمانی کشور  و  منطقه ای  مسابقه 

نیز شرکت کرده است.
وی افزود: امیررضا احمدی یکی از ۲۴ بازیکن دعوت شده به اردوی 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر است اما وی ۲ روز پیش و در آستانه آغاز اردوی 

این تیم، دچار سانحه تصادف شد و از اعزام به اردو باز ماند.
مدیرکل ورزش و جوانان ایالم ادامه داد: ۱٧ زن ورزشکار در رشته های 
کاراته، هاکی، کبدی و تیراندازی به تیم ملی دعوت شدند که پنج ورزشکار 

ثابت هستند.
علی شائی به پروژه های عمرانی استان اشاره کرد و گفت: امسال ۲ 
ایوان و حیدرآباد میشخاص و یک چمن  سالن ورزشی در شهرک نبوت 

مصنوعی در شهرک اسالمیه مهران افتتاح شد.
وی یادآور شد: در صورت تامین اعتبار، ۲٧ پروژه عمرانی دیگر تا پایان 

سال به مرحله افتتاح می رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
۱2۰ طرح تحقیقاتی و پژوهشی اجرا می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: ۱۲۰ طرح 
تحقیقاتی و پژوهشی با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی و بخش 

خصوصی در استان اردبیل اجرایی و عملیاتی می شود.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اردبیل، داود شایقی اظهار کرد: در جلسات متعدد شورای پژوهش 
بین  از  تا  گرفت  قرار  کارشناسی  بررسی  مورد  ارسالی  طرح های  استان 
طرح های متعدد پژوهشی ۱۲۰ مورد با مشخص شدن نام مجریان و عنوان 

پروژه برای اجرا انتخاب و به صاحبان آنها اعالم شود.
وی خاطرنشان کرد: بدون محدودیت قرار شد تا منابع مورد نیاز این 
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی پرداخت شود تا زمینه اجرا و عملیاتی شدن 

این طرح ها را شاهد باشیم.
به  پژوهش  از  اردبیل  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
عنوان اساس توسعه استان و برنامه ریزی دقیق یاد کرد و گفت: هیچ طرح 
عمرانی، خدماتی و اجرایی بدون پشتوانه پژوهش و تحقیق مناسب نمی تواند 

خروجی مطلوبی را داشته باشد.
اعتبار  و  بودجه  که  استان  اجرایی  دستگاه  تمامی ۲۴  افزود:  شایقی 
این منابع را در طرح های پژوهشی و  باید به صورت دقیق  استانی دارند 
تحقیقاتی هزینه کنند تا نتایج و خروجی اجرای طرح های پژوهشی را به 

عینه شاهد باشیم.
با  تحقیقاتی  و  پژوهشی  طرح های  این  اجرای  قطعا  کرد:  بیان  وی 
استان در بخش های  به تحول و تحرک در  باال می تواند  محتوا و غنای 
مختلف کمک کند که ضروری است با یک هدفگذاری مشخص این کارها 

به سرانجام برسد.

بهره مندی بیش از 15 هزار مشترک جدید از گاز طبیعی 
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
 ٧۹ و  هزار  پانزده  جذب  از  اردبیل 
مشترک جدید گاز طبیعی طی نه ماهه 

نخست سالجاری در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار  اردبیل،  استان  گاز 
راستای  در  را  گاز  شرکت  اقدام  این   ،
خدمت رسانی به مردم مناطق محروم 
در  طبیعی  گاز  نفوذ  افزایش ضریب  و 
شده  گازدار  تازه  روستاهای  و  شهرها 
برشمرد و گفت: تمامی ۲۹ شهر استان 
هستند  مند  بهره  طبیعی  گاز  نعمت  از 
در  جدید  مشترکین  اتفاق  به  قریب  و 
مناطق حاشیه شهر هستند  در  شهرها 
که به واسطه توسعه شهرها طی سالهای 
اخیر به عنوان مشترکین جدید پس از 
طی مراحل اشتراک پذیری از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند می شوند.
پذیری  اشتراک  افزاید:  می  وی 
های  بخش  در  گرفته  صورت  های 
مختلف اعم از خانگی، تجاری و عمومی 
نه  طی  استان  روستاهای  در  که  بوده 
ماهه نخست سالجاری بیش از پنج هزار 
و ٧۳5 مشترک و طی همین مدت در 
شهرها بیش از نه هزار و ۳۴۴ مشترک 
جدید جذب شده اند که با احتساب این 

میزان ، تعداد کل مشترکین گاز طبیعی 
اردبیل به 5۰۴ هزار و 865  در استان 

مشترک رسیده است.
اسماعیلی در ادامه به آمار عملکرد 
و  نهم  دولتهای  در  استان  گاز  شرکت 
دهم اشاره نمود و اظهار داشت: در در 
دولت  پایان  با  همزمان  و  سال ۱۳۹۲ 
استان  در  مشترک  هزار   ۳۲5 دهم 
مند  بهره  طبیعی  گاز  نهمت  از  اردبیل 
بودند که این میزان در دولتهای یازدهم 

و دوازدهم و با همت و تالش دولتمردان 
تدبیر و امید به 5۰۴هزار و 865مشترک 
رسید که شاهد رشد 55درصدی هستیم.

ضریب  به  همچنین  اسماعیلی 
و  محروم  مناطق  در  طبیعی  گاز  نفوذ 
گفت  و  زد  گریزی  استان  روستاهای 
در  ملت  خادمین  تالش  و  همت  با   :
اردبیل در  استان  مجموعه شرکت گاز 
و  هزار   5۰۴ بر  بالغ  تاکنون  مجموع 
865 مشترک در سطح استان مصرف 

تعداد  که  هستند  طبیعی  گاز  کنندگان 
و  شهری  مشترک   ۱۳۳ و  هزار   ۳٧۰
۱۳۴ هزار و ٧۳۲ مشترک هم روستایی 

با ضریب نفوذ ۹5 درصد می باشند.
کیفی  سطح  ارتقاء  به  اسماعیلی 
و  نمود  اشاره  نیز  گاز  شرکت  خدمات 
با  اردبیل  استان  گاز  شرکت   : افزود 
اتمام عملیات توسعه گازرسانی در آینده 
های  سیاست  با  همسو  و  نزدیک  ای 
شرکت ملی گاز در راستای کیفی سازی 
الکترونیک  خدمات  توسعه   ، خدمات 
و  حضوری  خدمت  میز  ر  استقرا و 
چاپ  و  قرائت  پروژه  لکترونیکی،  ا
مرکز   ،  ،GIS همزمان صورتحساب، 
ارایه ۲۲ خدمت  متمرکز،  امداد  و  پیام 
مکانیزه  سامانه   ، الکترونیکی  بصورت 
رسیدگی به شکایات، نرم افزار موبایلی 
همراه خدمات مشترکین و ….. را در 
جهت افزایش رضایتمندی همشهریان 
رسانده  انجام  به  گرامی  مشترکین  و 
استان  گاز  شرکت  است.مدیرعامل 
به  مشترکین  همه  از  پایان  در  اردبیل 
کرد  درخواست  جدید  مشترکین  ویژه 
همچنین  و  ایمنی  نکات  رعایت  با  تا 
گاز  طبیعی، شرکت  گاز  بهینه  مصرف 
را در خدمت رسانی پایدار یاری نمایند.

کیانوش نگاهی انسانی
 به همه موضوعات داشت 

کامیار عابدی پژوهشگر و منتقد ادبی در پی درگذشت محمود کیانوش درباره این شاعر 
و نویسنده فقید، اظهار داشت: او انسانی شریف و نویسنده ای توانا بود. کیانوش شخصی بود 
که در چند زمینه مختلف کار کرد و بسیار هم پرکار بود و در همه این  کارها نوعی انسجام 
فکری، زبانی و ادبی دیده می شود. یکی از قسمت هایی که او در آن کار کرد شعر کودک 
و نوجوان بود. بخش دیگر کارهایش ترجمه آثار داستانی و بخشی از شعر جهان به زبان 
فارسی بود. مخصوصا در دوره جوانی خیلی در این زمینه کار کرد و نویسندگان و شاعران 

زیادی را به زبان فارسی معرفی کرد. 
او افزود: بخش دیگری که کیانوش در آن کار کرد، داستان کوتاه نویسی و رمان نویسی 
بود. در این قسمت هم آثار  نسبتا زیادی از او منتشر شد که در تاریخ  ادبیات داستانی معموال 
از آن ها یاد شده است. بخشی از این آثار جنبه اتوبیوگرافی و بخشی هم حالت تمثیلی و رمان 
اندیشه )رمانی که در آن فکری کامال القا می شود و به نوعی به فلسفه نویسی نزدیک است( 
دارد. عالوه بر این ها در دو زمینه ای که برای ما ایرانی ها شناخته شده نیز کار کرده است؛ 
یکی شعر بزرگسال که از همان دوره جوانی یعنی دهه ۳۰ در آن کار کرد و تا این اوخر هم 
ادامه داشت. شعرهای کیانوش گرایش های مختلفی را در بر می گیرد؛ هم شعر نیمایی دارد، 
هم شعر سپید، هم شعرهای نوسنتی دارد و هم غزل. محمود کیانوش همچنین در حوزه نقد 
ادبی هم فعال بود مخصوصا از دهه ۴۰. او در تحلیل شعر، داستان و نمایشنامه آثار زیادی 
نوشته و مخصوصا به شعر بسیار پرداخته است. در سال های اخیر هم در این زمینه فعال به 
نظر می رسید. این ها قسمت های مختلفی بود که کیانوش در این زمینه ها کار کرده است.

عابدی درباره این که با توجه به مهاجرت کیانوش از ایران، آیا او ارتباط خود را با فضای ادبی 
ایران حفظ کرده و یا دچار گسست شده بود، بیان کرد: زنده یاد محمود کیانوش  سال 5۴ از 
ایران به انگلستان مهاجرت کرد و در آن جا زندگی می کرد؛ یعنی نزدیک ۴5 سالی می شود 
که او در انگلستان زندگی می کرد اما ارتباطاتش با ایران محفوظ ماند. البته این نکته  که 
ارتباط محفوظ ماند به این معنا نیست که آثارش مداوم در ایران چاپ می شد. او در دوره ای 
که از ایران رفت ارتباطات زیادی با مجالت و انتشارات داشت و چهره شناخته شده ای بود. 
اما واقعیت این است که با وجود همه این ارتباطات و انتشار گاه به گاه شعرهایش، چون 
خودش در کشور نبود، حضورش به آن  اندازه که باید، پررنگ به نظر نمی رسید؛ یعنی بیشتر 
اهل فن و کسانی که به صورت تخصصی به حوزه شعر  کودک و نوجوان،  نقد ادبی و حوزه 
شعر می پرداختند، محمود کیانوش را  می شناختند، اما مخاطبان عام اغلب کیانوش را  از چند 
شعری که در دوره جوانی و در یک دوره کوتاه مدت در حوزه شعر کودک منتشر کرده بود و 
در کتاب های درسی و کمک درسی نقل قول می شد، به یاد می آورند تا با کارهای دیگرش.

او افزود: استاد محمود کیانوش تا دهه 6۰ جریان های شعری را در ایران دنبال می کرد؛ 
او یک منتخب یا آنتولوژی شعری را به زبان انگلیسی از شاعران معاصر در دهه ۱۹۹۰ منتشر 
کرد و آن طور که از این کتاب برمی آید تا دهه 6۰  تاحدودی جریان شعر ایرانی را دنبال کرده 
است. اما بعد از آن همان طور که در نقدهایش مشخص است، خیلی وضعیت شعر را دنبال 
نمی کرد. او چند سال قبل گفت وگوی دوقسمتی با خبرگزاری ایسنا داشت، شاید حدود ۱5 
سال پیش، و در آن گفت وگو نشان می داد که به صورت کلی درباره شعر ایران اطالعات 
دارد، اما شاید به دلیل کارهای زیاد و مشغله ای که داشت و مخصوصا به دلیل دوری از ایران 
دیگر شعرهای زبان فارسی را خیلی با دقت محققانه و منتقدانه دنبال نمی کرد. نقدهایی که 
در این  سال ها می نوشت بیشتر درباره شاعران و نویسندگان هم نسلش بود؛ مثال درباره خانم 
میمنت صادقی، درباره نیما و شاملو و بیشتر به شعرهای آن ها می پرداخت و اگر اشاره ای به 
شعرهای نسل جدید می کرد جنبه کلی داشت و خیلی وارد جزئیات نمی شد.این منتقد ادبی 
سپس گفت: به نظر می رسید او هم مانند بسیاری از هم نسالنش نسبت به جریانی که شعر 
فارسی از دهه ٧۰ پیش گرفته بود، چندان خشنود نبود و این ناخشنودی خود را به شکل های 
مختلف در نقدهایش نشان می داد. یکی از نکته هایی که در نقد کیانوش وجود داشت، این 
بود که در  شعر فارسی باید جنبه های انسان گرایی لحاظ شود و عالوه بر این شاعران باید 
تسلط کافی بر زبان و ادبیات فارسی داشته باشند تا بتوانند با زبان روشن و شفاف شعر بگویند 
و این ها نکته هایی است که محمود کیانوش را نسبت به شعر فارسی در سال های اخیر قدری 

ملول کرده بود و این ماللت را خود به نوعی در نوشته هایش منعکس می کرد.
این گفته ناصر صفاریان که »محمود کیانوش به شکل   کامیار عابدی درباره 
سوال برانگیزی حاضر بود درباره تمام وجوه کاری اش سخن بگوید جز شعر کودک؛ آن هم 
نه از جنس پس زدن بلکه از سنخ برائت از این بخش از زندگی« گفت: به نظرم نکته ای که 
او می گوید درست است. شعرهای کودک محمود کیانوش از قبل از انقالب خیلی گل کرده 
بود و اعتبارش تا زمان ما یعنی دهه ۹۰ شمسی هم محفوظ مانده است. اما نکته جالب این 
بود که سرودن این شعرها به پنج  شش سال از زندگی او مربوط بود،  آن هم در دوره قبل 
از ۴۰سالگی و خیلی زود آن دوره را پشت سر گذاشته بود و بعد از ۴۰ سالگی اصال برای 
کودکان شعر نمی گفت. البته رساله ای درباره شعر کودک در ایران نوشت که مورد توجه قرار 
گرفت. من احساس می کردم که استاد محمود کیانوش عالقه  ندارد که فقط به عنوان شاعر 
کودک به یاد آورده شود، بلکه می خواست قسمت های دیگر زندگی  و شخصیت ادبی اش 
شناخته شود، بنابراین از تحلیل و بررسی شعر کودک و بیان تجربه هایش در حوزه شعر 
کودک زیاد خوشحال نبود و تالش می کرد به قسمت های دیگر نقد ادبی و شعر بزرگسال و 

داستان نویسی و  ادبیات خالق بپردازد.
کامیار عابدی با اشاره به دوستی و ارتباط خود با محمود کیانوش، خاطره ای نیز درباره 
کتاب »پرویز داریوش« که زنده یاد کیانوش مقاله ای برای آن نوشته بود، بیان کرد: من 
سال ها آثار کیانوش را به ویژه در زمینه شعر و نقد ادبی با دقت خوانده بودم، اما آشنایی ام 
با او مربوط به پنج سال اخیر و از راه ایمیل و تلفن بود. گاهی به او تلفن می کردم و ایشان 
نیز با لطف تمام بارها به من زنگ زد. به ویژه ارتباطم با ایشان از راه ایمیل بود. گاهی 
صفحاتی از منابع را که نداشت و می خواست اسکن می کردم و برای شان می فرستادم. 
محمود کیانوش کتاب »پرویز داریوش« را که حدود ۱۰ روز پیش چاپ شد ندید. من 
اطالع نداشتم که در بیمارستان است، پی دی اف کتاب را سه چهار روز بعد از انتشار برایش 
از طریق  ایمیل فرستادم و  گفتم استاد کیانوش کتابی که منتظر بودیم و شما هم بسیار 
عالقه مند بودید، منتشر شد. او یک مقاله مفصل درباره پرویز داریوش نوشته بود و اطالعات 
جالبی که تا حاال کسی نداشت برای من نوشته بود. به ایمیل من جواب نداد. می خواستم 
با ایشان تماس بگیرم که متأسفانه شنیدم در روزهای اخیر در بیمارستان بوده و فوت 
کرده است. )سال گذشته به من نوشته بود که به سرطان دچار شده و تحت درمان است. 
همسرش پری منصوری )مترجم و نویسنده( هم سال ها بود در بستر بیماری در خانه بود 
و کیانوش از او پرستاری می کرد. به من می گفت فقط شب ها دیروقت می تواند بخواند 
و بنویسد(. با تاسف بسیار کتاب و مقاله ای که خیلی دلش می خواست چاپ شده اش را 
ببیند ندید و رفت. خیلی به پرویز داریوش عالقه و عقیده داشت. این یکی از افسوس های 

بزرگ من است که این کتاب را ندید.

ناوخه رمان سهامی  تغییرات شرکت خدمات کشاورزی  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۱8۴ و شناسه ملی ۱۰86۲۱۱5۹5۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱5/۰۹/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -۱ آقای علی افشاری به شماره ملی ۲۹۴86۰۱۴5۲ به سمت 
رئیس هیات مدیره ، آقای خالد برخان به شماره ملی ۲۹۴86۱۳۰6۱ 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، خانم فریبا واحدی داشبالغ به 
شماره ملی ۲۹۴86۰8۱۰۴ به سمت عضو اصلی هیات مدیره ، آقای 
موسی صفائی داشبالغ به شماره ملی ۲۹۴86۱5۹۹۲ به سمت عضو 
اصلی هیات مدیره و خانم زهرا افشاری به شماره ملی ۲۹۴۹86۱۹۴6 
)خارج از شرکت( به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. -۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و سایر نامه های 
عادی شرکت با امضای منفرد خانم زهرا افشاری همراه با مهر شرکت 
دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 
غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )۱۰٧۹۳۰۰(

آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی ناوخه رمان سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱8۴ و شناسه ملی ۱۰86۲۱۱5۹5۰ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱5/۰۹/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای خالد برخان 
به شماره ملی ۲۹۴86۱۳۰6۱ ، آقای علی افشاری به شماره 
شماره  به  داشبالغ  واحدی  فریبا  خانم   ، ملی ۲۹۴86۰۱۴5۲ 
ملی ۲۹۴86۰8۱۰۴ و آقای موسی صفائی داشبالغ به شماره 
برای  مدیره  هیات  اعضای  عنوان  به   ۲۹۴86۱5۹۹۲ ملی 
مدت دو سال انتخاب شدند. -۲ خانم سمانه دشتی برنجه به 
شماره ملی ۲۹۴۰۰۳6۱٧۹ و خانم رعنا امیریان به شماره ملی 
محمدرضا  آقای  و  اصلی  بازرسان  سمت  به   ۲۹۴۹۴85۰8۱
علی  بازرس  به سمت  ملی ۲۹۴۹۴8۰۰۲۰  شماره  به  مرادی 
اداره کل  انتخاب گردیدند.  مالی  برای مدت یک سال  البدل 

ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری تکاب )۱۰٧۹۳۰۱(

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج . 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم  و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول وگواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
۱- ششدانگ یکباب ساختمان بنام خانم فاطمه اسمعیلی فرزند عبدالخالق تحت پالک 
۲۱6 فرعی از ۱5٧۳ اصلی بخش یک به مساحت ۹8/۹۰ متر مربع خریداری ازعبدالرحمن 

محمودی به آدرس سنندج خیابان بروجردی محله کمیز 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۰/۱۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۰/۲۹ 

هیوا احمدیان رئیس ثبت منطقه ۲ سنندج   م الف ۱6۰۲۴۲

کردستان  دیار  بازرگانی  چاوان  مسئولیت محدود  با  تاسیس شرکت 
درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ به شماره ثبت ۲۱۰٧ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹٧۱۴۹۲۰ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
وپخش  وواردات  :صادرات  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع 
مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  بازرگانی  مجاز  کاالهای  وتوزیع 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
، شهر سقز،  ، بخش مرکزی  ، شهرستان سقز  استان کردستان   : اصلی 
محله کاظم خان ، خیابان ملت ، خیابان امام خمینی ، پالک ۰ ، طبقه دوم 
از مبلغ  کدپستی 668۱6۱۱۹6۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مبینا 
حبیبی سید به شماره ملی ۳٧5۰558۲۹۹ دارنده ۲5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه خانم پروانه آمانی به شماره ملی ۳٧6۰٧6۳۴۰5 دارنده ۲5۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه خانم شهال حبیبی سید به شماره ملی ۳٧6۲۰۲6۴۳۲ 
دارنده ۲5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد محمودی به شماره ملی 

۳8۴۰۱۰۴۲۳8 دارنده ۲5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم مبینا حبیبی سید به شماره ملی ۳٧5۰558۲۹۹ و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
پروانه آمانی به شماره ملی ۳٧6۰٧6۳۴۰5 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم شهال حبیبی سید به شماره ملی ۳٧6۲۰۲6۴۳۲ و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد محمودی 
به شماره ملی ۳8۴۰۱۰۴۲۳8 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سقز )۱۰٧86۰5(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  اول موضوع  رای شماره *** ۱۳۹۹6۰۳۰۱۰6۰۰۰۳۴۹6*** هیات  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
باقری فرزند  مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه  حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
محمد به شماره شناسنامه ۱8 صادره از ورامین در *** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن *** به مساحت ۲۳88/5۰ متر مربع پالک شماره ۴ فرعی از 86- اصلی 
واقع در قریه آبیاریک تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ت *** از مالکیت قاسمعلی 
باقری نسبت به ۳۲۰ متر مربع و اسمعیل رستگار عارف نسبت به 6۹۰ متر مربع و عزت 
اله تاجیک نسبت به 6۹۰ متر مربع و سارا خاتون گلستانی از طرف وراث قانونی خودش 
نامه جهاد ۹8/۳۲۰/۹٧۳۴8 مورخ ۱۳۹8/5/۲8 *** محرز  به 6۹۰ متر مربع و  نسبت 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
نوبت اول ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوبت دوم ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف ۴6۹

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
اصالح  و  تعمیرات  نور  ما گفت:سومین  ردبیل  ا
کشور  سراسر  با  همزمان  برق  توزیع  های  شبکه 
آوری  جمع   ، معابر  روشنایی  تعدیل  رویکرد  با  و 
برق های غیر مجاز و جمع آوری مراکز غیرمجاز 
ردبیل  ا استان  در  مروز  ٬ا رزها  ا رمز  استخراج 

می شود. برگزار 
قدیمی افزود: ۳5 اکیپ عملیاتی به همراه ۳۰ 
از  نفر   ۱۱۲ و  سنگین  و  سبک  خودروی  دستگاه 
همکاران در این مانور حضور دارند.وی با اشاره به 
اینکه تاکنون ۱۴5۰۰ دستگاه چراغ معابر در سطح 
استان تعدیل شده و ۲.8 مگاوات صرفه جویی شده 
روز  شبانه  در  معابر  تعدیل  با  داشت:  ٬اظهار  است 

داریم. انرژی  ۳6 مگاوات ساعت صرفه جویی 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
اشاره  برق های غیرمجاز شناسایی شده  به  اردبیل 
کرد و افزود: ۱5۰۰ برق غیرمجاز در استان شناسایی 

شده و طی مانور امروز جمع آوری خواهد شد.
قدیمی گفت:۴5۰ دستگاه غیر مجاز استخراج 

از اول سال تاکنون جمع آوری کرده ایم  ارز  رمز 
مراجع  با  و  شده  شناسایی  مورد  چند  هم  امروز  و 
مانور  طی  که  گرفته  صورت  هماهنگی  ذیصالح 

آوری خواهند شد. امروز جمع 

وی با بیان اینکه تامین برق پایدار مشترکان 
استان  عزیز  مردم  ،از  است  اولویت  در  خانگی 
،این  انرژی  مصرف  درصد   ۱۰ کاهش  با  خواست 

کنند. یاری  پایدار  برق  تامین  را  شرکت 

در سومین مانوراصالح شبکه های توزیع برق استان اردبیل انجام می شود ؛

تعدیل روشنایی معابر و مقابله با برق های غیرمجاز و رمز ارزها

اقتصاد خیاباني
ادامه از صفحه ۳

دکتر »حسین راغفر« با بیان اینکه این طرح در نهایت قادر نیست بیش از 
۴۰ هزار شغل ایجاد کند، مطرح کرده است: »این طرح از دو منظر ایراد دارد؛ ابتدا 
اینکه باید روشن شود در کارگاه هایي که آموزش هاي فني مي دهند، چه تضمیني 
وجود دارد که نیروي کار، پس از دریافت آموزش هاي الزم تمایلي داشته باشد که 

در همان کارگاه استخدام شود؟
همچنین باید روشن شود که چه تضمینی وجود دارد در کارگاه هاي اداري، 
کارفرما پس از اینکه یک سال از توان نیروي کار استفاده کرد، اقدام به استخدام 
او کرده و تصمیم نگیرد از کارورز دیگري با بهاي ارزان استفاده کند؟« با وجود 
انتقادات مهمي که علیه طرح کارورزي مطرح شده است، با این حال آخرین آمارها 
حاکي از آن است حدد ۳۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند. نکته اي که 
مي توان از آن این طور نتیجه گرفت که آیا وضعیت بازار کار در ایران آنقدر بحراني 
است که نیروي کار حاضر مي شود با حقوق اندک، بدون تضمین و... تن به کار دهد؟

اشتغال  و  است  شده  تبدیل  بیکاري  نام  به  معضلي  به  و  دارد  اهمیت  آنچه 
جوانان را با مشکل روبه رو کرده است، تنها در تورم و تحریم ها خالصه نمی شود. 
بلکه سیاستگذاري هاي غلط و برنامه ریزي هاي که به اصطالح زودبازده و بي خطر، 
عدم سرمایه گذاري کالن، بازبودن دست دالالن و واسطه هاي تجاري که دستي در 
واردات کاال دارند نیز از دیگر مشکالت پیش رو در مقولۀ اشتغال به شمار مي آید.

تورم و تحریم هاي کشورهاي غربي، باعث شده است که تولیدکنندگان خرد و 
کارخانه هاي کوچک قدرت ایستادگي و رقابت با کاالهاي ارزان و بي کیفیت وارداتي 
را نداشته باشند. این کاالها تمام بازارهاي مصرف داخلي را در خود هضم کرده 
و در این بین تولیدکنندگان، به واردات کننده تبدیل شده اند، یا کسب وکار آن ها به 
تعطیلي کشیده شده است. این بیم وجود دارد که بعد از تعطیلي کارگاه هاي تولیدي 
و کارخانجات، با خیل بیکارانی مواجه شویم که در صف جذب و منتظران کار هستند. 
کشور،  داخل  در  مارکت  راه انداختن  برای  اداری  بروکراسی  دیگر،  طرف  از 
معضل اقتصادی دیگری است که می تواند مانعي براي رفع بیکاري جوانان باشد. 
اجازۀ  و  مالیات ها  با دست اندازهای متعدد، در کنار دریافت  از چنین موانعي  عبور 
کار و...، جوانان جویاي کار را از ایجاد یک شغل آبرومند سرخورده مي کند. در این 
میان، برای آن دسته از بیکارانی که سرمایۀ الزم برای ورود به بازار کار را ندارند، 
چاره اي جز این نمي نماند که به رانندگي و مسافرکشي در آژانس هاي مسافربري یا 

تاکسی های اینترنتی یا پیک های موتوري مشغول شوند.
از دیگر مشاغل کاذبي که در چند سال اخیر به نوعی نه تنها سطح شهر تهران 
را ُقرق کرده و حتی کل کشور را در خود غرق کرده است، دستفروشي در خیابان هاي 
شهر است. دستفروشي از پیاده روها گرفته تا میادین و چهارراه هاي شهر و نیز در 
اتوبوس هاي شهري، تا کوچه پس کوچه هاي شهر پیش رفته است... این دستفروشان 
در عین حال که سیمای شهر را تغییر داده اند، معضالت دیگري را نیز به همراه 
آورده اند. در ادامه، آرا و نظرات و آسیب شناسي این معضل اشتغال و اقتصاد را که از 
منظر کارشناسان اقتصادي و متولیان شهري و همچنین جامعه شناسان، خواهیم خواند.

ش
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به بهانه سیلی زدن ساعی به دبیر سازمان لیگ؛
جاودانه شدن، فراتر از روی سکو رفتن است

آنچه در ذهن مردم نقش می بندد، بازتاب رفتار شماست و اگر روی 
بلندترین سکوها ایستاده باشید، باید بدانید که ممکن است فاصله شما تا 

سقوط، تنها یک قدم است.
تنها مدال، قهرمانی جهان و المپیک نیست که در ذهن مردم، هویت 
ماندگاری را برای ورزشکاران رقم می زند، بلکه برای جاودانه شدن باید 
فراتر از ایستادن روی سکو عمل کرد؛ اینکه بتوانی در قلب مردم بنشینی. 
در این بین اما شرایط برای آن هایی که به مدال های رنگین تری رسیده 
اند هم آسان تر و هم سخت تر است؛ آنها به همان سرعت که می توانند 
به دلیل تالش های بی وقفه و کسب افتخار برای کشور، محبت مردمی 
را به دست آورند، در یک چشم به هم زدن نیز می توانند با کوچکترین 

رفتار ناشایست از دیدگان مردم دور شوند.
زمان زیادی از سالروز درگذشت غالمرضا تختی نمی گذرد، او یک 
نقره  دو  و  یک طال  المپیک،  چهارمی  مقام  یک  و  نقره  دو  مدال طال، 
قهرمانی جهان به همراه طالی بازی های آسیایی را در کارنامه خود دارد، 
اما این ویترین اغواگر، کمترین نقش را در ماندگاری نامش پس از نیم 
قرن ایفا می کند و آنچه تختی را بر دل ها حک کرده چیزی جز سادگی، 

صداقت، مردمداری، مهربانی، مروت و دستگیری نیست.
نیز  را  رنگارنگی  آمدند، مدال های  بسیاری  قهرمانان  همانند تختی 
یکی پس از دیگری به گردن آویختند و از سکوهای جهانی و المپیک 
باال رفتند، اما هیچکدام نتوانستند همچون او تا ابد در ذهن و قلب مردم 

جاودانه شوند.
پهلوان شدن چه مشکل!

به تازگی هادی ساعی، قهرمان سابق تکواندو که با کسب دو مدال 
طال و یک برنز المپیک، پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران به شمار 
به  تکواندو  برتر  لیگ  مسابقات  سالن  در  از حضور  بعد  دقایقی  آید،  می 

سمت دبیر سازمان لیگ حمله کرد.
وی در رابطه با اتفاقات به وجود آمده در سالن مسابقات لیگ برتر 
عنوان کرده است: از سال قبل چند باری به دوستان اعالم کردم که نام 
مرا پشت میکروفون اعالم نکنند. من عادت ندارم به جایگاه ویژه بروم 
و معموال کنار بچه ها روی سکوها می نشینم. هفته گذشته هم من از 
صبح در سالن بودم، اما نزدیک ظهر بود که رییس فدراسیون وارد سالن 
شد و من وقتی کنار او رفتم، تازه گوینده اعالم کرد که هادی ساعی هم 
در سالن است و به او خوشامد می گوییم. من هم به آقای پوالدگر گفتم 
این عین بی احترامی است که بعد از چند ساعت نام مرا اعالم می کنند. 
رییس  تمجید  بودم که  در سالن  افتاد. من  اتفاق  دقیقا همین  نیز  امروز 
از او تشکر  سازمان لیگ آمد و گفت که به جایگاه ویژه بروید، اما من 
کردم و گفتم که روی سکوها راحت هستم. شاید ۱۰ بار به او تاکید کردم 
از نیم ساعت  اما بازهم دیدم بعد  که نام مرا پشت بلندگو اعالم نکنند، 

دبیر سازمان لیگ نام مرا گفت. به همین خاطر دیگر از کوره در رفتم.
وی افزود: با این کارها می خواهند مرا اذیت کنند. برخی در فدراسیون 
تکواندو ناراحت هستند که من آنجا هستم. حتی نحوه اعالم کردن نام 
من هم عجیب است. می گویند قهرمان تکواندوی جهان آمده، اما من 
پرافتخارترین ورزشکار المپیک و مدیرفنی تیم ملی هستم. به این آقا گفتم 

که یا مرا نمی شناسی یا از روی عمد این کار را می کنی.
در مورد رفتار ساعی چند مسئله قابل تامل وجود دارد، به طور حتم 
باید در قبال  هر قهرمانانی همچون هادی ساعی به دلیل شهرت زیاد، 
هر رفتاری سعه صدر داشته باشند و بدانند که چه جایگاهی در بین مردم 
نه  مردم  و  اند  کرده  ها تالش  سال  آن  برای ساخت  که  هویتی  دارند، 
تنها چهره یک قهرمان بلکه چهره یک پهلوان را از چنین ورزشکارانی 

در ذهن خود ساخته اند.
گذر زمان به خوبی نشان داده برای مردم، اخالق فرای ورزش است 
و اگر یک ورزشکار صاحب عنوان طالی المپیک و جهان هم باشد اما 
اخالق را زیر پا بگذارد، چه بسا به راحتی هرچه تمام تر به تمامی زحمات 
پا  زیر  را  ها  مدال  تمامی  گویی  و  کرده  و چند ساله خود پشت  چندین 
نیز همواره مرز مشخصی بین قهرمانی و  گذاشته است. به همین دلیل 
پهلوانی در ورزش ایران وجود داشته و دارد و هرگز یک ورزشکار صرفا 

با کسب مدال نمی تواند در قامت پهلوان ظاهر شود.
آنچه به عنوان ایراد به هادی ساعی وارد می شود، رفتار خشونت 
هیات  عضو  که  ساعی  است.  اتفاق  این  از  پس  اظهاراتش  و  وی  آمیز 
نیز  المپیک  ملی  کمیته  ورزشکاران  کمیسیون  رییس  و  کمیته  اجرایی 
از جایگاهش محافظت کند و  باید به خوبی  الگو،  به عنوان یک  هست 
اجازه ندهد که هر فردی با عصبانی کردن وی به آنچه در ذهن مردم و 
سایر ورزشکاران ساخته و سال ها برایش تالش کرده، خدشه وارد کند.

حال اما این سوال مطرح می شود که آیا فردی همچون او، گزینه 
المپیک  ملی  کمیته  ورزشکاران  کمیسیون  ریاست  عنوان  برای  مناسبی 

است؟
ساعی در اظهاراتش عنوان کرده: من را قهرمان تکواندوی جهان 
تیم  مدیرفنی  و  المپیک  ورزشکار  پرافتخارترین  من  اما  کردند،  خطاب 

ملی هستم!
از  بردن  نام  به  نیازی  اساسا چه  اینجاست که ساعی  سوال مهم 
او را  ایران  تاریخ ورزش  این است که مردم و  این عناوین دارد؟ جز 
باشد  ساعی  با  حق  شاید  دانند؟  می  المپیک  ورزشکار  پرافتخارترین 
آیا  اما  اند،  داشته  او  کردن  خاطر  آزرده  در  سعی  شیطنت  با  برخی  و 
اتفاق  این  به  المپیک  ورزشکار  پرافتخارترین  عنوان  به  او  واکنش 

است؟ قبول  قابل 
وی همچنین با اشاره به درگیری اش با دبیر سازمان لیگ تکواندو، 
گفته است: آن آقا که اسمش را نمی آورم، چون ُگنده می شود، عنوان کرد 

ساعی من را زده است، من او را نزدم چون در حد و اندازه من نیست.
 آیا چنین ادبیاتی در حد و اندازه هادی ساعی است؟ قطعا به کار 
بردن چنین عباراتی از زبان هادی ساعی طرف مقابل را کوچک نمی کند، 
به  ایران  المپیکی  ورزشکار  پرافتخارترین  برای  را  تبعات  بیشترین  بلکه 
دنبال دارد و ترکش چنین کلماتی اعتبار و هویت ساعی را نشانه می رود.

در پایان باید تاکید کرد آنچه از یک قهرمان، پهلوان می سازد، اخالق 
است. چه بسیار ورزشکاران ایرانی که به مدال طال در مسابقات المپیک 
و جهان دست یافته اند اما هرگز نتوانسته اند به جایگاه ویژه غالمرضا 

تختی ها در دل و یاد مردم برسند.
کاش ساعی  و ورزشکارانی از این دست به خوبی بدانند که به چه 
وجهه  و  جایگاه  اعتبار،  به  یا  دیگران  به صورت  زنند؟  می  سیلی  کسی 

خودشان در میان مردم.

بدترین خریدهای زیدان

برخی از انتخاب های سرمربی رئال مادرید برای تقویت تیمش به بدترین 
خریدهای باشگاه تبدیل شدند.

به گزارش ۹۰min، زین الدین در دوران حضورش در رئال مادرید هر فصل 
به دنبال تقویت تیم خود بوده است اما گاهی این خرید های میلیونی نتیجه بخش 
نبودند و سفیدپوشان مجبور به فروش این بازیکنان به صورت قرضی شدند یا 
تاکنون آن ها را در تیم خود نگه داشتند. در ادامه به پنج خرید ناموفق سرمربی 

رئال مادرید اشاره می شود.
ادن هازارد

پس از تالش های فراوان برای امضای قرارداد با هافبک بلژیکی، مادرید 
توانست این بازیکن را با پرداخت ۱۱5 میلیون یورو به چلسی در اختیار داشته 
باشد. هازارد تاکنون یکی از بدترین خرید های تاریخ باشگاه محسوب می شود و 

بدترین شرط بندی زیدان هم به حساب می آید. 
لوکا یوویچ

در  درخشان  فصل  یک  از  پس  را  صربستانی  مهاجم  خواست  می  زیدان 
اینتراخت فرانکفورت در تیم خود داشته باشد به همین خاطر مادرید برای این 
بازیکن 6۳ میلیون یورو پرداخت. یوویج فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست 
داد و شرایطش به شکلی بود که نمی توانست در ترکیب قرار بگیرد. او تازگی به 

فرانکفورت برگشته است.
تئو ارناندز

باشگاه رئال مادرید برای بازیکنی که در اتلتیکومادرید متولد شده بود ۲۴ 
میلیون یورو هزینه کرد تا تنها یک فصل در اختیارش داشته باشد. عملکرد ارناندس، 

زیدان را راضی نکرد و این بازیکن مادرید را ترک کرد. 
ادر میلیتائو

5۰ میلیون یورویی که رئال مادرید برای بازیکن برزیلی پورتو هزینه کرد 
با توجه به عملکردی که با سفیدپوشان داشت به نظر عجیب می آمد. زمانی که 
میلیتائو راضی کننده ظاهر نشد صحبت از فروش این بازیکن شد. این اتفاق در 
حالی رخ داد که بازیکن برزیلی هنوز دو فصل هم برای مادرید بازی نکرده است.

دنی سبایوس
بازیکنی که از رئال بتیس به مادرید پیوست زیدان را راضی نکرد. سبایوس 
در فصل ۱8-۲۰۱٧ با قراردادی به ارزش ۱6.5 میلیون به مادرید رفت و هرگز 
نتوانست اعتمادها را به خود جلب کند. او اکنون قرضی در آرسنال بازی می کند.

بواش: توان جذب کاستا را نداریم
اعتراف  مارسی  پرتغالی  سرمربی 
بسیار  دستمزد  خاطر  به  تیمش  که  کرد 
جذب  توان  خواهد  می  کاستا  که  باالیی 

این بازیکن را ندارند.
کاستا  دیگو  اسپورت،  گزارش  به 
قراردادش را با اتلتیکو مادرید فسخ کرده 
است و اکنون بازیکن آزاد است و می تواند 

با هر تیمی وارد مذاکره شود.
که  است  های  تیم  از  یکی  مارسی 
به  تیم  این  عالقه  درباره  خبرهای  اخیرا 

جذب دیگو کاستا به گوش رسید اما ویاش بواش سرمربی تیم اعتراف کرد که 
این انتقال منتفی است.

بواش گفت: من چند روز پیش یک پیام را از طریق واتساپ دریافت کردم 
که در آن نوشته شده بود دیگو کاستا دوست دارد راهی مارسی شود. من چنین 

چیزی را یک شوخی دانستم.
او ادامه داد: توان جذب کاستا را نداریم. او سالیانه ۱6 میلیون یورو حقوق 
آن هم بدون مالیات دریافت می کند و ما توان پرداخت این رقم بسیار باال را 
نداریم.کاستا از بهترین مهاجمان جهان است.او اهداف دیگری در سر دارد و باید 

راهی تیم دیگری شود.

افشاگری نیمار: می خواستم خداحافظی کنم
نیمار، ستاره پاری سن ژرمن، تایید 
کرده است که در فکر خداحافظی زودهنگام 

از فوتبال بود!
نیمار به تازگی تایید کرده که در فکر 
اما آموخت که  بود،  فوتبال  از  خداحافظی 

نفرت پراکنی ها را نادیده بگیرد.
ستاره PSG که در طول این سالها 
تبدیل به چهره ای بحث برانگیز در این تیم 
شده، یکی از گران قیمت ترین بازیکنان 
جهان است. نیمار در ۲۰۱٧ از بارسلونا به 

پاریس آمد، اما در طول این سالها مهاجم برزیلی شهرتی در دایو زدن و فریب 
داور کسب کرده و به شدت مورد انتقاد بوده است.

سیل انتقادها نیمار را تحت تاثیر قرار داده بود و موجب شده بود که او به 
خداحافظی زودهنگام از فوتبال فکر کند.

نیمار در این رابطه گفت: »من هرگز عالقه ام به فوتبال را از دست نخواهم 
داد، اما لحظاتی بود که دلم می خواست دیگر بازی نکنم. من به جایی رسیدم که 
از خودم پرسیدم چرا همچنان به بازی ادامه دهم، وقتی بقیه بازی مرا دوست ندارند؟

من عصبانی و برافروخته به خانه می رفتم و بعد همه زحمت هایی را که 
برای رسیدن به اینجا کشیده بودم،به یاد می آوردم. عشقی که به فوتبال داشتم 

و یاد زحمت هایی که کشیده بودم مرا آرام می کرد و به واقعیت برمی گرداند.
من هیچوقت فشارها را احساس نکردم. کامال برعکس! با شماره ۱۰ تیم 
نیمار بودن؛ من آدمی هستم که به  PSG و  ملی برزیل بودن، شماره ۱۰ تیم 

راحتی می توانم فشارها را مدیریت و تحمل کنم.
من آدم بسیار شجاعی هستم. بزرگترین خصوصیت من شهامت من است. 
اما سخت است که بگویم مردم در حال حاضر ممکن است در من چه خصوصیتی 

را ببینند.
وقتی بچه بودم، آسان بود. من همیشه آن پسری بودم که در تمام گروه های 
سنی باالتر از حد متوسط است، همیشه در باالترین سطوح بازی می کردم و این 
باعث محبوبیت من در شهر سانتوس شد. آن وقت ها آسان تر بود. اما حاال؟ پاسخ 
دادن به این سوال سخت است چرا که من معتقدم که امروزه در فوتبال تبدیل 

به یک الگو و نماد شده ام.
حاال من در کنار بهترین بازیکنان جهان هستم، خیلی افتخار می کنم که 
به اینجا رسیده ام و خیلی به خودم می بالم که کارهایی که در زمین فوتبال کرده 
ام قدر می بیند و به عنوان یک الگو با من رفتار می شود. امیدوارم که باز هم 

بتوانم شادی و لذت را به فوتبال بیاورم.”
ستاره سابق تیم سانتوس معتقد است که شبکه های اجتماعی کار را برای 

حمله به او آسان کرده اند، اما سعی دارد که نگذارد نظرات دیگران آزارش دهد.
جایی  اجتماعی  های  شبکه  که  کنم  می  »فکر  گفت:  باره  این  در  نیمار 
هستند که مردم می توانند بیایند و در زندگی تو دخالت کنند؛ با قضاوت کردن تو، 
نفرت ورزیدن به تو و حسادت کردن به تو. به همین دلیل است که من هیچوقت 
کامنت های مردم را جدی نمی گیرم. دوست ندارم چیزهایی را بخوانم که جالب 

نیستند و نیازی به خواندن شان نیست.
اما آدم هایی که کنار من هستند، دوستانم، خانواده ام و هم تیمی هایم این 
کامنت ها را می خوانند و ناراحت می شوند. به همین دلیل این دنیا جای حساسی 
است. برای مردم خیلی آسان است که بدون اینکه تو را بشناسند راجع به زندگی 

خصوصی ات صحبت کنند.
اما من همیشه به مردم می گویم تنها یک راه برای زندگی وجود دارد. از 

زندگی لذت ببر! شاد باش! همین.«

ظر  نا و  س  ر مد
گفت:  ل  تبا فو سیون  ا فدر
فوتبال  فدراسیون  یط  شرا
به گونه ای است که هر فردی کاربلد 
حال  در  بنشیند.  خانه  در  باید  باشد 
حاضر فوتبالی ها با اعضای مجمع فعلی 
شانسی برای ریاست فدراسیون ندارند.

رقیه پرتوی پیش از انقالب دروازه 
بان تیم فوتبال تاج دختران بود و بعد از 
انقالب وارد عرصه مربیگری، نظارت و 
مدرسی فوتبال و فوتسال زنان شد. وی 
او  بود.  المپیک  کمیته  ناظر  سال  پنج 
درخصوص انتخابات فدراسیون فوتبال 
مشروح  گفت.  سخن  آن  وضعیت  و 

گفت و گو با پرتوی را می خوانیم:
غیرفوتبالی ها نباید وارد انتخابات 

فدراسیون فوتبال شوند
شرایط فدراسیون فوتبال به گونه 
باشد  کاربلد  فردی  هر  که  است  ای 
است  سال   5۰ بنشیند.  خانه  در  باید 
از  هرگز  و  دارم  فوتبالی  سابقه  که 
زمانی  تا  نبودم.  جدا  فدراسیون  بدنه 
که غیرفوتبالی ها مسوولیت در فوتبال 
منوال  همین  به  شرایط  باشند،  داشته 
را  فوتبالی ها  آنها  زیرا  دارد.  ادامه 
و  رابطه ای  چیز  همه  و  نمی شناسند 
سفارشی خواهد شد. اگر ارتباط خوبی 
با آنان نداشته باشیم نمی توانیم کاری 
از پیش ببریم. باید آدم های فوتبالی در 

راس کار باشند.
مجمع  در  جوان  لی های  فوتبا

انتخاباتی رای نمی آورند
ی  ا ر بات  نتخا ا ر  د لی ها  تبا فو
فوتبالی  جوان  نیروی  باید  نمی آورند. 
در راس فدراسیون فوتبال قرار بگیرد. 
در  و  بود  غیرفوتبالی  کفاشیان  علی 
کنار آن کادری که االن در فدراسیون 
ممبینی  یت  هدا نند  ما می کنند  ر  کا
برای  لیتی  فعا محصص  مرتضی  و 
انجام  ایران  فوتبال  اهداف  پیشبرد 
نمی دهند. افراد رابطه ای در فدراسیون 
روابط  این  نمی دانم  و  می یابند  حضور 
می خورد.  رقم  ضوابطی  چه  براساس 
ندارند  سابقه  اصال  مربیان  از  برخی 
اما به یکباره سرمربی می شوند. ارتباط 

سبب  فدراسیون  مسووالن  با  مناسب 
و  سرمربیگری  به  برخی  تا  می شود 

سمت های دیگر برسند.
هم  ماه  سه  ویلموتس  مارک 
سو  بیشترین  و  نبود  ایران  فوتبال  در 
پول  و  برد  ما  فوتبال  از  را  استفاده 
زیادی را از کشور خارج کرد. مهدی تاج 
اما کجای کار  بود  این قضیه  مسوول 
است و اگر از او بازرسی شود، پاسخی 
اما  نبود  فوتبالی  اصال  وی  نمی دهد. 
فوتبالی های  شد.  فدراسیون  رییس 
به  راهی  نمی توانند  هیچ وقت  خوب 

ریاست فدراسیون باز کنند.
ریاست  نامزدی  به  عالقه ای 

فدراسیون فوتبال ندارم
نامزد  هرگز  که  نمی خواهد  دلم 
زنشسته  با زیرا  شوم  ریاست  پست 
برای  نباید  قانون  براساس  و  هستم 
تا  ندارم  دوست  کنم.  اقدام  نامزدی 
در  کنم.  بازی ها  این  داخل  را  خودم 
سال هاست  یاری  شهناز  مدت  این 
باشد  داشته  باشگاهی  تیم  نتوانسته 
زدند.  او  نام  به  را  تیم ملی  زیرا مهر 
فوتسال زنان کجاست و اصال به آنان 
بگذارند؟  اردو  یک  نمی دهند  اجازه 

بازیکنی  و  دادند  بازی  را  او  خیلی 
ندارد  مربیگری  در  زیادی  سابقه  که 
برای این سمت در نظر گرفتند. همه 
رابطه  با  فوتبال  فدراسیون  در  چیز 
خارجی  سرمربی  یک  می رود.  پیش 
می دهند  او  به  پول  کلی  و  می آورند 
آن  از  دیگر  نفر  پنج  کنارش  در  و 

می خورند. پول 
ملی  تیم های  سرمربیان  بیشتر 
نه  شده اند  فدراسیون  وارد  رابطه  با 

با دانش
ییس  ر یب  نا سپنجی  خدیجه 
از  شنوی  حرف  به  حاضر  فدراسیون 
تصمیم  من  می گفت  و  نبود   مردان 
می گیرم. مدیریت خوبی داشت و کاری 

ندارم که فوتبالی نبود. 
زیر بار حرف زور مسووالن نرفتم

هیچ  حریف  ده  زا صوفی  لیال 
اولی  روز  نمی شود.  فدراسیون  رییس 
اصرار  من  به  شد  فدراسیون  وارد  که 
قبول  اما  تیم ملی شوم  کرد که مدیر 
تنها  نکردم و گفتم کارم فنی است و 
می توانم سرمربی تیم ملی شوم. صوفی 
زاده گفت آمده ام تا تغییر ایجاد کنم و 
که  کسانی  و  نیستم  میز  این  فکر  به 

و  بیندازم  بیرون  هستند  مشکل دار 
پاک سازی کنم و اگر رای نیاورم هم 
مهناز  می خواهم  نیست.  مهم  برایم 
فوتبال  سرمربیگری  از  را  امیرشقاقی 
کنار بگذارم و این کار را کرد.  مریم 
آزمون ۱5 سال است که سرمربی تیم 
ملی است و نتیجه ای هم نمی گیرد و 
هیچ کاری هم نمی کند اما مورد تایید 
عنوان  به  من  چرا  است.  محصص 
فوتسال  و  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
زور  حرف  بار  زیر  زیرا  نشدم  انتخاب 
پاکسازی  واقع  در  نرفتم.  مسووالن 
آدم ها مثل  با  بلکه  نمی گرفت  صورت 

مهره شطرنج بازی کرد.  
این  ادامه  با  ما  فوتبال  وضعیت 
حتی  می شود.  بدتر  برابر  هزار  روند 
فدراسیون  ریاست  نامزد  دایی  علی 
نمی شود. چرا باید در جایی قدم بگذارد 
که نمی تواند آن را تغییر دهد. در واقع 
دایی  علی  نام  به  را  ایران  فوتبال 
می شناسند. او شخصیت و ابهت نامزد 
شدن دارد اما با این شرایط نمی شود. 
باید به حال فدراسیون و بدهی هایش 
قهقهرا  به  ایران  فوتبال  کرد.  گریه 

رفته است.

ناظر فدراسیون فوتبال: 

با شرایط فعلی، کاربلد ها باید در خانه بنشینند!
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زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

عملکرد  می گوید  جباری  مجتبی 
نبوده  خوب  فوتبال  فدراسیون  مدیرن 
و امیدوار است این بار یک نفر از دل 
فدراسیون  انتخابات  در  فوتبال  جامعه 

رای بیاورد.
مجتبی جباری پیشکسوت باشگاه 
فدراسیون  عملکرد  درباره  استقالل 
روی  پیش  انتخابات  و  فوتبال  قبلی 
طور  به  کرد:  اظهار  فدراسون  این 
نبوده  موفق  فوتبال  فدراسیون  کلی 
و نتوانسته بستری خوب و موثر برای 
فوتبال محیا کند برای پیشرفت فوتبال، 
برگزاری  و  پایه  های  تیم  پیشرفت 
سال  این  در  متاسفانه  مسابقات.  بهتر 
و  نداشته  خوبی  رشد  پایه  فوتبال  ها 
فوتبال  مدیریت  در  بزرگی  مشکالتی 
ماجرای  نند  ما است.  داشته  وجود 
قرارداد ویلتموس که اتفاق ناگواری را 

برای فوتبال ایران رقم زد.
فدراسیون  مدیران  داد:  ادامه  وی 
باقی  یادگار  و  میراث  به عنوان  چیزی 
از  که  بودند  گروهی  آنها  نگذاشته اند. 
یکدیگر حمایت می کردند و پست ها و 
موقعیت ها بین این افراد جابجا می شد. 

متاسفانه در این سال ها بخش هایی از 
پایه  فوتبال رها شده بود. مثل فوتبال 
و رده های فوتبال ملی. مدیران قبلی 
اشتباهات زیادی داشتند و نتوانستند از 
پتانسیل ها به خوبی استفاده کنند، اگر 
همه  است،  این گونه  فوتبال  مدیریت 

می توانند در فدراسیون مدیر شوند.
ل  حتما ا خصوص  ر  د ری  جبا
در  کنونی  مدیران  دوباره  نتخاب  ا
باز  آنها  اگر  گفت:  رو  پیش  انتخابات 

تغییر  انتظار  نباید  شوند  انتخاب  هم 
نمی توانند  آنها  باشیم.  داشته  چندانی 
پتانسیل ها را بشناسند و از کشورهای 
بگیرند.  لگو  ا حوزه  ین  ا در  موفق 
مسئوالن قبلی وقتی اشتباه می کردند 
فضا را طوری آماده می کردند که کسی 
فوتبال  االن  نشود.  اشتباه شان  متوجه 
مشکل دارد و جذابیت هایش را از دست 
داده و فکر میکنم اگر از روسای قبلی 
انتخاب  فدراسیون  انتخابات  در  کسی 

شود، وضعیت بدتر می شود.
نقش  ارتباطات  داد:  ادامه  وی 
مهمی در انتخابات خواهد داشت، افرادی 
که در سال های قبل مسئولیت داشته اند، 
ارتباطات خوبی دارند و به هم وابسته 
سر  کنند  حمایت  هم  از  اگر  هستند. 
جای شان خواهند ماند و گرنه جایگاهی 

در آینده فوتبال نخواهند داشت.
علی  حضور  خصوص  در  جباری 
کریمی در انتخابات گفت: علی کریمی 
متفاوت تر از دیگران است. امیدوارم از 
انتخاب  بتوانند  و  شود  حمایت  ایشان 
شوند. برای علی کریمی تجربه جدیدی 
است و تجربه آسانی هم نخواهد بود. 
امیدوارم با استفاده از مشاوره هایی که 
می گیرند و نفراتی که در کنارشان قرار 
خواهند داد بتوانند کم تجربیگی شان را 
در این عرصه را جبران کنند. به شخصه 
انتخاب  فوتبالی  فرد  یک  دارم  دوست 
شود به شرطی که چیدمان نفرات درست 
باشد و از نظرات افراد با تجربه استفاده 
شود. امیدوارم علی کریمی رای بیاورد 
وارد  باشد که  داشته  را  این شانس  و  

فدراسیون شود.

با حمایت از علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال؛

جباری: مدیران کنونی بمانند، اوضاع بدتر می شود

برخالف فصل گذشته لیگ قهرمانان 
آسیا، این بار بازی فینال احتماال به صورت 

رفت و برگشت برگزار می شود.
این خبری است که روزنامه االتحاد 
منتشر و ادعا کرده که بازی نهایی روز 
تا  شد  خواهد  برگزار  آذر   6 و  آبان   ۳۰
بازی نهایی لیگ قهرمانان ۲5  تکلیف 
روز زودتر از فصل گذشته روشن شود. 
این در حالی است که روز شنبه گذشته 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی 
اعالم کرد که بازی های مرحله گروهی 
به شکل متمرکز برگزار خواهند شد اما 
درباره رقابت های مرحله حذفی خبری 

منتشر نشد.
* اولین فصل ACL با حضور ۴۰ تیم

امسال برای اولین بار لیگ قهرمانان 
آسیا با حضور ۴۰ تیم برگزار خواهد شد. این 
در حالی است که اولین دوره رقابت های 
ACL با حضور ۲۴ تیم به انجام رسید و 
بعد به ۲8 تیم افزایش یافت و سپس در 
سال ۲۰۰8 مانند لیگ قهرمانان اروپا، بازی 
ها ۳۲ تیمی شد و حاال پس از دوازده سال 
برگزاری مستمر مسابقات با این فرمت، ای 
اف سی تصمیم گرفته که دو گروه به هر 

منطقه اضافه کند.
منطقه  در  ناخوانده  میهمانان   *

شرق و غرب
افزایش 8 تیم سبب شده تا لیگ 
های سطح دو و سه آسیا نیز سهمیه لیگ 
منطقه  در  باشند.  داشته  آسیا  قهرمانان 
غرب آسیا، قرار است که لیگ ترکمنستان، 
سهمیه  یک  هندوستان  و  تاجیکستان 

مستقیم داشته باشند؛ استقالل دوشنبه، 
که  هستند  تیمی  سه  داغ  کوپه  و  گوآ 
حضورشان در لیگ قهرمانان قطعی شده 
و سهمیه کشورهای ازبکستان و عراق نیز 
افزایش یافته است. در منطقه شرق، تیم 
هایی از ویتنام، سنگاپور، هنگ کنگ و 
فیلیپین فرصت حضور در لیگ قهرمانان 

را پیدا کرده اند.
برگزار  * مرحله حذفی چه زمانی 

خواهد شد؟
اگرچه هنوز ای اف سی زمان دقیق 
برگزاری مرحله حذفی را اعالم نکرده اما 
گمانه زنی ها حاکی از برگزاری مرحله 
پاییز  اوایل  و  تابستان  اواخر  در  حذفی 
است. آنطور که روزنامه االتحاد نوشته، 
مرحله یک هشتم نهایی روز ۲۲ و ۲۳ 
شهریور، مرحله یک چهارم نهایی 5 و 6 
مهر، مرحله نیمه نهایی ۲٧، ۲8 مهر و ۴، 5 

آبان برگزار خواهد شد و فینال نیز همانطور 
که گفته شد ۳۰ آبان و 6 آذر خواهد بود.

یا  غرب  فینال؛  برگشت  بازی   *
شرق؟

احتماال  که  است  این  جالب  نکته 
دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی و یک 
چهارم نهایی به صورت تک بازی خواهد 
بود و مرحله نیمه نهایی و فینال رفت و 
اما هنوز اعالم  برگشت برگزار می شود. 
نشده که آیا دوباره این تک بازی ها در 
قطر خواهند بود یا این که ای اف سی 
طبق قرعه کشی یا هر فرآیند دیگری، 
میزبان را تعیین خواهد کرد. نکته مهم 
دیگر این است که سال ۲۰۲۰ قرار بود 
بازی برگشت فینال به میزبانی غرب آسیا 
)تیم حاضر در فینال( برگزار شود و در واقع 
دوباره جام در ورزشگاه آزادی اهدا می شد 
اما شیوع ویروس کرونا سبب شد تا قطر 

میزبانی را برعهده گیرد. حاال باید دید که 
ای اف سی درباره فینال سال ۲۰۲۱ چه 

تصمیمی می گیرد.
* کرونا همه چیز را تعیین می کند!

این گمانه زنی ها در حالی صورت 
گرفته که ای اف سی به خوبی می داند 
تصمیم گیر نهایی درباره شیوه برگزاری 
کرونا  ویروس  شیوع  میزان  ها،  رقابت 
گر  ا کشورهاست.  واکسیناسیون  و 
جمعی  ایمنی  نتوانند  درگیر  کشورهای 
را از طریق واکسن برقرار کنند، احتمال 
دارد که میزبانی از آن ها گرفته شود و اگر 
تعداد چنین کشورهایی زیاد باشد، شاید 
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم بگیرد 
که مرحله حذفی نیز متمرکز باشد؛ بنابراین 

رئیس کروناست!
جدول بازی های مرحله غرب:

مرحله پلی آف )تک بازی(
٧ اپریل )۱8 فروردین(

مرحله گروهی )رفت و برگشت(
۱۴ تا ۳۰ اپریل )۲5 فروردین تا ۱۰ 

اردیبهشت ۱۴۰۰(
مرحله یک هشتم نهایی )تک بازی(
۱۳ و ۱۴ سپتامبر )۲۲ و ۲۳ شهریور(
مرحله یک چهارم نهایی )تک بازی(

۲٧ و ۲8 سپتامبر )5 و 6 مهر(
مرحله نیمه نهایی )رفت و برگشت(
رفت: ۱۹ و ۲۰ اکتبر )۲٧ و ۲8 مهر(
برگشت: ۲6 و۲٧ اکتبر )۴ و 5 آبان(

فینال )رفت و برگشت(
رفت: ۲۱ نوامبر )۳۰ آبان(
برگشت: ۲٧ نوامبر )6 آذر(

تغییر ساختار لیگ قهرمانان آسیا؛

مرحله گروهی به شکل متمرکز با حضور مهمان های ناخوانده
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از چپ محمد شمس لنگرودی، عباس خوشدل و بهروز پورجعفر
اختصاصی دنیای جوانان

مهمان به میزبانی من
گریه می کند

علی انسانی

گل، بر من و جوانی من گریه می کند
بلبل به خسته جانی من گریه می کند

از بس که هست غم به دلم، جای آه نیست
مهمان به میزبانی من گریه می کند

از پا فتاده پا و ز کار اوفتاده دست
بازو به ناتوانی من گریه می کند

گل های من هنوز شکوفا نگشته اند
شبنم به باغبانی من گریه می کند

 در هر قدم نشینم و خیزم میان راه
پیری، بر این جوانی من گریه می کند

 گردون، که خود کمان شده با چشم ابرها
بر قامت کمانی من گریه می کند

 این آبشار نیست که ریزد که چشم کوه
بر چهره خزانی من گریه می کند

ین  بهتر « ب  کتا
داستان های جالل آل احمد« 
توسط عبدالصبور خان به زبان 

بنگالی ترجمه و منتشر شد.
ین  بهتر « ب  کتا
داستان های جالل آل احمد« 
سوی  ز  ا لی  بنگا بان  ز به 
منتشر  داکا  پندولم  انتشارات 

شده است.
در این کتاب ۱۰  داستان 

این نویسنده ایرانی گلچین شده و به عنوان بهترین داستان های 
او توسط عبدالصبور خان به زبان بنگالی ترجمه شده است.

بعد از مقدمه کتاب به شرح حال جالل آل احمد پرداخته 
و گفته شده که او در سال ۱۹۲۲ میالدی به دنیا آمد و در سال 
۱۹6۹ میالدی از دنیا رفت. در تحلیل زندگی او توضیح داده 
شده که جالل آل احمد در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و 

بعد از اخذ مدرک دیپلم پدرش 
او را برای تحصیل مذهبی به 
درحالی  فرستاد  اشرف  نجف 
لبنان  که او دوست داشت به 
برود. لذا بیش از چند ماهی در 
نجف نماند و به ایران بازگشت. 
اولین قصه او به نام »زیارت« 

به چاپ رسید.
همین  د ر چها همچنین 
شماره ماهنامه »نشر بنگال« 
تألیف  نمایه سازی و معرفی جدیدترین کتاب های  به منظور 
بنگالدش  در  انگلیسی  و  بنگالی  زبان های  به  چاپ شده  و 

منتشر شده است.
رایزنی فرهنگی کشورمان در بنگالدش در این شماره 
معرفی  را  احمد  آل  جالل  داستان های  بهترین  ماهنامه،  از 

کرده است.

انتشار بهترین داستان های جالل آل احمد به زبان بنگالی 

اسماعیل آذر از شعرهای 
ثیر  تا که  می گوید  مذهبی 
که  شعرهایی  رند؛  دا سوء 
آگاهی  و  تاریخی  مطالعه  شاعران شان 
و  پر  عوامانه  حرف های  به  و  ندارند 

بال می دهند. 
دانشگاه  مدرس  و  پژوهشگر  این 
این که  و  فاطمی  تاریخچه شعر  درباره 
به نظر می رسد کمتر به این نوع شعر 
گفتن  کرد:  اظهار  است،  شده  پرداخته 
آیینی به نظرم در جای یک  شعرهای 
عاشق  غزل،  در  شما  می نشیند؛  غزل 
یعنی  هستید.  خدا  عاشق  یا  انسان و 
خدا  به  شما  عاشقی  توصیف  در  غزل 
شاعر  یک  که  زمانی  است.  انسان  یا 
حضرت  عاشورای  درباره  شعرهایی 
غزل  یک  می سراید،  )ع(  حسین  امام 
دارد  دوست  کسی را  شاعر  زیرا  است 
که این معشوق یکی از قدسیان است. 
مروزی،  کسایی  از  که  شعرهایی  در 
شاعر شیعی قرن چهارم، برای ما به جا 
مانده، او از پیامبر )ص( و امام علی )ع( 
نام می برد، بعد به فردوسی می رسیم که 
پیامبر  و  )ع(  علی  امام  درباره حضرت 
اعظم )ص( شعرهای زیبایی دارد، بعد 
قوامی رازی و می رسیم به سنایی غزنوی 
که او ماجرای نماز امام علی )ع( را در 
جنگ احد به تصویر می کشد و درباره 
ماجرای امام حسین )ع( توضیح می دهد. 
به  سنایی  فقط  شاعران  این  بین  در 
حضرت فاطمه زهرا )س( می پردازد. او 
شعر بلندی دارد که به تمام معصومین 
نگاهی دارد و با این بیت شروع می شود 
»جهان پردرد می بینم دوا کو/ دل خوبان 
بیتی  شعر  این  در  کو«.  وفا  را  عالم 
درباره حضرت فاطمه زهرا )س( دارد؛ 
»سراسر جمله عالم پرزنانند/ زنی چون 
فاطمه خیرالنساء کو«. فقط همین یک 

بیت را دارد.
اگر  دوره  این  در  او سپس گفت: 
زهرا  فاطمه  حضرت  درباره  شعرهایی 
این که  تا  است.  کم  بسیار  باشد،  )ع( 
به زمان صفویه می رسیم. در این دوره 
گاهی می بینید نامی از حضرت فاطمه 
فراوانی  خیلی  اما  می آید  )س(  زهرا 

مدح  و  عاشورا  دوره  این  در  ندارد. 
دارد.  بسیار  بسامد  )ع(  علی  حضرت 
درباره پیامبر اعظم )ص( هم  از ابتدای 
تاریخ تمام شاعران بعد از حمد خدای 
تعالی به توصیف بزرگواری های ایشان 
می پردازند. در دروه ما مدایح و مراثی 
حضرت فاطمه زهرا )س( نسبت به تمام 
اما  دوران پیشین بسامد بیشتری دارند 
بنیه های  که  شعرهایی  قلیل اند  خیلی 
حضرت  درباره  باشند.  داشته  شعری 
درباره  است.  این چنین  هم  زینب )ع( 
حضرت زینب )س( شعر فاخری وجود 
زنده یاد حسن حسینی سروده  دارد که 
است و از صبوری حضرت زینب )س( 

صحبت می کند.
کرد:  خاطرنشان  آذر  اسماعیل 
تقسیم  سه  گروه  به  هم  شاعران 
شاعرند  که  شاعرانی هستند  می شوند؛ 
ولی  است  خوب  و  زیبا  شعرشان  و 
توصیف  دارد،  زیبایی  فقط  شعرشان 
نه  ا عر شا توصیف شان  ما  ا می کنند 
است. گروه دیگری هستند که نه تنها 
توصیف شان شاعرانه است بلکه کمابیش 
اشاره های  اگر  و  هستند  آشنا  تاریخ  با 
به جا  اشاره های شان  دارند  تاریخی ای 
و درست است. گروهی هم هستند که 
نه بنیه شاعری  دارند و نه عالم به علم 
است.  این  گروه  ما  گرفتاری  تاریخ اند. 
عمدتا مایه های  که  هستند  این  گروه 
مداحان را هم تدارک می بینند و برای 
این که سفره اغراض خود را پهن کنند، 
دست به هر درست و نادرستی می زنند 

اهل  این ها  ندارد.  اهمیت  برای شان  و 
تحقیق نیستند و می خواهند نام  و نشانی 

از خود باقی بگذارند.
شعرهایی  از  خیلی  داد:  ادامه  او 
ور  دآ یا ا  ر ریخی  تا گوشه های  که 
می شوند، شاعرشان یک بار هم درباره 
آگاهی  تاریخ  به  نسبت  نخوانده  و  آن 
»شکوه  نام  به  کتابی  است.  نداشته 
و  خالصه  آن  در  که  دارم  عشق« 
را  عاشورا  تاریخ  ساده،  صورت  به 
که  را  عاشورایی  شعرهای  و  نوشته ام 
کنار  در  دارند  عالی  و  پیشینه شاعرانه 
تاریخ گذاشته ام که نشر سخن  آن را 
این  این که  برای  است.  کرده  منتشر 
کتاب  ده ها  بنویسم  را  تاریخی  کتاب 
من  می خواندم.  همزمان  را  تاریخی 
برای این که حرفی را در صدا و سیما 
منبع  چند  از  را  مطلب  بزنم،  مردم  به 
سیدطاووس  تاریخ  می خوانم؛  تاریخی 
حضرت  و  است  پذیرش  قابل  که 
رهبری در تأیید آن سخنانی فرموده اند، 
آن  باید  اما  است  خوب  طبری  تاریخ 
تاریخ  خواند.  دیگر  تاریخ  چند  با  را 
در  می خوانم  که  هم  را  قمی  مرحوم 
کنارش به سه تاریخ دیگر هم مراجعه 
می کنم و به تشخیص خودم به نقطه ای 
می رسم و برای مردم مطلب را، آن هم 
آثاری  میان  در  می گویم.  احتیاط   با 
که وجود دارد، فقط کتاب های مرحوم 
است.  اعتنا  قابل  بیشتر  دکتر شهیدی 
از تفکر  و  داشتم  او  با  دوستی ای  من 
او باخبر بودم. این فرد به ائمه علیهم 

السالم عشق می ورزید و سواد و دانش 
کافی داشت و هر آن چه نوشته از روی 

معرفت علمی است.
روی  شعرها  این که  بیان   آذر با 
هم رفته جذاب نیست، درباره بازتاب و 
تأثیر این شعرها گفت: اگر در کارهای 
مذهبی کاری کنیم که شایسته و درخور 
نباشد، این ارزش ها به ضد خود تبدیل 
می شود. گاهی در رسانه ها که صحبت 
می کنم تا جایی که می دانم درست است 
را  جایی حرف  در  اما  می کنم  صحبت 
فقیه  یک  باید  به نظرم  و  فرومی گذارم 
اظهارنظر کند زیرا کار و تخصص من 
نیست. تاجایی که مفید باشد حرفم را 
می زنم آن هم با جنبه احتیاط ولی خب 
به گوشش  روایت هایی  گاهی شاعری 
عوامانه  این حرف های  به  او  و  رسیده 
می آورد  شعر  در  و  می دهد  پر  و  بال 
البته  باید گفت »ناشعر«.  که نامش را 
شعرهای ماندگاری هم نخواهد بود اما 
خب ترسم »خاطر ساده دلی را پی کند«. 
عاشقی  اما  ساده  انسان  است  ممکن 
بخواند و تأثیر سوء بگذارد و باید از این 

نظر باید مورد توجه قرار بگیرد.
چرا  این که  درباره  پژوهشگر  این  
کمتر به شعر فاطمی پرداخته شده است، 
اظهار کرد: نبود اطالع  از شخصیت این 
بانوی قدسی یکی از عوامل است. اگر 
به  طول و عرض زمان را طی کنیم و 
عقب برویم، ما از حضرت فاطمه )س( 
سیره ای داریم که اگر امروزه بانویی در 
آن حدود عمل کند در خانه اش مشکلی 
می تواند  سیره  این  و  داشت  نخواهد 
قرار  جامعه  برای  معیار  یک  عنوان  به 
بگیرید. اما اگر کسی به اشتباه پا در آن 
بگذارد این معیارها را خراب  می کند و 
این نه به صالح دین و در راه خداست 
و نه به صالح مردم. جایی باید به این 
موضوعات رسیدگی کند و این شعرها را 
چاپ نکند و نشر ندهد. کارهای خوب 
کسی  تا  بگذارند  مجازی  فضای  در  را 
که  کسی  نپذیرد.  را  ضعیف  کارهای 
تاریخ می داند و شعر قوی دارد باید مرتب 
مطالبی را درباره حضرت زهرا )س( نشر 

بدهد آن هم در فضای مجازی.

بعضی شعرهای مذهبی که تاثیر سوء دارند

شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند
رمان  مرده   »شاعران   کتاب 
بیورن  نوشته   نمی نویسند«  پلیسی 
صنعوی  قاسم  ترجمه   با  و  الرسون 

منتشر شد.
نگارش  با  الرسون  بیرون 
جدیدترین اثرش؛ رمان تحسین برانگیز 
نمی  پلیسی  رمان  مرده  »شاعران 
جنایی  رمان  یک  صرفًا  نویسند« 
عادی ننوشته بلکه با لحنی شاعرانه 
روابط  کنایی،  البته  و  زیبا  زبانی  و 
و  نشر  فضای  بر  حاکم  بین المللی 
پشت پرده  انتشار کتاب های پرفروش 
در تیراژهای میلیونی را هم مورد اشاره 

قرار داده است. رمان »شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند« همان قدر که 
سرگرم کننده است، وجه ادبی قدرتمندی هم دارد و نمونه  درخشانی است 
از ادبیات امروز سوئد. این کتاب در سال ۲۰۱۱ نامزد جایزه  کتاب فروشان 

ایتالیا شد.
داستان »شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند« از اینجا آغاز می شود 
به دیدن  قرارداد چشمگیر  با یک  ناشری  تاریک،  که در شبی طوفانی و 
نویسنده ای معروف و تنها در خانه قایقی اش می رود تا از او بخواهد پنجاه 
صفحه  آخر رمان پلیسی و پرفروشی را که برایش نوشته است، تکمیل کند 
اما ماجرا به این سادگی ها هم نیست. نویسنده می خواهد میان بازار و تعهد 
ایجاد کند. قضیه هولناک و پیچیده  تعادل  ادبی اش  باورهای  اجتماعی و 
می شود. ماجرا ابعاد سیاسی به خود می گیرد. در این میان قتلی اتفاق می افتد 

و در ادامه اتفاق های پی درپی...
بیورن الرسون نویسنده ی معاصر و پرکار سوئدی و خالق اثر بسیار 
محبوب »النگ جان سیلور«، سال ۱۹5۳ به دنیا آمد. او سال ۱۹86 تصمیم 
گرفت به همراه شریک زندگی اش در قایق بادبانی زندگی کند. دقیقًا همان 
زندگی ای که برای قهرمان »شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند«؛ یعنی 
یان ای رقم زد. البته قایق الرسون »روسیتکا« نام دارد و یان ای اسم قایقش 

را گذاشت »مادمازل تی«.
سلتی«  »انجمن  معروفش  کتاب  صحنه  را  »روسیتکا«  الرسون 
پلیسی  رمان  آثار الرسون همچون »شاعران مرده  از  بسیاری  البته  کرد. 
دوران  همین  در  دارد.  ارتباط  دریانوردی  و  دریا  با  به نوعی  نمی نویسند« 
قایق نشینی بود که با ترجمه شدن »انجمن سلتی« و »النگ جان سیلور« 
به زبان های آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی، موفقیت ادبی بین المللی به سراغ 

الرسون آمد.
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پروانه رسولی خوشبخت

یک نگرانی بزرگ در ادبیات
و  زبان  مسئله  زین العابدین  علی اکبر 
نوجوانان،  و  کودکان  داستان های  در  روایت 
دانش نویسنده و نحوه مواجهه با ترجمه را از 
عوامل موثر در خالقیت در نوشتن کتاب های 
کودک و نوجوان می داند. او همچنین نپذیرفتن 
و دیر پذیرفتن نوآوری توسط جامعه ادبی را یک 

نگرانی بزرگ توصیف کرد.
نوجوان  و  کودک  ادبیات  نویسنده  این 
درباره عقایدی مبنی بر نبود و یا کمبود خالقیت 
اظهار  نوجوان،  و  کودک  ادبیات  نوشتن  در 
کرد: یکی از مسائل خالقیت را مسئله زبان و 

روایت می دانم؛ در کتاب ایرانی زبان و روایت مهم است. مهم است که انتخاب و 
چینش کلمات و ریتم جمالت به زبان امروز و زبان کودکان نزدیک باشد. بسیاری 
از قصه هایی که به دست ما می رسد، ایده شان خالقانه است اما زبان کتاب خالقانه 
نیست و از کلیشه ها، کلیشه های خود نویسنده یا تقلیدی از آن چه در زبان کتاب های 

پیشین بوده، پیروی می کنند.
او با بیان این که در انتخاب اسم و عنوان شخصیت ها هم کلیشه وجود دارد، 
گفت: زمانی که برای خردساالن از زبان حیوانات داستان می نوشتند کاراکتر مرغابی 
می توان  می شود.  نوشته  جغد  آقا  و  خانم  مرغابی  هم  هنوز  بود،  جغد  آقا  یا  خانم 
نباشند چون زیاد تکرار شده اند،  پیدا کرد. حتی اگر کهنه هم  تازه ای  ترکیب های 

کودک پس شان می زند.
زین العابدین در ادامه افزود: بخشی از خالقیت هم به پیشینه دانش نویسنده 
مربوط می شود. ما در دورانی زندگی می کنیم که تنوع کتاب های کودک و نوجوان 
خیلی باال رفته و بیشترشان را هم مدیون کتاب های ترجمه هستیم. زمانی که تنوع 
زیاد می شود ما باید به موضوعات متنوع تری فکر کنیم؛ موضوعی که فکر می کنیم 
نیاز مخاطب امروز ماست، چه از بعد روان شناسانه، چه بعد فلسفی و چه نگاه کودک 
به جهان و چه از بعد سرگرمی سازی. در چنین حالتی من نویسنده نیاز به دانش دارم 
و صرفا دانش ادبی در شکل دادن به ایده و خالقیت در زبان و روایت کافی نیست. 
من دانش عمومی را جزء ابزار اولیه نوشتن می دانم زیرا خالقیت در دانش بهتر شکل 
می گیرد؛ زمانی که نویسنده مفاهیم مختلف را عمیق تر ببیند می تواند ایده هایش را 

خالقانه تر کند و از حالت دم دستی فراتر برود.
نارجی« سپس  »جناب  و  اتوماتیک«  حمام  تا  حلزونی  کفش  »از  نویسنده 
بیان کرد: مسئله دیگر نوع مواجهه ما با کتاب های ترجمه است که تعدادشان هم 
زیاد است. مخالفتی با ترجمه ندارم و اتفاقا موافق آن هم هستم. اما چند رویکرد 
ما  نگاه  زیرا  ندارد  خواندن  این ها  می گویند  برخی  داریم،  مسئله  این  به  مختلف 
را تحت تأثیر قرار می دهد و نویسنده ایرانی باید کار خود را بکند بنابراین نتیجه 
این می شود که من نمی دانم چه تجربیاتی دارد در ادبیات کودک و نوجوان اتفاق 
می افتد و کامال بی خبرم. مواجهه دیگر، مواجهه مقلدانه است، چند کتاب ترجمه 
موفق را می بینیم و سعی می کنیم شبیه سازی کنیم اما فقط جغرافیا، تکیه کالم ها 
و سنت ها را ایرانی می کنیم که به تنهایی جواب نمی دهد زیرا نمونه بهترش را قبال  
یک خارجی نوشته است و ما می شویم دست دوم و مخاطب دست ما را می خواند. 
تصویری  کتاب های  االن  مثال  کنیم.  پیدا  را  مدل  که  است  این  سوم  مواجهه 
استخراج  قابل  این ها  از  مدل هایی  چه  ببینیم  باید  ما  و  دارد  بسیاری  طرفداران 
است، آن ها را کشف کنیم و آن وقت می توانیم بر اساس آن مدل نگاه و سوژه 
خودمان را شکل دهیم. پیدا کردن مدل هم چند نوع دارد؛ بخشی به هم اندیشی 
و  داده هاست  تحلیل  و  تجزیه  و  نویسندگان  گروهی  فعالیت  نیازمند  و  دارد  نیاز 

بخشی هم محصول تجربه شخصی است.
کرد:  اظهار  نه  یا  دارد  مرزی  و  حد  خالقیت  آیا  این که  درباره  زین العابدین 
خالقیت هیچ و حد و مرزی ندارد. خالقیت یعنی هر لحظه طرحی نو درانداختن اما 
حدود خالقیت در ادبیات و کتاب آن جایی است که از آن طوری استفاده کنیم که 
در ساختار خود موفق شود. مثال  قصه ای را می خوانید که خیلی خالقیت دارد اما 
این خالقیت در قصه جمع نشده و ساخت قصه و شخصیت پردازی آن مسئله دارد. 
به  این خالقیت نمی تواند  اما گاهی  انجام می دهد  شخصیت داستان کار خالقانه 
انسجام شخصیت منجر شود. هر چیزی از او سر می زند و با منطق جور درنمی آید. 
هر شخصیتی برای نویسنده یک شناسنامه دارد و خواننده می تواند حدس بزند این 
نویسنده  برای  اگر شخصیت  و  و کجا خوشحال  شخصیت کجا عصبانی می شود 
مشخص نباشد خالقیتی در دیالوگ ها و رفتار می گذارد که انسجام ندارد و بهانه اش 
این است که دارم خالقیت به خرج  می دهم. این را خواننده باور نمی کند زیرا منطق 
داستانی با وجود خالقانه بودن ایده می لنگد. سخت ترین کار خالقه این است که 

خالقیت در منطق داستان بگنجد و باگ نداشته باشد.
یک  نویسنده  من  که  زمانی  کرد:  خاطرنشان  خالقیت  محدودیت  درباره  او 
کتاب ۳۰ صفحه ای یا رمان ۳۰۰ صفحه ای دارم در همان ابتدا در تعداد صفحات و 
کلمات محدود می شوم و زمانی که وارد داستان می شوم، طرح داستان من را محدود 

می کند و سختی  کار ما این است که بتوانیم  کارمان را در محدودیت دربیاوریم.
این سرویراستار ادبیات کودک و نوجوان درباره نپذیرفتن و یا دیرپذیرفتن 
نوآوری و خالقیت توسط جامعه ادبی و تأثیر آن بر نویسنده ها، گفت: این نگرانی 
نگران است  نویسنده  ناشر و چه  از مسائل فروش است؛ چه  بزرگی است. یکی 
اگر طرح جدیدی کار کنم ممکن است مخاطب نپسندد و کتاب به فروش نرود. 
مسئله دیگر کلیشه های ساختاری و معنایی در ادبیات است؛ مثال اگر فالن گروه 
نیست  نوشته اید موضع می گیرد که مثال وقتش  را  این داستان  ببیند شما  مرجع 
کودک ژانر وحشت بخواند. بخشی هم جامعه ادبی است، معموال نویسنده ها کمتر 
موضع می گیرند اما این اتفاق می افتد؛ مثال زمانی که رمان های گرافیکی ترجمه 
شد و مخاطب زیادی پیدا کرد، نویسندگان  می گفتند به این نمی گویند ادبیات، 
همه اش با تصویر پیش می رود و نامش را گذاشته رمان! و در هر صفحه دو سه 
خط هم بیشتر نمی بینیم. موضوع دیگر در ادبیات نوجوان سانسور است. نویسندگان 
ما نگران هستند که چیزهایی را نمی توانند بیاورند در حالی که می دانند نوجوان 
امروز خیلی چیزها را می بیند و می شنود و درک می کند. نویسنده ها خودشان را 
نباشم و  محدود  می کنند و می گویند اگر فالن ساخت را وارد کنم شاید موفق 
یا فالن معنا را منتقل کنم با باورهای عمومی جامعه جور نباشد پس بهتر است 
وارد نشوم. کار نو کردن ریسک دارد و ممکن است نوگرایی در این روزگار موفق 
نباشد اما بعد از چند سال آن نوگرایی خود را نشان دهد. پس نیاز به این ریسک 

هم هست و  شجاعت هم الزم دارد.
او در پایان گفت: گاهی نویسندگان دور هم جمع می شوند و باهم می نویسند 
که به نوعی هم اندیشی می شود و تبادل ایده و نظر وجود دارد اما در دوره ای خود 
این باعث شد زبان و نگاه نویسندگان شبیه هم شوند. شاید خودشان متوجه این 
موضوع نشوند و از یک جمع چند کتاب بیرون بیاید که شبیه هم باشد. ما نیاز 
داریم راه هایی را پیش بگیریم تا زمانی که با هم هستیم مانند هم نشویم. البته 
بخشی از این موضوع هم به الگو شدن برخی از افراد برمی گردد؛ مثال در شعر 
کودک فالن شاعر الگو شده و یا در طنر نوجوان فالن نویسنده، به افراد جدید 
اما  آثار این ها را مطالعه کنید   که وارد این عرصه می شوند، توصیه می شود که 
گفته نمی شود کتاب های او را مطالعه کن اما مانند او ننویس و نتیجه این کار این 
است که کلی شعر جدید می خوانید که در وزن و قافیه مشکل ندارد اما قبال دو 

نفر دیگر بهتر از آن را سروده اند.

کودکی  شعرهای  با  را  او  عمدتا 
درحالی  می آورند  یاد  به  سروده  که 
را  او  آن ها  با  فقط  نداشت  که دوست  
و  کودک  شعر  نیمای  را  او  بشناسند، 
با  و  می خوانند  کودک  پیشقراول شعر 
جمالزاده مقایسه اش می کنند، یکی هم 
با این تعبیر از او یاد می کند: »پیرمرد 
می شد  هربار  که  موقری  و  محترم 
گرفت«؛  یاد  او  از  زیادی  چیزهای 

محمود کیانوش.
فردی  هر  درگذشت  ز  ا پس 
یادآوری خاطرات و گفتن از او به نوعی 
تسلی خاطر ماندگان است و ادای دین 
به شخص درگذشته. پس از درگذشت 
محمود کیانوش، شاعر، نویسنده، مترجم 
و منتقد ادبی نیز چهره های ادبی مروری 
بر خاطرات شان با او داشته  و از او یاد 

کرده اند. 
در ادامه مروری داریم بر برخی از 

این نوشته ها:
شاعر  کاظمی،  محمدکاظم   *  
»محمود  است:  نوشته  ادبی  منتقد  و 

کیانوش برای من، در پنج نگاه.
- اولین برخورد من با نام »محمود 
کیانوش« در کودکی بود، در مجالت و 
کتاب های درسی دبستانی که از ایران 
می آمد یا در سفرهایی که داشتیم تهیه 
نام های  از  می کردیم. محمود کیانوش 
پرتکرار در آن کتاب ها و مجالت بود، 

با شعرهایی که بسیار دوست داشتم.
اوایل دهه هفتاد یک دوره  - در 
آموزش ادبیات کودک برای فرهنگیان 
دوره های  از  بودند،  گذاشته  مشهد  در 
آموزش  در  که  خدمت  ضمن  آموزش 
مصطفی  جناب  است.  رایج  پرورش  و 
محدثی از همکاران آن دوره بود و مرا 
هم ایشان به مسئوالن آن معرفی کرده 
ادبیات  درباره  که  بودم  مانده  من  بود. 
هیچ  که  حالی  در  بگویم،  چه  کودک 
دوستان  ندارم.  مطالعه ای  و  شناخت 
کتاب »شعر کودک در ایران« محمود 
کیانوش را معرفی کردند و به راستی آن 

کتاب، همه آن دوره مرا ساخت. چقدر 
از این کتاب ارزشمند بهره بردم و چقدر 
آموختم و چقدر برای آن دوره آموزشی 

از آن استفاده کردم.
دهه  سال های  ز  ا یکی  در   -
از  آمد  من  به  تلفنی  که  بود  هشتاد 
»من  گفت  برداشتم.  را  تلفن  خارج. 
حیرت زده  هستم«.  کیانوش  محمود 
آن  نوش؟  کیا محمود  من؟  شدم. 
ایشان گویا یک مطلب  لندن؟  از  هم 
درباره شعر افغانستان یا ادبیات کودک 
و نوجوان افغانستان )درست به خاطرم 
نیست( از من خواست برای انتشار در 
شدیم  مرتبط  هم  به  ایمیل  با  جایی. 
در  کسی  که  بود  شگفت آور  برایم  و 
ارتباطی  جدید  امکانات  با  سن  آن 
آشناست. بسیار خونگرم و مهربان بود 
نسبت  کرد  برخورد  احترام  با  بسیار  و 
را  او  سن  از  نیمی  شاید  که  من  به 
ناراحتی  از  صحبت  حین  در  داشتم. 
نشانی  که  این  و  کرد  شکایت  چشم 
زحمت  به  را  چیزی  چنین  یا  ایمیل 

بخواند. بود  توانسته 
- جناب سیداحمد میرزاده شاعر و 
پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان کتابی 
در نقد آثار پژوهشی در مورد کودک و 
نوجوان نوشته بود و بخش قابل توجهی 
از آن کتاب به نقد کتاب »شعر کودک 
اختصاص  کیانوش  محمود  ایران«  در 
باز همان شاعر دوران کودکی  داشت. 

من پیش چشمم قرار گرفت.
- و امروز، خبر درگذشت محمود 
هرچند  که  کسی  شنیدم،  را  کیانوش 
به  نزدیک  طول  در  ولی  گاه به گاه، 
۴5 سال با نام و آثار او ارتباط داشتم. 

روحش شاد.«
 * حمیدرضا شاه آبادی، نویسنده 
نوشته  هم  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
بود  محترمی  و  موقر  »پیرمرد  است: 
که امروز که سن و سالش را دانسته ام، 
فکر می کنم پیرتر از سن واقعی اش به 
و  هفتاد  دهه  طول  در  می رسید.  نظر 

ایران  به  که  گاهی  هشتاد  دهه  اوایل 
می آمد به من هم سری می زد. اولین 
بود.  دو  و  هفتاد  سال  در  برخوردمان 
رمان  و  ادبیات  درباره  بیشتر  هم  با 
به  لطفی  کردیم.  صحبت  بزرگسال 
گرفت  را  تلفنم  شماره  کرد.  پیدا  من 
به  برمی گشت  داشت  که  روزی  و 
انگلستان، زنگ زد و گفت دو کتابم را 
برایت امضا کرده ام و در خانه خواهرم 
و  رفتم  بگیر.  او  از  و  برو  گذاشته ام 
گرفتم. شاید دو یا سه بار دیگر هم در 
سفرهایی که به ایران داشت دیدمش. 
به  با  که  ی  کلمه ا لین  و ا
به  ش  ر فتا ر و  فه  قیا ن  د ر و آ د یا
 » م محتر « کلمه   ، سد می ر هنم  ذ
شیک پوش  آداب دان،  بسیار  است. 
و  ا ر  با لین   و ا  . د بو ر  فتا خوش ر و 

و  دبیات  ا بین  که  آموخت  من  به 
بگذارم.  فرق   entertainment
که  را  مصاحبه ای  است  یادم  خوب 
رمان های  نویسنده  آرچر  جفری  از 
دیده  انگلیس  تلویزیون  در  جاسوسی 
بود تعریف کرد و گفت او خودش را 
یا   entertainer که  ادیب،  نه 
ه  م کنند سرگر نوشته های  ه  یسند نو
و  داشت  ر  بسیا خاطرات  ند.  ا می د
او  از  زیادی  چیزهای  می شد  هربار 

یادگرفت.
ادبیات  در  او  نقش  شک  بدون 
نقش  با  مقایسه  قابل  ایران  کودک 
محمدعلی جمال زاده در داستان نویسی 
بزرگسال است. و چقدر شبیه هم بودند 
پایه گذاری  را  اساسی  دو  هر  دو!  این 
فاصله  آن  از  خودشان  بعد  و  کردند 

گرفتند و سرانجام در غربت مردند.«
* فرهاد حسن زاده نیز با اشتراک 
ز  ا جهان«  شعر»بچه های  گذاشتن 

محمود کیانوش نوشته است: 
بچه های پاکدل

بچه های مهربان
چشمه های زندگی
روشنی های جهان

غنچه های آرزو
در گلستان امید

سرخگونه یا سیاه
زردگونه یا سفید
قلب امروز جهان
زنده از مهر شما

چشم فردای جهان
روشن  از چهر شماست

از  دور  سال ها  کیانوش  محمود 
ایران زندگی می کرد، اما کودکان امروز و 
کودکان دیروز و دیروزتر با آثار او خاطره  
دارند. خاطرات مشترکی که از شعرهای 
زیبای کتاب فارسی دوران مختلفی در 

ما زمزمه می شود.
شعر  نیمای  تعبیری  به  کیانوش 
کودک ایران بود. اما او نه تنها در زمینه 
نگارش  مثل  گونه هایی  در  که  شعر 
داستان، طنز مطبوعاتی و ترجمه دستی 

بر آتش داشت.
او روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ 

از این دنیا سفر کرد.
یادش همیشه با ما.«

نوشته ای  در  هیرمندی  رضی   *
کیانوش  محمود  مهاجرت  به  کوتاه 
اشاره کرده و آورده است: هرگز نخواهد 

شد عزیزان
یاد شما هرگز فراموش
هستیم با هم همیشه

محمود  درگذشت  برای  پیامی   *
کیانوش

و  کودک  نویسندگان  نجمن  ا
محمود  درگذشت  پیامی  در  نوجوان 

کیانوش را تسلیت گفت.
در پیام انجمن نویسندگان کودک 

شاعر،  این  درگذشت  برای  نوجوان  و 
آمده  ادبی  منتقد  و  مترجم  نویسنده، 
سفر  به  جهان  بچه های  شاعر  است: 
ابدی رفت. »یک گل، ده گل، صدها 

گل« بدرقه  راهش!
»محمود کیانوش«، پیشکسوت و 
نظریه  پرداز شعر کودک ایران، نویسنده، 
از  و  پژوهشگر  روزنامه نگار،  مترجم، 
تا  کودک،  کتاب  شورای  بنیان گذاران 

بود دست از نوشتن برنداشت.
شاعران کودِک پس از او، سادگی 
و روانی زبان شعرهایشان را، تنوع وزن 
و آهنگ، حضور جدِی عنصِر تخیل و 
کشف  برای  زیبا  دریچه هایی  گشودن 
دنیا را در شعر کودک، تا همیشه وامدار 

محمود کیانوشند.
سال  سال های  کیانوش،  اگرچه 
پیش، از جهان ادبیات کودک و نوجوان 
خداحافظی کرده بود، اما دعای او همراه 

همیشگی بچه ها خواهد بود:
در شعر خود هستم همیشه

من زنده از لطف صداتان
فرزندهای نازنینم

سالم نگه دارد خداتان!
کیانوش قلب امروز جهان را زنده 
فردای جهان  و چشم  مهر کودکان  از 
و  می  دانست  آنان  چهره    از  روشن  را 
بچه های  شاعر  می توان  به حق  را  او 
و  شعر  به خاطر  فقط  نه  نامید،  جهان 
مجموعه  شعری که به این نام از او به 
یادگار مانده، بلکه به خاطر نگاه فراگیر 
و انسانِی او به کودکان جهان و به جهاِن 
کودکی؛ و به خاطر آثار ارزشمند و جذابی 
که برای کودکان آفرید و در دل آن  ها 

زنده خواهند ماند.
ک  د کو ن  گا یسند نو نجمن  ا
به  تسلیت  عرض  ضمن  نوجوان  و 
عالقه  مندان و خوانندگان آثار کیانوش، 
این  ِر  تأثیرگذا نقش  دارد  اطمینان 
کودکان،  دوستدار  و  دلسوز  شخصیت 
جای  بر  ما  ادبی  جامعه    در  سال  ها  تا 

خواهد ماند.

پیرمرد موقری که هربار می شد چیزی از او یاد گرفت
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محمد حسین زاده

پایه های  از  فیلم های مستند همواره یکی 
اساسی سینمای ایران بوده اند. در طی این سال ها 
بین المللی  عرصه های  در  بسیاری  مستندسازان 
خوش درخشیدند و جوایزی را از آن خود کردند، 
حتی بارها آثارشان از شبکه های مختلف تلویزیونی 
به شکل بین المللی خریداری و پخش شده است. 
این در حالی است که سیمرغ بلورین این بخش 
همواره در جشنواره فیلم فجر با فراز و فرودهایی 
همراه بوده است. با آغاز به کار جشنواره فیلم  فجر 
در سال ۱۳6۱، به دلیل تفاوت های عمده ای که در 
ابزار ساخت فیلم وجود داشت، فیلم های کوتاه 8 و 
۱6 میلی متری به دلیل امکان ثبت محدود تصویر، 
خود به روشی برای ساخت فیلم های تجربی بدل 
شده  بودند و بسیاری از فیلمسازان از فیلم های 8 
ساخت  و  تجربه  کسب  جهت  میلی متری   ۱6 و 
بود  بیان  قابل  فیلم کوتاه  قالب  ایده هایی که در 
استفاده می کردند. به همین منظور در ۴ دوره نخست 
جشنواره بخشی تحت عنوان بخش فیلم های آماتور 
در جشنواره وجود داشت که بیشتر فیلم های حاضر 
در این بخش، فیلم کوتاه و مستند بودند. پس از 
دوره چهارم، با پا گرفتن انجمن سینمای جوانان 
ایران، فیلم های کوتاه و آماتوری از جشنواره فیلم 
 فجر خارج شدند و در قالب جشنواره ای ملی با نام 
جشنواره فیلم سینمای جوان به نمایش و داوری 
گذاشته شدند. غالب فیلم های مستند هم که در 
دوران قبلی در زیرگروه فیلم های آماتوری به نمایش 
درمی آمد با این تصمیم جدید از جشنواره فیلم فجر 
به جشنواره های دیگر کشور نقل مکان کردند. در 
دوره پنجم، ششم و هفتم جشنواره فیلم های کوتاه و 
مستند در جشنواره به شکل مسابقه ای حاضر بودند 
و اگر این فیلم ها در جشنواره به نمایش درمی آمدند 
توسط هیئت داوران بخش اصلی جشنواره که همان 
بخش سینمای ایران بود به داوری گذاشته می شدند. 
از دوره هشتم فیلم کوتاه و مستند در جشنواره حضور 
نداشتند. اگر فیلم های کوتاه و مستند در جشنواره 
حضور داشتند، در بخش های بین الملل و جنبی به 
نمایش درمی آمدند و داوری نمی شدند. فیلم های 
مستند و کوتاه در طی دوره های هشتم تا بیست  و 
 یکم در جشنواره حضور نداشتند. اما از دوره بیست 
 و  یکم یعنی از سال ۱۳8۱ به شکل جدی باز در 
در  کردند.  پیدا  راه  اکران  سالن های  به  جشنواره 
این سال بخشی تحت عنوان سینمای مستند به 
جشنواره اضافه شد که هیئت داوران مستقلی داشت. 
در دوره بیست و سوم، جدا از هیئت داوران، یک 
هیات انتخاب مستقل برای فیلم های کوتاه و مستند 
در نظر گرفته شد. در دوره بیست و پنجم یک نفر به 

اعضای هیئت داوران بخش مستند و کوتاه جشنواره 
اضافه شد. در سال ۱۳86 یعنی در دوره بیست و 
هشتم جشنواره باز با سیاست های جدید، به یکباره 
بخش مستند و فیلم کوتاه از جشنواره حذف شد و دو 
بخش مجزا تحت عنوان فیلم های ویدئویی و بخش 
نقش خیال که به آثار پویا نمایی اختصاص داشت 
به جشنواره اضافه شد. بعد از این که در ۲ دوره ۲8 
و ۲۹ فیلم های مستند و کوتاه در جشنواره حاضر 
نبودند، دوباره با تغییر سیاست مسئوالن وقت در 
سال ۱۳88 بخش مستند و کوتاه به جشنواره افزوده 
شد. دوره سی  و  سوم جشنواره آخرین سالی بود که 
فیلم های کوتاه و مستند داوران مستقل داشتند. در 
دوره سی و چهارم جشنواره، داوران بخش  نگاه  نو 
داوری آثار جشنواره را به عهده داشتند. در دوره ۳5 
جایزه سیمرغ بلورین در بخش مستند به فیلمی از 
میان برگزیدگان جشنواره سینما حقیقت رسید که 
آثار را  داوران اصلی جشنواره وظیفه بررسی این 
به عهده داشتند. در دوره ۳6 جشنواره آثار کوتاه 
و مستند در بخش سودای سیمرغ قرار گرفتند و 
داوران جشنواره معرفی آثار برگزیده این بخش ها را 
هم به عهده داشتند. در دوره سی  و  هفتم جشنواره 
در سال ۱۳۹٧، بار دیگر داوران بخش نگاه  نو آثار 
کوتاه و مستند را داوری کردند. حاال در جشنواره 
سی  و  نهم فجر فیلم های مستند و کوتاه بار دیگر 
از  دوره  این  در  می شوند.  داوری  مجزا  به شکل 
فارسی،  پوراسماعیلی، محمدعلی  جشنواره سعید 
امیر توده روستا، سام کالنتری و محمد کارت داور 
هستند. با توجه به اینکه امسال به دلیل شرایط کرونا 
جشنواره سینما حقیقت به شکل آنالین برگزار شد 
و بخشی به نام کرونا در آن ایجاد شد، با پیشنهاد 
رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۹ 
فیلم مستند به تعداد فیلم هایی که داوران دیده بودند، 
اضافه شد که عمده این فیلم ها در حوزه مقابله با 
نگاهی  این گزارش  کرونا و کارآفرینی است. در 
کوتاه داریم بر ۲۲ فیلم مستندی که داوران سی 
و نهمین جشنواره فیلم فجر آنها را مورد ارزیابی 
قرار داده و درنهایت به بهترین اثر سیمرغ بلورین 

را اهدا خواهند کرد.

جاهای خالی ُپر شود
به  شود  ُپر  خالی  جاهای  فیلم  داستان 
کارگردانی عطیه زارع، واکنش سه نسل از زنان 
یعنی  بیرونی  پدیده  یک  به  نسبت  خانواده  یک 
یک  به عنوان  طالق  اثر  این  در  است.  طالق 
و  مادر  مادربزرگ،  زندگی  شرایط  بیرونی،  مؤلفه 
یک دختربچه را تغییر می دهد و آن ها را وادار به 
اتخاذ واکنش و گرفتن تصمیم های سرنوشت ساز 

عنوان  فیلم  این  کارگردان  آن چنان که  می کند. 
کرده است، موضوع این مستند، نقد قانون خانواده 
و مسائل حقوقی نیست؛ بلکه فیلم تالش کرده از 
دریچه  شخصیت هایی که روایت می کند، به وجوه 
انسانی و اجتماعی وسیع تری بپردازد. به گفته زارع 
ایده اولیه جاهای خالی پر شود در مواجه کارگردان 
با دختری شکل گرفت که دائم گوشی تلفن در 

دست در حال خودنگاری بود.

آنجا سپیده دم
فرم  با  آنجا سپیده دم  دقیقه ای  مستند ٧۰ 
سلفی بیوگرافی و با گوشی موبایل در ٧5 جلسه 
ساخته شد. سوژه اصلی مستند محسن جهانی یکی 
از کارگردان های این اثر است که به عنوان پرستار 
در بیمارستان مشغول خدمت است. او تا پیش از 
شیوع کرونا در کشور در بخش سوختگی بیمارستان 
امام رضا)ع( مشهد کار می کرد، اما با بحرانی شدن 
فیلم  می رود.  کرونا  بخش  به  داوطلبانه  شرایط 
روایتگر پشت صحنه زندگی جهانی به عنوان پرستار 
بخش کرونا و تاثیر کرونا بر خانواده های کادر درمان 
است. جهانی و هاشم مسعودی ۲ کارگردان مستند 
آنجا سپیده دم هستند که در چهاردهمین جشنواره 
سینما حقیقت به نمایش درآمد و موفق شد جایزه 

ویژه هیات داوران را در بخش کرونا کسب کند.

انیمیشن ایرانی
تاریخچه  موضوع  با  تاریخ نگار  مستندی 
انیمیشن ایران که حوزه های مشخصی را مد نظر 
دارد. انیمیشن ایرانی به کارگردانی مهرداد شیخان 
ایران  در  انیمیشن  تکامل  و سیر  روند  نمایش  با 
دهد.  ارائه  آن  از  تصویری مشخص  دارد  تالش 
پژوهش این مستند اولین پژوهش جامع در مورد 
اصلی ترین  است.  تاکنون  آغاز  از  ایران  انیمیشن 

حوزه هایی که مشخصاً باید به آن ها پرداخته می شد 
شامل وزارت فرهنگ و هنر در سال های ۱۳۳۰ و 
۱۳۴۰، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
تبلیغات، تلویزیون، آثار مستقل و تجربی و همچنین 

انیمیشن های سینمایی بودند.

ایاقچی
به  دامن زن  محمدحسن  ساخته  تازه ترین 
زندگی یک زوج جوان می پردازد که در سن کم 
ازدواج کرده اند و اکنون در روستایی کوچک به دنبال 
می گردند،  آرزوهایشان  به  رسیدن  برای  فرصتی 
آرزوهایی ساده و طبیعی که اصاًل بزرگ نیستند، 
اما در شرایط سخت اقتصادی و در محاصره محیط 
بسته روستا، دست نیافتنی به نظر می رسند. ایاقچی 
هرچند موفق به دریافت جایزه ای از سوی هیئت 
داوری جشنواره نشد، اما در بین ۱۰ فیلم نخست 

از دیدگاه تماشاگران قرار گرفت.

ایساتیس
علیرضا دهقان مستندساز پیش از این نیز 
به سراغ موضوعاتی درباره آب و کم آبی رفته بود، 
اما این بار با ساخت ایستاتیس آب را بهانه ای قرار 
بر  عالوه  جامعه؛ایساتیس  به  پرداختن  برای  داد 
این که عنوان قدیمی شهر یزد است، به عناصر 
اصلی و حضور آن در زندگی مردم این منطقه نیز 
می پردازد. در خالصه این فیلم آمده است: داستان 
دست های مردمانی که از خاک کیمیا ساختند و از 
نیستی به هستی رسیدند. داستانی کهن از منزلت 
حقیقی آب؛ از اندیشه های نو در رانش آب. داستان 
پر فراز و نشیب شهری که قرن هاست چون عقیق 
بر دل خاک خشک و خالی کویر می درخشد. داستان 
گفتگوی مهربان ادیان و عطر ایمان ... ابوالحسن 
و  شکوفنده  زهره  مدقالچی،  نصراهلل  تهامی نژاد، 

مریم شیرزاد راویان این مستند سینمایی هستند. 
این فیلم که نمونه های خارجی بسیار قوی دارد شاید 
نخستین فیلمی است که در این ابعاد به شهر یزد 
و آداب و سنن این منطقه می پردازد. ایساتیس در 
این دوره از جشنواره عالوه بر این که نظر مخاطبان 
را جلب کرد توانست جایزه ویژه دبیر جشنواره را 

نیز از آن خود کند.

آینه دار
پویان کاظمی با فیلم مستند بلند آینه دار در 
چهاردهمین جشنواره سینما حقیقت حضور پیدا کرد. 
در مستند آینه دار حال و هوای شیراز در سال های 
پیش از انقالب مشروطه در خاطرات یک عکاس 
پیر دوباره زنده می شود که بازنمایی خرده فرهنگ ها 
و رسوم ازیادرفته سهم عمده ای در داستان آن دارند. 
در این مستند هنرمندانی همچون مهدی احمدی، 
بابک کریمی، افشین هاشمی و حسین محجوب 
حضور دارند. علی عمرانی و شبنم مقدمی گفتار 
متن این فیلم را خوانده اند. حمید امجد و محمدرضا 
را  مستند  این  فیلم نامه  کاظمی  کنار  در  اصالنی 
گرافیست سرشناس  حقیقی،  ابراهیم  و  نوشته اند 

کشور تیتراژ این فیلم را ساخته است.

در لباس سربازی
به کارگردانی مهدی نقویان، روایتی از حضور 
رهبر معظم انقالب در جبهه ها از نخستین روزهای 
آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیرماه سال 
۱۳6۰ است. در لباس سربازی که با اقتباسی به 
همین نام ساخته شده است، امسال در بخش مسابقه 
ملی چهاردهمین دوره جشنواره سینما حقیقت به 
نمایش درآمد. در لباس سربازی پیش از این در 
قالب یک مستند ۳ قسمتی از تلویزیون پخش شد 
و نسخه سینمایی برگرفته از نسخه  تلویزیونی است.

چشم ایرانی
فالح فر  ساسان  اثر  تازه ترین  موضوع 
قائدی  حسن  نام  به  عکاسی  درباره  مستندساز 
درگیری  جریان  در  مستقیم  به شکل  که  است 
است.  کرده  پیدا  حضور  تکفیری  گروه های  با 
از دریچه دوربین یک  ایرانی  فیلمساز در چشم 
نگاه  عراق  و  سوریه  جنگ  ماجرای  به  عکاس 
پرداختن  با  اثر تالش شده  این  در  کرده است. 
به حوزه  قائدی  به سبک زندگی و ورود حسن 
عکاسی، موقعیت او در فضاهای جنگی و بحرانی 
از  حضور  این  به واسطه  فیلمساز  شود.  ترسیم 
ثبت  قائدی  که  مستنداتی  و  فیلم ها  عکس ها، 
می کند به روایت مسائل خود پیرامون جنگ در 

عراق و سوریه می پردازد.

خانه
افسانه ساالری امسال مستند خانه را ساخت 
و نخستین بار در جشنواره چهاردهم سینما حقیقت 
به نمایش درآمد. سه نسل از خانواده  ای افغانستانی 
در سه طبقه    خانه ای آجری در جنوب تهران با هم 
زندگی می کنند و روابط عمیق و صمیمانه ای بنشان 
برقرار است. محمدتقی پسر جوان خانواده صفری 
که در ایران به دنیا آمده، به زودی از دانشگاه تهران 
با مدرک کارشناسی ارشد فارغ التحصیل می شود. 
او تصمیم گرفته است برای همیشه ایران را ترک 
زندگی  و  کار  آنجا  و  برگردد  افغانستان  به  کند، 
کند. سرزمین مادری که هرگز آن را ندیده است. 
خانواده ای که سال ها با زندگی در غربت کنار آمده 

با سفر محمدتقی در مسیر تازه ای می افتد.

داغ قره باغ
این مستند با رویکردی سیاسی و تاریخی، 
بر آن است تا نگاهی گذرا و به نوعی متفاوت به 
رویارویی  و  درگیری ها  و  سیاسی  مناقشه های 
نظامی میان آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه  
باشد. درگیری هایی که  کوهستانی قره باغ داشته 
ریشه های تاریخی اوج گیری و شدت یافتن آن را 
باید در نخستین روزهای بعد از فروپاشی شوروی 
سازنده   اصل  حسین پور  سینا  کرد.  جست وجو 
مستند داغ قره باغ، پیش از درگیری های اخیر میان 
آذربایجان و ارمنستان، با صرف نزدیک به سه سال 
کار و تالش برای ساخت این مستند، کوشیده است 
تا ضمن مرور، تاریخچه منطقه  قره باغ، به گونه ای 
از نقش میانجیگری های ایران میان این دو کشور 
درگیر مناقشه های سیاسی و نظامی نیز اشاره کند. 
در خالصه داستان این فیلم آمده است: در اوضاع 
از فروپاشی شوروی، زخم  هرج و مرج گونه پس 
باز  سر  جنوبی  قفقاز  در  قره باغ  نام  به  کهنه ای 
دیپلمات های  پیاپی  مالقات های  پی  در  می کند. 
ایرانی با طرفین بحران، طرح صلح آماده می شود 

اما ایران نباید قهرمان این داستان باشد.

رویاهای خالکوبی شده
که  است  گنجی  مهدی  فیلم ساخته  این 
در  بشم  شاه  میخوام  مستندمن  با  این  از  پیش 

بسیاری از جشنواره های داخلی و خارجی حضور 
یافت و جوایزی را از آن خود کرد. او این بار به 
سراغ موضوعی دیگر از دل جامعه رفته است و 
در رویاهای خالکوبی شده به قصه چند نوجوان 
می پردازد که رؤیای ستاره شدن در دنیای فوتبال 
را در سر می پرورانند و خانواده های آنها در کنار 
این نوجوانان انتظاراتی را برای بهبود زندگی شان 
دارند درواقع برای سفر به اسپانیا و حضور را در 
تیم فوتبال بهانه ای است برای نمایش درونیات 
شخصیت های فیلم. علیرضا به عنوان شخصیت 
اصلی برگزیده شده است. پدر علیرضا خود رویای 
آن  در  که  کارگاهی  با  حاال  و  داشته  فوتبالی 
قلیان می سازد، زندگی را می گذراند. رویای پدر 
و علیرضا قراردادهای فوتبالی با دستمزد باالست 
را  راحتی  زندگی  پول  این  با  بتوانند  خانواده  تا 
بگذرانند و پدر بدهی هایش را بپردازد و نگران 
آینده فرزندانش نباشد و رویای مادر حضور در 
برای  فامیل  زنان  از  جمعی  همراه  به  استادیوم 

تشویق پسرش است.

هجده هزار پا
مهدی شامحمدی در این فیلم مستند به 
محاصره شده  شهر  دو  برای  هواپیماها  بارریزی 
بعد  ساله   ۲۴ شیِخ  احمد  می پردازد.  سوریه  در 
از دو سال زندگی در شرایط بسیار سخت موفق 
می شود همراه با نیمی از افراد خانواده از محاصره 
شهرش فوعه در سوریه خارج شود. حال او بیرون 
از محاصره تالش می کند که به نیم دیگر افراد 
خانواده و مردم شهرش آب و غذا برساند و... هجده 
هزار پا منتخب بخش مسابقه ملی مستندهای بلند 
سینما  جشنواره  دوره   این  آوینی  شهید  جایزه  و 
حقیقت بود. فیلم محصول مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی بوده و با مشارکت مؤسسه روایت 

فتح تولید شده است.

ساکنین طبقه باالی الله زار
سرگذشت  رئیسی  فریبا  کارگردانی  به 
هنرمندان خیاط خیابان الله زار را روایت می کند. در 
سیر اتفاقات و گذر زمان، اکنون تنها اندک شماری 
از خیاطان قدیمی در این خیابان باقی مانده اند و 

باالی  فعالیت هستند. ساکنین طبقه  به  مشغول 
الله زار با نگاهی به تاریخچه ساختمان سینگر که 
نیکالی مارکف معمار روس تبار مقیم ایران ساخت 
و خیاطان مدرن روسی که به ایران آمده بودند در 
اینجا شروع به کار کردند، آغاز می شود. ساختمانی 
که محل فروش چرخ خیاطی بود و حاال از این نگاه 
به بازماندگان خیاطان در خیابان الله زار می پردازد.

کمیته
مستند کمیته به کارگردانی عبدالحسین بدرلو 
با موضوع فعالیت های کمیته  انقالب اسالمی برای 
اولین بار در چهاردهمین جشنواره سینما حقیقت 
رونمایی شد. کمیته انقالب اسالمی یا کمیته های 
انقالب اسالمی، اولین سازمان نظامی راه اندازی شده 
پس از انقالب اسالمی در سال ۱۳5٧ بود که در 
خمینی)ره(  امام  پیام  با   ۱۳5٧ بهمن   ۲۳ تاریخ 
قانون  از تصویب  تأسیس و در سال ۱۳٧۰ پس 
تشکیل نیروی انتظامی، منحل و با ادغام سازمان 
انتظامی  نیروی  ژاندارمری،  و  شهربانی  با  آن 
جمهوری اسالمی ایران تاسیس شد و سیر تحولی 
پایان در مجموعه مستند  تا  آغاز  از  این سازمان 

کمیته روایت می شود.

دستمال سرخ ها
و  لدینی  ج ا تا حنظله  نی  ا د گر ر کا به 
دستمال سرخ ها  اسدی زاده،  حسین  تهیه کنندگی 
روایتی است پر فراز و نشیب از شکل گیری گروه 
آن ها  آمدن  گرد  و  کردستان  در  دستمال سرخ ها 
حول شخصیت شهید اصغر وصالی در سال های 
اولین  سرخ ها  دستمال  اسالمی.  انقالب  آغازین 
اعضای  بود که  پاسداران  گردان کماندویی سپاه 
با  و  بسته  خود  گردن  به  سرخ  دستمال های  آن 
فرماندهی شهید وصالی به کردستان رفتند. این 
گروه در کردستان عملکرد موفقی داشت. به عنوان 
مثال، رکن اصلی مقاومت پاسدارها در پاوه، به عهده 
بود. مستند دستمال سرخ ها  گروه دستمال سرخ ها 
نخستین بار در چهاردهمین جشنواره سینما حقیقت 
در بخش مستندهای شهید آوینی به نمایش درآمد 
و حاال قرار است در سی و نهمین جشنواره فیلم 

فجر حضور داشته باشد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

عبور از کرونا با تغذیه مناسب
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
مازندران به منظور باال بردن سطح سالمت مردم 
دیار همیشه سبز مازندران و توانمندسازی و ارتقاء 
فرهنگ خود مراقبتی در جامعه سعی همواره سعی 
می کند با کمک رسانه های  گروهی مطابق با نیاز و 
اهمیت موضوعات مختلف حوزه سالمت و ضرورت 
، به بررسی و تحلیل برنامه  توجه آن در جامعه  
های سالمت محور در استان بر اساس داده های 
آماری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همچنین  
آموزش راه بردهای پیشگیری از نگاه کارشناسان 
این حوزه بپردازد. در همین راستا اقدام به برگزاری 
کمپین رسانه ای با عنوان»تغذیه مناسب، سّدی 

در مقابل کرونا«نموده است. 

از  یکی  خودمراقبتی  با  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
مهم ترین کلیدواژه های حوزه سالمت از ابتدای شیوع کرونا 
در جهان تا امروز است. موضوعی که بر اهمیت آن تا پیش 
از دوران کرونا نیز تأکید زیادی می شد و در دوران همه گیری 
کووید۱۹ بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن احساس شد.

دنیا،  در سراسر  کارشناسان حوزه سالمت  اعتقاد  به 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کنار سبک زندگی سالم 
شامل انجام فعالیت های ورزشی و رعایت اصول تغذیه مناسب 
می تواند انسان را از گرفتار شدن به ویروس مرموز چینی 
مصون نگه دارد. در این بین سهم تغذیه سالم برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن بسیار زیاد و برجسته است. این اصل به 
ویژه در جوامعی مانند مازندران که ضریب نفوذ بیماری های 
قلبی عروقی در آن باالست و بیماری هایی مانند چاقی و 
فشار خون و دیابت به عنوان معیارهای ضعیف کننده سیستم 
ایمنی بدن در این استان شیوع گسترده ای دارد، از اهمیت 

چندبرابری برخوردار است.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه فعالیت های 
ترویجی مرتبط با بحث تغذیه که همواره مورد توجه قرار 
برای  فرهنگسازی  بر  نیز  کرونا  شیوع  دوران  در  می دهد، 
رواج فرهنگ درست تغذیه تأکید و توجه زیادی دارد. پویش 
از  رسانه ای »تغذیه مناسب، سّدی در مقابل کرونا« یکی 
اقدامات فراگیر و مهم این دانشگاه برای فرهنگسازی تغذیه 
سالم در دوران کروناست که در راستای اجرای بسیج ملی 
آموزش تغذیه در مازندران از ۱5 دی آغاز شد. »تغذیه سالم 
برای پیشگیری از کرونا« شعاری است که برای این بسیج 

ملی در نظر گرفته شده است.
در این گزارش که از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با هدف افزایش آگاهی مردم مازندران در 
زمینه سالمتی و تالش برای ترویج فرهنگ خودمراقبتی به 
منظور باال بردن سطح سالمت جامعه استانی تهیه شده، 
اهمیت توجه به سالمت و ضرورت آن در جامعه ای مانند 
آماری  داده های  اساس  بر  و  کارشناسان  نگاه  از  مازندران 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشریح می شود.

تغذیه در مازندران 
عادت های نادرست غذایی در مازندران با توجه به تنوع 
فرهنگ غذایی این استان سهم زیادی در شیوع بیماری هایی 
مانند دیابت، فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی دارند؛ 
بیماری هایی که زمینه ساز آسیب پذیری در مقابل ویروس 
کرونا هستند و صرف نظر از خطرساز بودن در صورت ابتال 
به کرونا، در شرایط عادی نیز مهم ترین علت مرگ و میر در 
کشور به شمار می روند. بنا به آمارها 8۲ درصد بار بیماری ها 
در ایران به بیماری های غیر واگیر اختصاص دارد؛ یکی از 
عوامل اصلی خطر بیماری های غیرواگیر هم تغذیه نامناسب 

و مصرف زیاد قند، نمک و چربی است. در حالی که با رعایت 
اصول تغذیه مناسب می توان از ابتال به دیابت تا 8۰ درصد، 
بیماری های قلبی عروقی تا 5۰ درصد و سرطان ها تا۳۰ الی 

۴۰ درصد پیشگیری کرد.
 بر همین اساس همواره تأکید می شود که تغییر نگرش 
خانواده ها در خصوص تغذیه سالم و آموزش جایگزین های 
مناسب غذایی با همکاری سیاستگذاران، مسئوالن و فعاالن 
و  سالمت محور  مردمی  گروه های  و  انجمن ها  غذا،  حوزه 
رسانه ها ضروری است. به ویژه در مازندران که از استان های 

باالنشین جدول در حوزه چاقی، دیابت و فشار خون است.

تغذیه ناسالم؛ میان بر کرونا
به استناد آمارهای رسمی ۴۰,۳ درصد جمعیت مازندران 
به اضافه وزن مبتال هستند که ۲6,۹ درصد این جمعیت در 
دسته افراد چاق قرار می گیرند. معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران با هدف کنترل چاقی در استان نکاتی 
مانند آموزش سبک زندگی سالم از طریق تغذیه سالم و ترویج 
عادات غذایی مناسب را در قالب برنامه های متعدد و متنوعی 
با همکاری گروه های درون بخشی و ارگان های بین بخشی از 
جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری ها، نیروهای 
مسلح، بهزیستی و سازمان جهاد کشاورزی در دستور کار خود 
قرار داده است. اما در دوران شیوع کرونا باید این فرهنگسازی 
با شدت و جدیت بیشتری از سوی همه گروه های اثرگذار 

در جامعه انجام شود.
بهداشتی  معاونت  سرپرست  اویس«  »قاسم  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه 
رعایت  می گوید:  کرونا  دوران  در  مناسب  تغذیه  اصول  به 
الگوی غذایی سالم در شرایط عادی هم ضروری است، اما 
در بحران هایی مانند کرونا، پیروی از یک الگوی تغذیه ای 
تقویت  در  عوامل  اساسی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  سالم 
ایمنی و حفظ سالمت محسوب می شود. مصرف  سیستم 
را روزبه روز  ایمنی فرد  زیاد قند و نمک و چربی، سیستم 
ضعیف تر می کند و احتمال ابتالی به کرونا را افزایش می دهد.

وی با تأکید بر این که با تغذیه مناسب می توان تا حد 
زیادی به تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر این ویروس 
کمک کرد، می افزاید: پیامدهای کرونایی مانند کم تحرکی، 
دوری از ورزش، به هم خوردن زمان خواب و ریزه خواری 
از عوامل تشدید  پرکالری  و مصرف مکرر میان وعده های 
می شوند  محسوب  زمینه ای  بیماری های  به  ابتال  احتمال 
بیمارهای  از جمله  بیماری های غیرواگیر  به  مبتال  افراد  و 
و  آسم  دیابت،  خون،  پرفشاری  کبدی،  قلبی-عروقی، 
مشکالت تنفسی، بیماران سرطانی و مبتالیان به  اضافه وزن 

و چاقی، بیشتر مستعد ابتال به کرونا هستند. حتی کودکان 
و نوجوانان ما نیز به دلیل تعطیلی مدارس و کم تحرکی در 

معرض خطرات ناشی از اضافه وزن و چاقی قرار دارند.

تغذیه سالم؛ شاه کلید پیشگیری از کرونا
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
مازندران بر هم خوردن کنترل فشارخون، چربی و قند خون 
در بیماران مبتال به فشارخون باال، چربی خون باال، دیابت 
یا افرادی که زمینه این بیماری ها را از پیامدهای بی تحرکی 
و تغذیه نامناسب می  داند و می گوید: این دوران خانه نشینی 
و تهدیهای کرونایی را باید به فرصتی برای افزایش آگاهی 
تغذیه ای تبدیل کنیم. بیشتر شدن زمان ماندن در خانه فرصت 
خوبی برای اصالح عادات تغذیه ای نادرست و یادگیری الگوی 

غذایی سالم است.
به گفته این مسئول برای بهبود شیوه زندگی و حفظ 
به منظور  بدن  ایمنی  تقویت سیستم  و  ارتقای سالمت  و 
مقابله با بیماری ها باید برنامه ریزی غذایی مشخصی داشت 
و دست کم دو وعده میوه در طول روز به عنوان میان وعده یا 

پیش از غذا داشته باشیم. 
البته محدود کردن مصرف فست فودها و نوشیدنی های 
و سرخ شده  آبمیوه های صنعتی، غذاهای چرب  یا  گازدار 
مکمل های  خودسرانه  از مصرف  پرهیز  حتی  و  پرادویه  و 
از دیگر نکات  نیز  از کرونا  مولتی ویتامین برای پیشگیری 

مهم مورد تاکید این مسئول حوزه بهداشت است. 
دکتر اویس با تأکید بر این که تقویت سیستم ایمنی 
مهم ترین عامل و ابزار برای در امان ماندن از ابتال به کرونا 
در  مهم  اصول  از  را  »تنوع«  و  »تعادل«  اصل  دو  است، 
برنامه ریزی غذایی عنوان می کند و می گوید: تعادل به معنی 
رساندن مقدار کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سالمت بدن 
است و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در 
6 گروه اصلی غذایی نان و غالت، سبزی ها، میوه ها، شیر و 
فرآورده های آن، گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانه ها 
قرار دارند. ضمن این که ایمنی مواد غذایی نیز در این زمینه 
پیش نیاز مهمی برای تأمین امنیت غذایی و یک رژیم غذایی 
سالم است. عالوه بر این موارد، هنگام تهیه غذا برای خود و 
دیگران، پیروی از اصول بهداشت فردی و رعایت اقدامات 
بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و بیماری های 

ناشی از غذا بسیار مهم است. 

مصرف خودسرانه مکمل های ویتامینی ممنوع
سالمت  و  بهداشت  حوزه  کارشناسان  که  حالی  در 
تأکید می کند مکمل های ویتامینی باید با دستور پزشک یا 

مشاور تغذیه مصرف شود، اما گرایش به مصرف خودسرانه 
تقویت  برای  اخیر  ماه های  مولتی ویتامین طی  مکمل های 

سیستم ایمنی بدن افزایش قابل توجهی در جامعه داشت.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت   سرپرست 
مازندران با تأکید بر ضرورت آگاهی افراد از میزان مکمل های 
ویتامینی که مصرف می کنند، در این زمینه می گوید: با توجه 
به شیوع باالی کمبود ویتامین D در جامعه مصرف مکمل 
این ویتامین برای افراد باالی ۱۲ سال ماهانه یک پرل 5۰ 
هزار واحدی توصیه می شود که طبق پروتکل وزارت بهداشت 
باید مصرف شود. کودکان ۲ تا ۱۲ سال نیز هر دو ماه یک 
عدد مکمل 5۰ هزار واحدی ویتامین D مصرف کنند. با این 
حال تأکید می شود که از مصرف خودسرانه سایر مکمل های 

غذایی نیز خودداری شود.
اویس به نقش پررنگ مصرف میوه و سبزی در تقویت 
 A و Cسیستم ایمنی اشاره می کند و می افزاید: ویتامین های
آنتی اکسیدان های طبیعی هستند که در تقویت سیستم ایمنی 
نقش دارند. میوه ها و سبزی های زرد، نارنجي و سبز تیره 
منبع غني از بتاکاروتن هستند. این ماده در بدن به ویتامین 
A تبدیل می شود و نقش بسزایي در پیشگیری از ابتال به 

کرونا، سرطان و دیابت دارد.
به گفته این مسئول، بتاکاروتن در میوه هایی مثل انبه، 
طالبي، خرمالو، زردآلو، آلو، موز، طالبی، گرمک، هلو، ازگیل، 
آناناس، گریپ فروت، پرتقال، نارنگی، هندوانه و سبزی هایی 
مثل هویج، انواع کلم سفید و کلم قرمز، گل کلم، کدوحلوایی، 
شلغم، لبو، گوجه فرنگی و انواع فلفل دلمه ای و اسفناج وجود 
دارد. ضمن این که همه میوه ها دارای ویتامینC هستند و 

به حفظ سالمت بدن کمک زیادی می کنند.

اصول تغذیه برای مبتالیان به کرونا
در عین حال که تقویت سیستم ایمنی برای پیشگیری 
از ابتال به کرونا همواره توصیه می شود، برای مبارزه با کرونا 
در دوران ابتال نیز برنامه غذایی مناسب یکی از عوامل کنترل 
فرآیند پیشروی بیماری و مهار آن برای تسریع بهبودی است. 
»جالل نوروزخانی« رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تغذیه در دوران 
بیماری را با تغذیه در زمان عادی متفاوت می داند و می گوید: 
در این دوره عالوه بر تأمین نیازهای روزانه باید به تغییراتی 
که بر اثر بیماری در بدن ایجاد می شود توجه داشت. این 
تغییرات می تواند طیف گسترده ای از رفتارهای غذایی مانند 

در  ضعف  چشایی،  و  بویایی  حس  کاهش  اشتها،  کاهش 
جویدن و بلع، ضعف ناشی از بیماری و بی میلی به غذاهای 
خاص را شامل شود. البته تغییرات دیگری هم هست که به 

شدِت بیماری و مدت ابتال بستگی دارد.
این کارشناس حوزه تغذیه و سالمت با تأکید بر این 
که در تغذیه بیماران باید وضعیت بیمار بررسی و متناسب با 
شرایط او برنامه غذایی تهیه شود، اظهار می کند: به طورکلی 
نوشیدن مایعات کافی، گامی مؤثر در کنترل بیماری است. 
استفاده از آب، آبمیوه ها، چای و انواع سوپ ها هم زمان با 
شروع عالئم توصیه می شود. چون هضم ترکیبات مایع به 
انرژی کمتری نیاز دارد و در نتیجه بدن انرژی کافی برای 
مقابله با بیماری را خواهد داشت. ضمن این که مایعات به 
رقیق شدن ترشحات و دفع سموم کمک می کنند و باعث 

تسکین گلودرد می شوند.
نوروزخانی ادامه می دهد: افراد در دوره ابتال از مقدار 
زیاد منابع غذایی ویتامینA که سبب حفظ یکپارچگی مخاط 
تنفسی می شود استفاده کنند. زرده تخم مرغ، گوشت، ماهی، 
جگر، میوه ها و سبزی های زرد و نارنجی همچون کدوحلوایی، 
هویج، فلفل دلمه ای زرد و نارنجی و قرمز، برگ های تیره رنگ 
کاهو، اسفناج، برگ چغندر و جعفری منابع ویتامینA هستند. 
همچنین استفاده از منابع کربوهیدرات پیچیده و نشاسته ای 
همچون برنج، سیب زمینی و نان سبوس دار حداقل در یکی 
از وعده های غذایی روزانه دوره ابتال به کرونا اهمیت دارد.

به گفته این کارشناس مسئول، در دوره ابتال به کرونا 
باید از مصرف غذاهای سنگین مانند آش غلیظ، ماکارونی، 
سوسیس و کالباس و کله پاچه که هضم آن ها دشوار است 
الویه، سیب زمینی  مانند  پرچرب  پرهیز و مصرف غذاهای 
شود.  محدود  کتلت  و  کوکو  انواع  پیتزا،  پنیر  سرخ شده، 
محدودیت مصرف نمک و غذاهای کنسروی شور نیز در 
که  این  ضمن  دارد.  زیادی  اهمیت  کرونا  به  ابتال  دوران 
ابتالی فرد به اسهال، استفاده از غذای سبوس دار هم باید 

ممنوع شود.

نظم و آگاهی در وعده های غذایی
مصرف منظم وعدهای اصلی غذایی و میان وعده در روز با 
تأکید بر صرف صبحانه از دیگر نکات مهم در اصول تغذیه برای 
همه افراد به ویژه افراد مبتال شده به کروناست که نوروزخانی بر 
آن ها تأکید می کند و می گوید: مصرف منظم صبحانه کامل در 
تقویت سیستم ایمنی نقش زیادی دارد. عالوه بر آن، مصرف 

شیر و لبنیات )کم چرب( و ترجیحاً پروبیوتیک به مقدار حداقل 
دو لیوان شیر یا جایگزین های آن )ماست و پنیر( در روز، با توجه 
به اینکه منبع خوبی از ویتامین B۲ و B۱۲ هستند در تقویت 

سیستم ایمنی نقش مهمی دارند.
رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی مازندران 
استفاده منظم از ماست های پروبیوتیک را الزم می داند و 
خاطرنشان می کند: عالوه بر این که ماست منبع خوبی از 
پروتیین و روی است، مواد پروبیوتیک در سالمت دستگاه 
گوارش و ممانعت از رشد و تکثیر انواع میکروب ها نقش دارند. 
همچنین افزودن سیر و پیاز تازه و زنجبیل به غذاها به تقویت 

عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
این مسئول استفاده از انواع روغن مایع گیاهی مانند 
روغن کانوال، کنجد، ذرت، آفتابگردان، سویا و روغن زیتون 
را که حاوی امگا ۳ هستند در پخت غذا توصیه می کند و 
می افزاید: ۲5 تا ۳۰ درصد انرژی مورد نیاز شبانه روز باید از 
چربی و روغن تأمین شود. اما مصرف زیاد روغن و چربی 
عالوه بر اضافه وزن و چاقی، احتمال ابتال به بیماری های 
قلبی و عروقی را افزایش می دهد. به همین دلیل روغن های 
مایع گیاهی توصیه می شوند که حاوی ویتامینE هستند و 

در تقویت سیستم ایمنی نقش دارند.

پزشکی  علوم  دانشگاه  غذایی  دغدغه های 
مازندران

در  می کند  تالش  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کنار ارائه خدمات درمانی روتین و همچنین خدمات درمانی 
از  درمان،  کادر  با تالش  و طاقت فرسای کرونایی  پرفشار 
اهمیت مسائل مرتبط با پیشگیری مانند بحث مهم تغذیه 

نیز غافل نماند.
و  ادارات  برای کارکنان  آموزشی  برگزاری دوره های 
ارگان های دولتی و خصوصی، دانشجویان و دانش آموزان 
توزیع مکمل های  پوستر،  از طریق فضای مجازی، نصب 
با  استان  دوم  و  اول  متوسطه  دانش آموزان  به   D ویتامین
هماهنگی آموزش و پرورش )تا کنون۳۰ درصد مکمل های 
نیاز توسط مرکز بهداشت استان خریداری شد و در  مورد 
اختیار مدیران مدارس قرار گرفت( ، آموزش ایجاد باغچه های 
خانگی و کشت ارگانیک به 5۱ هزار و ۴۲۳ بانوی روستایی، 
ایجاد ۱۲۰۰ باغچه خانگی ارگانیک در استان با همکاری 
سازمان جهاد کشاورزی برای تولید سبزیجات سالم، اجرای 
برنامه های آموزشی توسط کارشناسان تغذیه در شبکه شاد با 
تاکید بر نقش مهم دانش آموزان در انتقال پیام های آموزشی 
به خانواده ها و ارائه خدمات حضوری مشاوره تغذیه به بیش از 
۱۰ هزار نفر توسط کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع 
سالمت استان با تاکید بر مشاوره افراد مشکوک یا مبتال به 
کرونا برخی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 

فرهنگسازی تغذیه برای دوران کرونا هستند.
تغذیه ای  نکات مهم  اطالع رسانی عمومی  همچنین 
از  کرونا  بیماری  نقاهت  دوران  و  درمان  پیشگیری،  برای 
و  کارشناسان  شرکت  و  تلویزیونی  زیرنویس های  طریق 
متخصصین در برنامه های تلویزیونی و رادیویی، تدوین و 
انتشار مطالب در سایت ها و پایگاه های رسانه ای مختلف، 
مشاوره تغذیه ای از طریق سامانه ۴۰۳۰ برای بیش از 65 هزار 
نفر، انتشار پیام های تغذیه ای در گروه های عمومی شبکه های 
اجتماعی فضای مجازی با کمک بهورزان، سفیران سالمت 
و کارکنان بهداشتی و بسیاری از برنامه های دیگر تا کنون 
توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهرها و روستاها 
برای اقشار مختلف انجام شده که اثرگذاری این برنامه ها 
در گرو همکاری اقشار مختلف مردم به منظور افزایش سطح 

سالمت جامعه است.


