
پیشگیری از آسیب های اجتماعی دغدغه ای جدی است
به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، 
 در حالی ظرفیت تولید گاز ایران از پارس جنوبی 
برابر شده که بخشی   ۲.۵ در هفت سال گذشته 
از میعانات گازی به عنوان خوراک به پاالیشگاه ستاره خلیج 
از حوزه  نیاز کشور  مورد  بنزین  درصد   ۴۰ و  ارسال  فارس 

پارس جنوبی تأمین می شود.

حدود ۲۰ سال از توسعه میدان مشترک پارس جنوبی 
آنکه  بر  افزون  این مدت  ایرانی آن می گذرد. در  در سمت 
تولید گاز از میدان مورد توجه قرار گرفته،  به تدریج تمدنی 
در سواحل خلیج فارس ایجاد شده که به معنای واقعی زنجیره 

ارزش را در صنایع نفت و گاز تکمیل کرده است.
صفحه 3

با اعالم وزارت ارشاد

صحت انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت
 تایید شد

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل برگزار می کند: 

ارائه بسته های جامع بازرگانی و صادراتی
 به واحدهای تولیدی

4
غربت کتابخانه ها در دوره سیطره کرونا

صفحه 7

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1607- پنجشنبه 29 آبان  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سیدعباس صالحي: 

ضريب نفوذ 
رسانه ها در بین 

مردم بسیار باالست

6ورزش
 حقوق ورزشکاران 

پارالمپیکی از دی ماه 
کامل پرداخت 

می شود

هنگ 7فر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته در سخنانی تصویری 
در آیین پایانی سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطالعاتی، 
بر تفکر اجتماعی است و سواد  گفت: تفکر رسانه ای مبتنی 
و  رسانه  کننده  مصرف  که  می گیرد  شکل  وقتی  رسانه ای 
تولیدکننده پیام رسانه ای به حقوق اجتماعی و اخالق اجتماعی 

توجه کند. 

سرپرست کاروان اعزامی ایران به پارالمپیک گفت: تعویق 
یکساله پارالمپیک موجب شد تا حقوق ورزشکاران شانس 
مدال کامل پرداخت نشود اما از دی ماه به تمام ورزشکاران 

اعزامی با توکیو حقوق کامل تعلق می گیرد.

ایوب دهقانکار مدیر مؤسسه خانه کتاب و ادبیات و دبیر هفته 
کتاب، درباره نحوه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب گفت: ما 
در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات تهران مجری نمایشگاه مجازی 
کتاب هستیم، همانطور که قبالً مجری نمایشگاه فیزیکی کتاب 
هم بوده ایم. در حال حاضر در تالش برای آماده کردن مقدمات 

و زیر ساخت ها هستیم

احتمال برگزاری 
نمايشگاه مجازی 

کتاب در اواخر آذر

سهم ۴۰ درصدی پارس جنوبی در تولید بنزين کشور تسهیالت ویژه سازمان وظیفه عمومی
 به مشموالن دانشجو

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از تسهیالت ویژه تمدید تاریخ 
اعزام به خدمت مشموالن پذیرش شده در دانشگاه ها در سال ۹۹ خبر داد.

با توجه به تأخیر در برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها و اعالم نتایج بعد از 
شروع سال تحصیلی جدید به علت شیوع ویروس کرونا و کاهش نگرانی مشموالن 
و خانواده های آنان، سردار تقی مهری، تسهیالت تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشموالن پذیرش 

شده در دانشگاه های سال ۹۹ را تشریح کرد.
صفحه ۲

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: چند روزی 
به مجلس  به دنبال پاسخ  است که دولتمردان فقط 
هستند و بهتر است به جای این کار، راهکاری برای 

حل مشکالت کشور بیندیشند.
علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی روز مجلس طی تذکری 
شفاهی،گفت: متأسفانه چند روزی است که دولتمردان به دنبال 

آن هستند که به مجلس پاسخ دهند، در حالی که بهتر است وقت 
بهتر است  را صرف حل مشکالت کشور کنند.وی گفت:  خود 
دولت تمرکز خود را روی حل مشکالت کشور و اتخاذ تصمیمی 
برای برون رفت از شرایط دشوار کشور بگذارد، چرا که مشکالت 

معیشتی فشار زیادی به مردم تحمیل کرده است.
صفحه ۲

دولت به جای پاسخ به مجلس، مشکالت کشور را حل کند
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تجدید آگهی مناقصه ارزیابی کیفی 
شماره مجوز :1399/4739

نوبت دوم 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 

موضوع مناقصه: گازرسانی به صنایع سطح استان خراسان رضوی با اولویت محورهای شمال و شرق )اجرای حدود 16۰ کیلومتر شبکه فوالدی و پلی اتیل و نصب حدود 11۰ 
انشعاب در مدت زمان 36۵ روز با یک گروه کاری فوالدی و سه گروه پلی اتیلن مستقل و همزمان( 

2- شرایط اولیه متقاضیان: 
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار 
ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
3- دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی: از سایت مذکور از ساعت ۰8:۰۰ مورخ ۹۹/۰8/۲8 تا ساعت 1۴:3۰ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ اعالم شده در سامانه ستاد 

۴- بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور تا ساعت 1۴:3۰ مورخ ۹۹/۰۹/3۰ اعالم شده در سامانه ستاد. 
۵- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره 1۲3۴۰۲/ت6۵۹۵۰ هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد. 

6- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
7- رعایت قانون حفاظتی استفاده از نوار تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی 

های سریع در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت WWW.nigc.khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن ۰۵1-37۰7۲۵3۲ – 

فاکس 376۴۰۰36-۰۵1 تماس حاصل شود. 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی 

صفحه 2

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات مرحله 
اول هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات 
نظارت در صحت و سالمت کامل برگزار شد. در این گزارش 
وزارت ارشاد با تأکید بر صحت انتخابات، از نظارت مستمر 
پلیس فتا، مرکز ماهر سازمان فناوری اطالعات ایران، و معاونت 
حفاظت فناوری اطالعات همینطور مرکز حراست وزارتخانه به 
همراه نماینده قوه قضائیه در کنار مجریان، در مراحل پیش و 
حین انتخابات تا اعالم نتایج نهایی خبر داد و ضمن تشریح 
مراحل 1۹گانه آماده سازی بستر انتخابات تا اعالم نتایج مرحله 
اول، به برخی از شبهات مطرح شده توسط تعدادی از کاندیداها 

و تشکل های مطبوعاتی نیز، پاسخ داده شده است.
در این گزارش آمده است:با توجه به  تصریح تبصره 3 
ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مبنی بر مکلف نمودن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به فراهم کردن تمهیدات الزم 
برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نماینده مدیران مسئول در 
هیات نظارت بر مطبوعات و در اجرای تصمیمات هیات سه نفره 
موضوع تبصره ۴ ماده 1۰ قانون مطبوعات در راستای ضرورت 
صیانت از آرای مأخوذه و نظارت بر صحت برگزاری انتخابات، 

با دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی کمیته ای فنی 
متشکل از کارشناسان پلیس فتای نیروی انتظامی، مرکز ماهر 
فناوری  معاونت حفاظت  و  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان 
اطالعات مرکز حراست وزارتخانه، پیش از شروع انتخابات کار 

نظارت بر انتخابات را آغاز کرد.
در بندهای 13 تا 18 این گزارش نیز چنین آمده است:

13-  بررسی فنی سامانه ازنظر امکان هک و نفوذ به 
سامانه پیش از زمان برگزاری انتخابات 

1۴- رصد و پایش دائم سامانه ازنظر صحت عملکرد 
در روز انتخابات 

1۵- نظارت بر سامانه در طول زمان برگزاری انتخابات 
به نحوی که امکان مشاهده رأی و اطالعات مدیران مسئول 

وجود نداشته باشد. 
16- نظارت بر تمام فعالیت های فنی در سامانه ازلحاظ 
دسترسی به داده های سامانه توسط تیم نظارت مستقر در کنار 
تیم فنی سامانه و قطع تمام دسترسی های مستقیم و غیرمستقیم 

غیرضروری به سامانه 
ادامه در همین صفحه

صحت انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت تایید شد
17- فراهم بودن امکان حضور نامزدها در ستاد برگزاری 

انتخابات و در طول انتخابات 
18- حضور مستمر یکی از اعضای هیات سه نفره)جناب 
برگزاری  روز  در  قضائیه(  قوه  محترم  نماینده  سراج،  آقای 
انتخابات در محل ستاد برگزاری و تنظیم صورت جلسه مرحله 
اول انتخابات با تائید ایشان و سایر نمایندگان دستگاه های 

نظارتی حاضر.

الزم به ذکر است، در مرحله اول هجدهمین دوره تعیین 
نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، با مشارکت 
۲۲61 نفر از مدیران مسئول واجد شرایط، نصاب مشارکت باالی 

۵۰ درصد به دست آمد. 
گفتنی است، پدرام پاک آیین با کسب 1۰3۰ رأی و ۴۵.۵6 

درصد آرا با اختالف فاحشی رتبه اول را به دست آورد.
مهدی رحمانیان با 3۰8 رأی و 13.6۲ درصد، بیژن مقدم 

با ۲۲۵ رأی ۹.۹۵ درصد، حسن کربالیی با 1۴3 رأی و 6.3۲ 
درصد آرا و احمد حکیمی پور با 78 رأی و 3.۴۵ درصد آرا در 

رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند.
با توجه به اینکه هیچ یک از نامزدها اکثریت مطلق آرای 
مأخوذه را کسب نکردند؛ بر اساس  تبصره 1 ماده 33 آیین نامه 
انتخابات روز  اجرایی قانون مطبوعات، مقرر شد مرحله دوم 

سه شنبه ۴ آذرماه ۹۹ با حضور کلیه نامزدها برگزار شود.
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باید با مفسدان و آقازاده ها برخورد جدی شود
نماینده مردم زابل در مجلس گفت: درخواست بنده از رئیس قوه قضائیه 

آن است که با مفسدان، رانت خواران و آقازاده ها برخورد جدی شود.
حبیب اهلل دهمرده در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی، گفت: 
متأسفانه ویروس کرونا در کشور شیوع یافته و وضعیت کرونا بسیار وحشتناک 
شده است و الزم است مسئوالن ذیربط اقدام عاجل برای حل این مشکل 

انجام دهند.
وی با انتقاد از گرانی بی رویه بسیاری از کاالها، گفت: گرانی و بیکاری 
جوانان شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرده و این وضعیت باعث شرمندگی 

ما است و باید راهکاری برای حل مشکالت معیشتی مردم بیندیشیم.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: از رئیس قوه 
قضائیه درخواست می کنم که با رانت خواران، مفسدان و آقازاده ها برخورد 
جدی کند و حتی برای عبرت دیگران باید تعدادی از این افراد را در مأل عام 

آویزان کنید.

نمایندگان موافق تعطیلی مجلس نیستند
تعطیلی  نمایندگان موافق  اکثر  رئیسه مجلس گفت:  سخنگوی هیئت 

مجلس نیستند و روال جاری مجلس ادامه پیدا خواهد کرد.
محمدحسین فرهنگی با اشاره به محدودیت های کرونایی که از هفته 
اساسی  قانون  ملی کرونا ذیل  اعمال می شود، گفت: تصمیمات ستاد  آینده 
تعریف می شود و در مجلس برای رعایت ضوابط بهداشتی در ایام کرونایی 

تصمیماتی گرفته شده است.
وی تصریح کرد: روال جاری مجلس ادامه پیدا خواهد کرد چرا که اکثر 
نمایندگان موافق تعطیلی مجلس نیستند به همین جهت جلسات مجلس هفته 

آینده با حضور تمامی نمایندگان برگزار می شود.
قرار  این که  بیان  با  رئیسه مجلس شورای اسالمی  سخنگوی هیئت 
آمادگی  شود،افزود:  ایجاد  نمایندگان  حضور  شرایط  نظر  از  تغییراتی  شد 
داریم طی چند روز آینده برخی از جلسات به صورت مجازی در مجلس 

برگزار شود.

دولت به جای پاسخ به مجلس، مشکالت کشور را حل کند
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: چند روزی است که دولتمردان 
فقط به دنبال پاسخ به مجلس هستند و بهتر است به جای این کار، راهکاری 

برای حل مشکالت کشور بیندیشند.
تذکری  طی  مجلس  روز  علنی  جلسه  در  عنابستانی  اصغر  علی 
شفاهی،گفت: متأسفانه چند روزی است که دولتمردان به دنبال آن هستند 
که به مجلس پاسخ دهند، در حالی که بهتر است وقت خود را صرف حل 

مشکالت کشور کنند.
وی گفت: بهتر است دولت تمرکز خود را روی حل مشکالت کشور و 
اتخاذ تصمیمی برای برون رفت از شرایط دشوار کشور بگذارد، چرا که مشکالت 

معیشتی فشار زیادی به مردم تحمیل کرده است.
نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: عالوه بر تحریم ها، تشدید بیماری 
کرونا نیز مشکالت زیادی را به مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه وارد کرده 
است و به همین دلیل دولت باید هر چه سریع تر راهکار و تدبیری برای کاهش 

فشار بر مردم بیندیشد.

بودجه سال آینده 1۲ آذر به مجلس می رود
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال آینده در 

تاریخ 1۲ آذر ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.
سیدحمید پورمحمدی درباره طرح احکام کلی بودجه سال 1۴۰۰، گفت: 
دو روز پیش الیحه بودجه سال آینده به دولت ارایه شد و وزرا پنج روز فرصت 

دارند تا نقطه نظرهایشان را درباره الیحه بودجه سال 1۴۰۰ اعالم کنند.

دولت از کسب و کارهای آسیب دیده از تعطیالت حمایت می کند
رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته است برای گروه های هدف و اقشار 
اقدامات  آسیب خواهد شد،  دچار  آنان  کار  و  تعطیلی کسب  اثر  در  که  آسیب پذیر 

حمایتی را در نظر بگیرد.
ریاست  به  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  دومین  و  هشتاد  و  یکصد 
جلسه  مباحث  ادامه  در  و  شد  برگزار  جمهور  رئیس  روحانی  حجت االسالم حسن 
گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند آماده سازی و نهایی شدن 

الیحه بودجه سال 1۴۰۰ ارائه کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اولویت تدوین الیحه بودجه بر اساس واقعیت های 
اقتصادی و در عین حال تداوم برنامه های توسعه کشور، رشد و رونق تولید و ایجاد 
گشایش در معیشت مردم و اقشار کم برخوردار گفت: مقاومت ملت ایران در بیش از 
دو سال و نیم جنگ اقتصادی بی سابقه با دشمنان قسم خورده به ثمر نشسته است 
و زمینه های بهبود در شرایط اقتصادی مردم فراهم شده است و با وجود لطمات 
و صدمات سختی که به اقتصاد کشور وارد شد، دولت با حمایت و همکاری مردم 

اجازه نداد تحریم کنندگان به اهداف شوم خود برسند.
روحانی ادامه داد: از این نظر با عنایت به اهداف الیحه بودجه سال آینده و با 
برنامه ریزی هایی که انجام شده، با امیدواری می توانیم اعالم کنیم وضعیت اقتصادی 

کشور رو به بهبودی و رونق قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور پس از گزارش کارگروه اقتصادی کرونا در خصوص وضعیت 
اقتصادی و مشکالتی که در اثر تعطیلی ها برای برخی از مشاغل و کسب و کارها در 
دور جدید اعمال محدودیت های شدید ایجاد خواهد شد، با اشاره به ضرورت اعمال 
این محدودیت ها با هدف حفظ جان و سالمت مردم اظهار داشت: بی تردید در مسیر 
اجرای این محدودیت ها افراد کم برخوردار با مشکالتی روبرو خواهند شد از این رو با 
وجود همه مشکالت و مضایقی که همه مردم شریف از آنها آگاهند، دولت تصمیم 
گرفته است برای گروه های هدف و اقشار آسیب پذیر که در اثر تعطیلی کسب و کار 

آنان دچار آسیب خواهد شد، اقدامات حمایتی را در نظر بگیرد.

سیاست ها و راهکارهای جذب معلم تصویب شد
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه عصر سه شنبه که به ریاست رئیس 
جمهور و با حضور سران قوای قضاییه و مقننه و سایر اعضا برگزار شد، سیاست ها 

و راهکارهای جذب معلم را تصویب کرد.
و  آموزش  وزارت  پیشنهاد  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  جلسه  این  در 
پرورش در زمینه جذب معلمین و تبصره های مربوط به آن پس از بحث و بررسی، 
از تبصره های این مصوبه، کسانی که بصورت حق  به تصویب رسید.بنا بر یکی 
و  جذب  برای  مساوی  شرایط  از  داشتند  همکاری  پرورش  و  آموزش  با  التدریس 

استخدام برخوردار خواهند بود.
با این مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی،  مقررات و ضوابط جذب معلم در 

آموزش و پرورش، بطور کامل تعیین شد.

نمایندگان مچلس خواستار حمایت دولت 
از مشاغل آسیب دیده شدند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای خواستار حمایت از اصناف و 
مشاغل آسیب دیده از کرونا شدند.

علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی مجلس بیانیه 183 نفر از نمایندگان در 
حمایت از اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا را قرائت کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: 
ما نمایندگان ملت با امضای این بیانیه ضمن قبول ضرورت های تبع زنجیره 
انتشار ویروس منحوس کرونا و تذکر به دولت و بخش های تصمیم گیر در این شرایط 
با توجه به اینکه پایین آمدن قدرت خرید مردم منجر به کاهش درآمد اصناف شده و 
نظام صنفی کشور متکی به درآمد روزانه بوده و اندوخته و پس انداز ندارند، تاکید می 
کنیم که دولت باید با استفاده از اختیارات پیش بینی شده در قوانین، اقدامات زیر را به 
عمل آورد تا خسارات ناشی از رکود فعالیت یا  تعطیلی اجباری آنها قابل تحمل شود.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی دغدغه ای جدی است

وزیر آموزش و پرورش 
که  توقعاتی  از  یکی  گفت: 
مطرح  امروز  برای  شود  می 
کرد که جزو دغدغه های مقام معظم 
رهبری هم هست، پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی است.
محسن حاجی میرزایی در دومین 
اجالسیه سیزدهمین کنگره سیزدهمین 
اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  کنگره 
دانش آموزان گفت: من فکر می کردم 
دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه 
آموزان پر از مفاهیم پر بار و تعیین کننده 
وحدت  و  اتحاد  است.  دهنده  جهت  و 
جوانی  و  انقالب  و  اسالم  و  اجتماع  و 
همگی را در دل خود دارد. اجتماع این 
مفاهیم در کنار هم به اضافه عضویت 
پر  بسیار  آن  به  را  داوطلبی  و  انتخابی 

معنی است.
ویژگی های  اینها  داد:  ادامه  وی 
نابی است که جهت های نابی را برای 
کند  می  ایجاد  پربار  تشکیالت  این 
با  ما  برد.  می  باال  را  توقعات  و سطح 
مجموعه ای رو به رو هستیم که نکات 

مهمی را در دستور کار دارد.
اظهار  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اتحادیه  این  کرد: فرزندان عزیز ما در 
در سراسر کشور می دانند محیط زندگی 
ما به شدت پویاست و تغییرات سریع و 
پر شتاب است و همچنین این تغییرات 
گسترده است و ما دائماً نسبتمان با پدیده 
ها تغییر پیدا می کند. از ضعف به قوت 

نقش  رسیم.  می  ضعف  به  قوت  از  و 
پیدا می کند. مسئولیت  تغییر  دائمًا  ها 
کیفیت  که  ایجاد می شود  نویی  های 
تاثیر  تحت  را  قبلی  های  نقش  ایفای 

قرار می دهد.
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
وقتی نقش ها غنی تر و متنوع تر می 
مهارت  و  ها  توانمندی  نیازمند  شود 
تغییرات  این  هستیم.  متفاوتی  های 
سالمت  و  روانی  و  جسمی  سالمت 
معرض  در  را  ما  جوان  نسل  اجتماعی 
خطر قرار می دهد. اگر مراقبت نکنیم 
این تغییرات به سرعت افراد را از فردی 
فعال و تاثیر گذار به غیر فعال و تاثیر 

پذیر تبدیل می کند.
بیان کرد: چیزی  حاجی میرزایی 
کنیم  مراقبت  آن  ز  ا باید  همه  که 
آسیب  از  باید  ما  نسل  که  است  این 
توانمند  و  شود  مصون  تغییرات  این 
میان  در  فکر می کردم که  شود. من 
های  انجمن  های  تالش  مجموعه 
اسالمی دانش آموزی یکی از توقعاتی 
که می شود برای امروز مطرح کرد که 
جزو دغدغه های مقام معظم رهبری 
های  آسیب  از  پیشگیری  هست  هم 
ما  که  ارقامی  و  آمار  است.  اجتماعی 
عرصه  این  دهد  می  نشان  گرفتیم 

نیازمند توجه بیشتر است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: ما در 
آموزش و پرورش طرحی به نام »نظام 
را  آموزان«  دانش  اجتماعی  مراقبت 

اجرا می کنیم که شما می توانید یکی از 
شرکای جدی ما در اجرای طرح باشید. 
در درجه اول اعضای اولیه خود مراقبت 
کنید تا آسیب نبینند و در درجه دوم به 
گزارش  طی  بپردازید.  دیگران  نجات 
هایی که از فعالیت های انجمن به ما 
است  خالی  کارها  نوع  این  دادند جای 
آن  به  بیشتری  توجه  نیازمندیم  ما  و 

معطوف کنیم.
ما  د:  دا دامه  ا میرزایی  حاجی 
همه  که  گرفتیم  بحرانی  معرض  در 
خطر  معرض  در  را  ما  های  مسئولیت 
و  ساختارها  فرایندها،  همه  داد.  قرار 
برنامه های ما حول حضور دانش آموز 
بود. هنوز هم  در مدرسه شکل گرفته 
آموزش  معتقدیم هیچ کاری جایگزین 

حضوری نمی شود.
وزیر آموزش و پرورش در بخش 
کرد:  بیان  خود  سخنان  از  دیگری 
غیرمنتظره  پدیده  یک  برابر  در  جهان 
را  مأموریت ها  همه  که  گرفت  قرار 
مدرسه  است.  داده  قرار  تحت الشعاع 
جایی است که از دانش آموزان مراقبت 
می کند و باید به فرزندان مان یاد دهیم 
که با این پدیده زندگی کنند. امیدواریم 
با کاهش کرونا و شکست آن، به تدریج 
آهنگ حضور دانش آموزان را در مدرسه 
به صدا در آوریم. مدرسه نباید تعطیل 
با  خانواده  اتصال  حلقه  مدرسه  و  شود 
و  معلمان  پیوند  و  است  مدیر  و  معلم 
مجاز  زمانی  تنها  و  است  دانش آموزان 

به  که  ببندیم  را  مدرسه  که  هستیم 
هیچ کس هم اجازه ندهیم که سر کار 
بیاید. نزدیک به 7۰۰ هزار نفر به مدت 
شرکت  نهایی  امتحانات  در  هفته  سه 
کردند، کنکور سراسری هم برگزار شد 
و اوضاع کنترل شد و با مشکل خاصی 

روبه رو نشدیم.
پایان  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
حذف  نیز  و  درسی  کتب  تغییرات  به 
تصویر قرآن از نگاره کتاب فارسی اول 
دبستان اشاره کرد و افزود: برخی گفتند 
این اقدام در جهت اجرای سند ۲۰3۰ بود 
که این حرف نادرستی است، تمامی افراد 
تغییرات  این  اعمال  اندرکاران  و دست 
از جمله حذف تصویر قرآن خودشان از 
منتقدان این سند هستند، لذا از موضع 
دفاع از قرآن دست به این تغییر زدند و 
هدف آن ها حمایت از قرآن و نه حذف 
آن بوده، اگر چه بی دقتی هایی در این باره 

صورت گرفت.
وی ادامه داد: شبکه شاد به عنوان 
مولود تازه نظام تعلیم و تربیت بعد از 
پیوست.  جمع  این  به  کرونا  بحران 
در  شما  برای  مهمی  بستر  شاد  شبکه 
فضا  این  و  است  کرده  ایجاد  اتحادیه 
شما را با دورترین مناطق در ارتباطی 
سریع قرار می دهد. امروز این امکان 
همه  با  خود  دفتر  از  که  است  فراهم 
ین  ا بزنیم.  حرف  مدارس  مدیران 
پیگیری  در  به شما  تواند  می  ظرفیت 

اهدافتان کمک کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

نتایج کنکور دکتری علوم پزشکی هفته آینده اعالم می شود
دکتری  آزمون  نهایی  نتایج  گفت:  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی 

داروسازی و دندانپزشکی هفته آینده اعالم می شود.
دکتر سعید هاشمی نظری اظهار داشت: با توجه به اینکه نتایج مصاحبه های 
آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال 13۹۹ گروه علوم پایه پزشکی، بهداشت 
و تخصصی که در دانشگاه ها انجام شد به تازگی به مرکز سنجش آموزش پزشکی 

رسیده است، سعی می کنیم نتایج نهایی را زودتر اعالم کنیم.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: پیش بینی می شود که با توجه 
به موضوع تعطیلی پیش رو ناشی از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، نتایج کنکور 

دکتری علوم پزشکی تا هفته آینده )3۰ آبان تا اول آذر( اعالم شود.
انتخاب رشته محل  به  اولیه تعداد 3 هزار و 37۴ نفر مجاز  نتایج  با اعالم 

شدند که از این تعداد 3 هزار و ۲71 نفر انتخاب رشته محل خود را انجام دادند.
ظرفیت دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، 
بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی 13۹۹-1۴۰۰ در 
دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسالمی یک هزار و 8۲۰ نفر اعالم 

شده است.

میزان افزایش شهریه رشته های علوم پزشکی آزاد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ضمن اشاره به میانگین افزایش 
علوم  دانشجویان  برای  شهریه ای  تسهیالت  جزییات  آزاد،  دانشگاه  در  شهریه 

پزشکی را تشریح کرد.
علیرضا خوشدل در خصوص نحوه برگزاری کالس های مجازی و عملی گفت: 
ما از قبل شرایطی را ایجاد کرده ایم تا دانشجویان کارورز؛ یعنی افرادی که عماًل 
پزشک یا پرستار بوده و زیر نظر اساتید کار می کنند، در کادر درمان، به صورت 

جهادی مشغول خدمت رسانی به مردم باشند.
وی درباره دانشجویان کارآموز اظهار داشت: آموزش های تئوری این گروه 
از دانشجویان به صورت مجازی صورت می گیرد و آموزش های عملی شأن نیز 
ساده؛  عبارت  به  است.  شده  پا  بر  بالینی،  مراکز  و  آزمایشگاهی  محیط های  در 
برنامه کارآموزی به صورت مجازی انجام می شود و آن دسته از دانشجویان که 
نیاز به انجام میزان مشخصی کار عملی دارند، به منظور جلوگیری از ازدحام زیاد 
و ممانعت از قرار گرفتن در معرض بیماری، با ظرفیت یک چهارم در محیط های 

بالینی بیمارستان های سفید، مشغول شده اند.
و  پزشکی  آخر  ترم  بالینی  همکاران  بیمارستان ها،  کادر  تمام  افزود:  وی 
اعضای هیأت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، به صورت تمام وقت 
و بدون تعطیلی مشغول کار بوده و طی این ۹ ماه، حتی از مرخص عادی خود 

نیز استفاده نکرده اند.
توضیح  نیز  پزشکی  افزایش شهریه های رشته های علوم  میزان  درباره  وی 
داد: دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران عماًل مجری ابالغیه های سازمان مرکزی 
است. سازمان مرکزی تنها مرجع تصمیم گیر در خصوص تعیین شهریه هاست، با 
این وجود اما مشخصًا شهریه دانشگاه آزاد بطور متوسط در ترم جاری بین 1۵ تا 
۲۰ درصد )در کل مجموعه دانشگاه آزاد برخی رشته ها بدون افزایش یا حداقل 
افزایش را داشته و بعضی از رشته ها، کمی بیشتر از ۲۵ درصد( افزایش پیدا کرده و 

شهریه دانشجویان پزشکی ها نیز بسته به رشته، متفاوت است.
رشته های  در  باال  شده  تمام  هزینه  علت  به  اینکه  به  اشاره  با  خوشدل 
پزشکی و دندانپزشکی، عماًل افزایش شهریه در این رشته ها در مقایسه با سایر 
رشته ها بیشتر بوده است، افزود: ما این ترم و هنگام ثبت نام جدید، حس کردیم 
از آسیب  برای جلوگیری  لذا  با مشکالتی مواجه هستند،  که بعضی دانشجویان 
آموزشی آنها، درخواست هایی از سازمان مرکزی کردیم که الحمداهلل با مساعدت 
روبرو شد؛ مثاًل توانستیم در رشته روانشناسی، تخفیف ۲۵ درصدی بگیریم و در 
برخی رشته های دیگر، حتی با تخفیف تا ۵۰ درصدی برای دانشجویانی که به 
صورت همزمان تحصیل می کنند، موافقت شد. یکی دو رشته دیگر هم شامل 

این تخفیف ۵۰ درصدی شده اند.

باید با مفسدان و آقازاده ها برخورد جدی شود
نماینده مردم زابل در مجلس گفت: درخواست بنده از رئیس قوه قضائیه آن 

است که با مفسدان، رانت خواران و آقازاده ها برخورد جدی شود.
حبیب اهلل دهمرده در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه 
ویروس کرونا در کشور شیوع یافته و وضعیت کرونا بسیار وحشتناک شده است 

و الزم است مسئوالن ذیربط اقدام عاجل برای حل این مشکل انجام دهند.
وی با انتقاد از گرانی بی رویه بسیاری از کاالها، گفت: گرانی و بیکاری 
جوانان شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرده و این وضعیت باعث شرمندگی 

ما است و باید راهکاری برای حل مشکالت معیشتی مردم بیندیشیم.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: از رئیس قوه قضائیه 
درخواست می کنم که با رانت خواران، مفسدان و آقازاده ها برخورد جدی کند 
و حتی برای عبرت دیگران باید تعدادی از این افراد را در مأل عام آویزان کنید.

نمایندگان موافق تعطیلی مجلس نیستند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: اکثر نمایندگان موافق تعطیلی مجلس 

نیستند و روال جاری مجلس ادامه پیدا خواهد کرد.
محمدحسین فرهنگی با اشاره به محدودیت های کرونایی که از هفته آینده 
تعریف  اساسی  قانون  ذیل  کرونا  ملی  ستاد  تصمیمات  گفت:  می شود،  اعمال 
می شود و در مجلس برای رعایت ضوابط بهداشتی در ایام کرونایی تصمیماتی 

گرفته شده است.

اکثر  پیدا خواهد کرد چرا که  ادامه  وی تصریح کرد: روال جاری مجلس 
نمایندگان موافق تعطیلی مجلس نیستند به همین جهت جلسات مجلس هفته 

آینده با حضور تمامی نمایندگان برگزار می شود.
شد  قرار  این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
تغییراتی از نظر شرایط حضور نمایندگان ایجاد شود،افزود: آمادگی داریم طی چند 

روز آینده برخی از جلسات به صورت مجازی در مجلس برگزار شود.

دولت به جای پاسخ به مجلس، مشکالت کشور را حل کند
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: چند روزی است که دولتمردان فقط 
به دنبال پاسخ به مجلس هستند و بهتر است به جای این کار، راهکاری برای 

حل مشکالت کشور بیندیشند.
علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی روز مجلس طی تذکری شفاهی،گفت: 
متأسفانه چند روزی است که دولتمردان به دنبال آن هستند که به مجلس پاسخ 

دهند، در حالی که بهتر است وقت خود را صرف حل مشکالت کشور کنند.
وی گفت: بهتر است دولت تمرکز خود را روی حل مشکالت کشور و اتخاذ 
تصمیمی برای برون رفت از شرایط دشوار کشور بگذارد، چرا که مشکالت معیشتی 
فشار زیادی به مردم تحمیل کرده است.نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: عالوه 
بر تحریم ها، تشدید بیماری کرونا نیز مشکالت زیادی را به مردم به ویژه اقشار 
ضعیف جامعه وارد کرده است و به همین دلیل دولت باید هر چه سریع تر راهکار 

و تدبیری برای کاهش فشار بر مردم بیندیشد.

بودجه سال آینده 1۲ آذر به مجلس می رود
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال آینده در 

تاریخ 1۲ آذر ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.
سیدحمید پورمحمدی درباره طرح احکام کلی بودجه سال 1۴۰۰، گفت: دو 
روز پیش الیحه بودجه سال آینده به دولت ارایه شد و وزرا پنج روز فرصت دارند 

تا نقطه نظرهایشان را درباره الیحه بودجه سال 1۴۰۰ اعالم کنند.
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5000 AMD Ryzen پردازنده های
 با معماری Zen 3 معرفی شدند.

پردازنده های سری رایزن AMD ۵۰۰۰ که مبتنی بر معماری جدید ذن 3 
هستند در چهار مدل معرفی شدند؛ قوی ترین مدل 16 هسته دارد و به سرعت کالک 

۴٫۹ گیگاهرتز دست پیدا می کند.
AMD هفته ها پیش اعالم کرده بود که قصد دارد 17 مهر 13۹۹ مراسمی 
ویژه برای رونمایی کامل معماری ذن Zen( 3 3( برای پردازنده های مرکزی و 
البته نسل جدید پردازنده های مرکزی خود برگزار کند. مراسم مهم AMD ساعاتی 
 AMD( ۵۰۰۰ پیش برگزار شد و این شرکت پردازنده های مرکزی سری رایزن
Ryzen ۵۰۰۰( را برپایه ی معماری ذن 3 که متکی بر لیتوگرافی هفت نانومتری 
است معرفی کرد )این تراشه ها با کدنام Vermeer شناخته می شوند(. قوی ترین 
مدل از تراشه های سری رایزن ۵۰۰۰ مجهز به 16 هسته ی پردازشی و 3۲ ترد است.

پردازنده های سری رایزن ۵۰۰۰ متکی بر معماری کامال جدیدی هستند که 
نسبت به نسل قبل یعنی ذن ۲ بهبودهایی محسوس به خود دیده و قدرت پردازشی 
بیشتری ارائه می دهد. AMD می گوید پردازنده های رایزن ۵۰۰۰ قابلیت های متنوع 
زیادی دارند که عملکرد آن ها را در هنگام اجرای بازی های ویدئویی بهبود می بخشد. 
یکی از مشخصه های مهم تراشه های رایزن ۵۰۰۰، افزایش IPC )دستورالعمل بر 
سیک کالک( آن ها به شکلی محسوس است که باعث می شود این تراشه ها به طور 

کامل از رقبایشان فاصله بگیرند.
دکتر لیزا سو، مدیرعامل AMD، در جریان برگزاری کنفرانس »جایی که 
گیمینگ آغاز می شود« )Where Gaming Begins( روی صحنه حاضر شد 
تا یک سری توضیحات کلی درباره ی تراشه های AMD به رسانه ها ارائه دهد و 
سپس به طور ویژه تر سراغ تراشه های نسل جدید برود. لیزا سو اعالم کرد جدیدترین 
نسل از پردازنده های مرکزی شرکت تحت مدیریتش با نام خانواده ی رایزن ۵۰۰۰ 
شناخته می شوند. از مدت ها پیش اعالم شده بود رایزن ۵۰۰۰ قرار است مجهز به 

هسته های ذن 3 باشد.
لیزا سو اعالم کرد تراشه های سری رایزن ۵۰۰۰ با مادربردهای مجهز به 
سوکت AM۴ که برپایه ی تراشه های سری ۴۰۰ و ۵۰۰ ساخته  شده اند سازگاری 
دارند. شماری از تولیدکنندگان سخت افزار به صورت مستقل تأیید کرده اند که حتی 
برخی از مادربردهایی که برپایه ی تراشه های سری 3۰۰ تولید شده اند نیز با رایزن 
۵۰۰۰ سازگارند؛ البته این مادربردها برای دریافت سازگاری باید به روزرسانی شوند. 
درباره ی  متنوعی  جزئیات  امشب،  کنفرانس  برگزاری  جریان  در   AMD
ارائه کرد. بر  مشخصات فنی تراشه های جدیدش به همراه قدرت پردازشی آن ها 
اساس اطالعات رسمی، تراشه های سری رایزن ۵۰۰۰ در پیکربندهای مختلف عرضه 
می شوند تا انواع نیازها را پوشش دهند. تراشه های AMD بودجه های مختلف را 
نیز هدف قرار می دهند و در تالشند سهم تیم قرمز را از بازار پردازنده های مرکزی 
افزایش دهند. AMD می گوید جدیدترین نسل از تراشه های دسکتاپ سری رایزن 

در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۰ )1۵ آبان 13۹۹( از راه می رسد.
16 هسته، 3۲ ترد، حداکثر سرعت کالک ۴٫۹ گیگاهرتز و قیمت 7۹۹ دالر

بررسی پردازنده های جدید AMD را با رده باالترین مدل آغاز می کنیم؛ جایی 
که با رایزن ۹ ۵۹۵۰ ایکس )۵۹۵۰X ۹ AMD Ryzen( طرف هستیم. بدین 
ترتیب AMD اعالم کرد قصد دارد مدل های سطح باال از تراشه های جدید خود 
را در قالب خانواده ی رایزن ۹ در بازار عرضه کند که شامل دو تراشه ی جدید است. 
پردازنده  ۵۹۵۰X ۹ Ryzen از 16 هسته ی پردازشی به همراه 3۲ ترد استفاده 
می کند. این پردازنده مخصوص کاربرانی است که روی سوکت AM۴ به قدرت 

چند تردی ))Multi-Threading بسیار زیادی نیاز دارند. 
AMD اعالم کرد پردازنده ی پرچم دار ۵۹۵۰X ۹ Ryzen مجموعا 7۲ 
مگابایت حافظه ی کش )Cache( دارد و توان طراحی حرارتی )TDP( آن به 
1۰۵ وات می رسد. طبق اعالم رسمی، ۵۹۵۰X ۹ Ryzen دارای سرعت کالک 
تقویت شده  ی )بوست( ۴٫۹ گیگاهرتز است که برای پردازنده ای 16 هسته ای، سرعت 
کالکی فوق العاده محسوب می شود. ۵۹۵۰X ۹ AMD Ryzen قرار است با 
قیمت 7۹۹ دالر در ۵ نوامبر ۲۰۲۰ )1۵ آبان 13۹۹( به همراه دیگر تراشه های سری 

رایزن ۵۰۰۰ به بازار عرضه شود.
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تسهیالت ویژه سازمان وظیفه عمومی به مشموالن دانشجو
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از تسهیالت ویژه تمدید تاریخ 

اعزام به خدمت مشموالن پذیرش شده در دانشگاه ها در سال ۹۹ خبر داد.
با توجه به تأخیر در برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها و اعالم نتایج بعد از 
شروع سال تحصیلی جدید به علت شیوع ویروس کرونا و کاهش نگرانی مشموالن 
و خانواده های آنان، سردار تقی مهری، تسهیالت تمدید تاریخ اعزام به خدمت 

مشموالن پذیرش شده در دانشگاه های سال ۹۹ را تشریح کرد.
وی تاکید کرد: تمامی مشموالن دیپلم فارغ التحصیل نیمه اول سال ۹8 که 
پایان شهریور ماه سال ۹۹ مهلت معرفی و در زمان تعیین شده برگ اعزام  تا 
به خدمت داشته اند و در مقاطع کاردانی و باالتر در دانشگاه ها پذیرفته شده اند، 
می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +1۰ تاریخ اعزام 

به خدمت خود را تا سوم اسفند ماه سال ۹۹ تمدید کنند.
فارغ التحصیل  دیپلم  مشموالن  افزود:  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 

نیمه اول سال ۹8 که تا پایان شهریور ماه سال ۹۹ مهلت معرفی داشته اند و در 
زمان تعیین شده برگ اعزام به خدمت دریافت نکرده اند و در مقاطع کاردانی و 
باالتر در دانشگاه ها نیم سال اول تحصیلی )مهر ماه( پذیرفته شده اند می توانند با 
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +1۰ نسبت به ثبت درخواست 

معافیت تحصیلی اقدام کنند.
سردار مهری خاطرنشان کرد: تمامی مشموالن مقاطع تحصیلی دانشگاهی 
پایان شهریور ۹۹ مهلت  تا  و  فارغ التحصیل شده اند  اول سال ۹8  نیمه  در  که 
معرفی دریافت کرده اند و در موعد مقرر برگ اعزام به خدمت دریافت داشته و 
در مقاطع کارشناسی و باالتر دانشگاه ها پذیرفته شده اند، می توانند با مراجعه به 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +1۰ تاریخ اعزام به خدمت خود را تا 

یکم اسفند ماه ۹۹ تمدید کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشموالن مقاطع تحصیلی دانشگاهی 
که در نیمه اول سال ۹8 فارغ التحصیل شده اند تا پایان شهریور ۹۹ مهلت معرفی 
دریافت کرده اند و در زمان تعیین شده برگ اعزام به خدمت دریافت نکرده اند 
و در مقاطع کارشناسی و باالتر در دانشگاه ها نیم سال اول تحصیلی )مهر ماه( 
پذیرفته شده اند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس 

+1۰ نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی اقدام کنند.
بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در  متقاضیان  شد:  متذکر  مهری  سردار 
www.vazifeh. می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹6۴8۰ و یا کانال سازمان به نشانی@

khabaresarbazi از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
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قتصادی  ا مور  ا یر  وز
دولت  کرد:  تاکید  دارایی  و 
نفعی از توقف کاال در گمرک 
نمی برد، بنابراین در اظهارنظرها رعایت 

انصاف را بکنید.
گذشته  روز  دژپسند«  »فرهاد 
هیات  جلسه  حاشیه  در  )چهارشنبه( 
دولت در جمع خبرنگاران درباره برخی 
ادعاها نسبت به ترخیص کاال از گمرک، 
افزود: چنانچه کاال در گمرک بماند هم 
وارد کننده و هم دولت متضرر می شوند 
کمبود  با  کاالی ضروری  در عرضه  و 

مواجه می شویم.
اشتباه  به  برخی  داد:  توضیح  وی 
کاالی موجود در بنادر یا پایانه ها را به 
عنوان کاالی گمرکی تلقی می کنند در 
حالی که کاالی گمرکی، کاالی است 
و  باشد  داشته  گمرکی  اظهارنامه  که 
بعد از اظهار گمرکی در سطح ترخیص 

طبقه بندی می شود.
در  که  کاالهایی  گفت:  دژپسند 
حل  دنبال  به  هستند  پایانه ها  و  بنادر 

مشکل ثبت سفارش هستند.
دولت،  کر:  تصریح  اقتصاد  وزیر 
وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و گمرک 
به دنبال این هستند که در اولین فرصت 
و با سرعت باال کاال از گمرک ترخیص 
سرمایه  بازار  پایداری  شود.زمینه های 

ادامه دارد وی درباره بازار سرمایه گفت: 
بازار سهام به طور طبیعی، روندی دارد 
شورای  در  که  تصمیماتی  نوع  با  که 
عوامل  از  یکسری  و  اتخاذ شد  بورس 
محرک، تقاضا را به جریان انداختیم و 
تقویت کردیم و باید این شرایط تداوم 

داشته باشد.  
داریم  آمادگی  اقتصاد گفت:  وزیر 
ادامه  پایداری  این  که  شرایطی  در 
را  مستمر  ثبات  اولیه ها  عرضه  با  یابد 

ایجاد کنیم.  
تمام  دولت  جانب  از  افزود:  وی 
سهام  بازار  روند  پایداری  زمینه های 

ادامه دارد.  
دژپسند گفت: امیدوارم افرادی که 
راجع به بازار سرمایه اظهارنظر می کنند 
با دقت بیشتر و رعایت جوانب این کار 
را انجام دهند و سهامداران دقت کنند 
را تحلیل کنند و معامالت  که مباحث 
را با توجه به این مسائل انجام دهند.  

بودجه  درباره الیحه  اقتصاد  وزیر 
الیحه  تدوین  در  گفت:  آینده  سال 
بودجه سعی کردیم وابستگی بودجه به 
نفت کمتر باشد و امیدواریم سال آینده 
نیز همچون امسال این روند، تداوم یابد.  
وی افزود: مالیات نقش محوری در 
بودجه خواهد داشت و تالش می کنیم 
درآمد مالیاتی در بودجه سهم بیشتری 
داشته باشد اما باید شرایط اقتصادی را 

در نظر بگیریم.

نوبخت خبر داد؛
الیحه  در  دالری   4۰ نفت  و  تومانی  هزار   11 ارز  پیشنهاد 

بودجه 14۰۰
با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
اینکه نرخ ارز را در الیحه بودجه  بیان 
سال آینده 11 تا 11 هزار و ۵۰۰ تومان 
در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز 
قطعی نکردیم، اما برآوردهای اولیه برای 

نفت بشکه ای ۴۰ دالر است.
گذشته  روز  نوبخت  قر  محمدبا
)چهارشنبه( در خاتمه جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران از تایید بودجه سال 

از 1۵  قانونی و پیش  افزود: بودجه در مهلت  1۴۰۰ در دولت خبر داد و 
آذرماه به مجلس تقدیم خواهد شد.

وی اضافه کرد: از روز شنبه آینده )اول آذر ماه( کار روی تبصره ها 
آغاز خواهد شد.

وی بیان داشت: منابع بودجه 1۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار 
اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال 
تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه ریزی 

شده است.
نوبخت خاطرنشان کرد: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف 
هزینه های جاری نمی شود بلکه برای طرح های بزرگ، حمل ونقل شهری، 
توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت های دانش بنیان، طرح های عمرانی 
که می توانند منشا اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سالمت، استفاده 

خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول، ظرفیت های مالیاتی کشور به ما اجازه می دهد 

که به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات برویم.
وی ادامه داد: در سال 1۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به 
مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه  قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.

نوبخت با اشاره به مذاکره های انجام شده با مجلس، گفت: در این 
الیحه تالش شد تا آن دسته از محورهای قابل اجرا درخصوص اصالح 
ساختار در سال 1۴۰۰ گنجانده شود و اگر چیزی هم باقی مانده، در اختیار 
مجلسی ها خواهد بود و می توانند در فرآیند بحث و بررسی بودجه آنها را 

اصالح کنند.
وی افزود: یکی دیگر از نگرانی ها، درخصوص حمایت های معیشتی 
بود که با توجه به آغاز دور جدید محدودیت های کرونایی و آسیب دیدن 
بخشی از خانوارها، نمایندگان به دنبال کمک معیشتی به آنان بودند که در 

طرح ما برای چهار ماه آینده دیده شده است.
حمایت های  می خواهند  نمایندگان  اگر  ادامه داد:  مسوول  مقام  این 
معیشتی برای سال آینده نیز ادامه یابد، می توانند آن را در بودجه پیش بینی 

کنند.
وی اظهار داشت: در گزارش ارائه شده امروز، مشخص شد در هفت 
ماه گذشته از 338 هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می کردیم 
فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با ۴8 هزار میلیارد تومان 

عدم تحقق منابع در این مدت مواجه شده است.
نوبخت اضافه کرد: از مجموع 338 هزار میلیارد تومانی که باید طبق 
قانون هزینه می شد، نیز در حد 3۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و 36 

هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه جویی شده است.
گندم  پرداخت های  که  است  حالی  در  این  خاطرنشان کرد:  وی 
کاران، مطالبات ایثارگران از دولت، پرداخت حقوق و مزایا و اجرای طرح 
همسان سازی با 36 هزار میلیارد تومان صرفه جویی به انجام رسیده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطابق قانون تاکنون می توانستیم 
38 هزار میلیارد تومان از تن خواه بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که 
فقط 1۲ هزار میلیارد تومان آن استفاده شده و ۲6 هزار میلیارد تومان دیگر 

در جهت کمک به بانک مرکزی، مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی بیان داشت: رییس کل بانک مرکزی نیز با تقدیر بابت این موضوع، 
اعالم کرد که عدم تحقق بودجه نه فقط فشاری به سیاست های پولی وارد 

نکرده، بلکه ۲6 هزار میلیارد تومان از حد قانونی اش کمتر بوده است.

بدون قرمز شدن فرم »ج« پرداخت می شود؛
وام 1۰۰ میلیونی مسکن ملی به پروژه های نیمه تمام

شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
را  فرصت  این  کالنشهرها  در  گفت: 
با اولویت پروژه های نیمه تمام برای 
سازندگان ایجاد کردیم تا بدون قرمز 
شدن فرم »ج« بتوانند در قالب طرح 
 1۰۰ تسهیالت  مسکن  ملی  اقدام 
واحود  هر  ازای  به  تومانی  میلیون 

دریافت کنند.
کرد:   اظهار  محمودزاده  محمود 
بخش  های  پروژه  تکمیل  برای 

خصوصی در تهران، کالنشهرها و سایر شهرهایی که از متقاضیان برای 
طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نشده تسهیالت خودمالکی به مبلغ 1۰۰ 
میلیون تومان برای هر واحد با اولویت پروژه های نیمه تمام پرداخت می 
کنیم. البته این بدان معنی نیست که وام به پروژه های صفر پرداخت نمی 

شود بلکه اولویت با پروژه های نیمه تمام است.
وی افزود: متقاضیان می توانند از هفته آینده با مراجعه به سایت طرح 
اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir اطالعات خود را درج و ثبت نام کنند.

محمودزاده تصریح کرد: کسانی که این وام را دریافت می کنند فرم 
تعاونی ها  تمامی سازندگان بخش خصوصی،  آنها قرمز نمی شود.  »ج« 
و افراد حقیقی که پروژه های در حال اجرا دارند می توانند برای دریافت 
این تسهیالت اقدام کنند. با توجه به اینکه در کالنشهرها پروژه اقدام ملی 
در نظر گرفته نشده این فرصت را در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم تا 

بتوانند پروژه های خود را به حرکت درآورند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که سقف تسهیالت 
رقم  افزایش  تقاضای  گفت:  خیر،  یا  کند  می  پیدا  افزایش  ملی  مسکن 
تسهیالت طرح اقدام ملی در شورای عالی مسکن مطرح شده و به بانک 
مرکزی ارایه شده که بررسی و اعالم نتیجه کند ولی فعال در حد پیشنهاد 
است. وزارت راه و شهرسازی توجیحاتی مبنی بر لزوم افزایش تسهیالت 
داشت که به تایید شورای عالی مسکن رسید اما تحقق آن منوط به تایید 

بانک مرکزی است.
مسکن ملی در یک نگاه

شهریوماه 13۹8 طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهور کلنگ 
زنی شد. اولین واحدها از این پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به تعداد 11 هزار و 
۵6۰ واحد در روز یکم آبان ماه 13۹۹ به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. 
این پروژه از طریق آورده متقاضیان و 1۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ 
سود 18 درصد ساخته می شود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ 
میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین 
برآورد از هزینه های تابستان 13۹۹ به متری ۲.7 میلیون تومان می رسد. 
ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده و متقاضیان واجد شرایط برای بارگذاری 
مدارک خود باید به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. مهلت بارگذاری 
مدارک  و افتتاح حساب، پایان مهر ماه اعالم شده بود که تمدید شده است. 
در صورت  عدم واریز وجه یا انصراف متقاضیان اولیه، افرادی از لیست رزرو 

جایگزین آنها می شوند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد؛
سهم 4۰ درصدی پارس جنوبی در تولید بنزین کشور

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس،  در حالی ظرفیت تولید گاز 
ایران از پارس جنوبی در هفت سال گذشته ۲.۵ برابر شده که بخشی از میعانات 
گازی به عنوان خوراک به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ارسال و ۴۰ درصد بنزین 

مورد نیاز کشور از حوزه پارس جنوبی تأمین می شود.
حدود ۲۰ سال از توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در سمت ایرانی آن 
می گذرد. در این مدت افزون بر آنکه تولید گاز از میدان مورد توجه قرار گرفته،  
به تدریج تمدنی در سواحل خلیج فارس ایجاد شده که به معنای واقعی زنجیره 

ارزش را در صنایع نفت و گاز تکمیل کرده است.
در این میان البته تولید گاز و برداشت از مخزن مشترک در اولویت قرار 
داشته، زیرا در غیر این صورت طرف قطری سهم بیشتری را به خود اختصاص 
می داد. با توجه به این مهم،  توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی آغاز شد و ایران 

توانست در ابتدای دهه 8۰ شمسی برداشت خود را از پارس جنوبی آغاز کند.
این برداشت به تدریج افزایش یافت و در نهایت زمانی که دولت تدبیر و 
امید در سال ۹۲ روی کار آمد، سهم ایران از برداشت گاز حدود ۲8۰ میلیون 
مترمکعب در روز بود. یک دهه پیش از این مقطع، قطر تولید خود را افزایش داده 
بود و در تولید گاز از مخزن پارس جنوبی سهمی به مراتب بیشتر از ایران داشت.

برای جبران این عقب ماندگی در برداشت،  اولویت بندی توسعه در دستور 
کار قرار گرفت و فازهای پارس جنوبی یک به یک وارد مدار شد تا آنجا که 
 7۰۰ به  جنوبی  پارس  از  ایران  گاز  تولید  ظرفیت  سال  هفت  از  پس  و  حاال 
حوزه  در  ایران  مصرفی  گاز  از  درصد   7۵ و  رسیده  روز  در  مترمکعب  میلیون 

پارس جنوبی تولید شود.
محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفت وگویی از 

توسعه این میدان مشترک گازی می گوید.
مقدار  چه  تاکنون  و  شده  آغاز  که  است  سال  چند  جنوبی  پارس  توسعه 

سرمایه گذاری در آن شده است؟
در پارس جنوبی قریب ۲۰ سال است که فعالیت می کنیم و تا اینجای کار نیز 
8۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری صورت گرفته است. با این حال از سال ۹۲ به بعد 
یعنی در هفت سال گذشته، ظرفیت تولید گاز از این میدان ۲.۵ برابر شده است.

واقعیت اینکه بنا بر شرایط صنایع پایین دست، تولید انجام می شود و چنانچه 
شبکه سراسری توزیع و انتقال در زمستان گاز بیشتری نیاز داشته باشد، تولید 
حداکثری )7۰۰ میلیون مترمکعب در روز( انجام خواهد شد، اما در شرایط فعلی 
این تولید نزدیک به  63۰ میلیون مترمکعب در روز تولید صورت می گیرد که 

7۵ درصد گاز مصرفی کشور است.
تولید میعانات گازی از این میدان چه مقدر است؟

روز  در  بشکه  هزار   6۰۰ حدود  گاز  تولید  به  بسته  میعانات  تولید  حجم 
است که به شکل عمده به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان خوراک منتقل 
می شود، در حالی که پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ۴۰ درصد بنزین کشور را تأمین 
می کند و می توان گفت ۴۰ درصد بنزین ایران از پارس جنوبی تأمین می شود.

این تولید در شرایط تحریم و البته شیوع کرونا افزایش و تداوم داشته است؟ 
کرونا مشکلی برای ادامه تولید از پارس جنوبی ایجاد نکرد؟

ابتدای شیوع کرونا فعالیت ها ُکند شد، اما با پیاده سازی رویه های بهداشتی 
شرایط کنترل شد و اکنون مشکل خاصی وجود ندارد. اکنون 1۵ هزار نفر در 
طرح های پارس جنوبی فعالیت می کنند و در بدو ورود کنترل های بهداشتی انجام 
می شود و در حین کار نیز مبادی نظارتی HSE کنترل های الزم را انجام می دهند.

از پارس جنوبی در 7 سال ۲.۵ برابر شده، عالوه بر این،  عملکرد  تولید 
دولت تدبیر و امید در توسعه پارس جنوبی به چه شکلی انجام گرفت؟

بررسی ها نشان می دهد تا انتهای سال ۹1 در مجموع 1۰8 حلقه چاه گازی 
وارد مدار شد، اما در هفت سال گذشته ۲۲8 حلقه چاه جدید حفاری شده و در 

مجموع 336 حلقه چاه در مدار تولید قرار دارد.
پارس  مشترک  میدان  در   ،۹۲ سال  تا  دریایی  سکوی   11 همچنین 
امید  و  تدبیر  دولت  فعالیت  طول  در  که  حالی  در  بود،  شده  نصب  جنوبی 
گاز  تولید  وظیفه  دریا  در  سکو   37 اکنون  و  شده  نصب  جدید  سکوی   ۲6

دارند. به عهده  را 
عالوه بر این به لحاظ خط لوله 1۰۵۰ کیلومتر تا سال ۹۲ احداث شده، 
در حالی که در هفت سال گذشته، ۲ هزار و 16۰ کیلومتر خط لوله جدید نصب 
شده و اکنون 3 هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط لوله دریایی در پارس جنوبی وظیفه 

انتقال گاز از دریا به پاالیشگاه های خشکی را به عهده دارند.
پیرامون ردیف های پاالیشی نیز تا سال ۹۲، تعداد ۲۰ ردیف پاالیشگاهی، 
گاز را تصفیه و آماده تزریق به خطوط سراسری کرده بود، اما در مدت هفت سال 
3۰ ردیف جدید پاالیشی وارد مدار شد و در مجموع اکنون ۵۰ ردیف عملیاتی 

در مدار تولید قرار دارد.
همچنین در مورد تولید نیز تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، 
۲8۰ میلیون مترمکعب گاز در روز از مخزن مشترک پارس جنوبی تولید می شد 
که این میزان در هفت سال گذشته به 7۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و ۴18 

میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید اضافه شده است.
دالر  میلیارد   ۵۵ یازدهم،  دولت  از  پیش  تا  نیز  سرمایه گذاری  لحاظ  به 
سرمایه گذاری در پارس جنوبی انجام شده بود و در هفت سال گذشته نیز ۲۵ 

میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید صورت گرفته است.
توسعه فاز 11 از هفته گذشته آغاز شده است و دکل حفاری در موقعیت آن 
قرار دارد. پیش بینی شما برای برداشت گاز از فاز 11 پارس جنوبی چه زمانی است؟

تنها سکوی پارس جنوبی که حفاری باقی مانده دارد، موقعیت فاز 11 است 
که دکل حفاری در موقعیت مستقر شده است. برنامه  این است که از مجموع 

1۲ حلقه چاه، پنج حلقه چاه را آماده کنیم و تولید آغاز شود.
بعد از آن هم زمان با تولید از این پنج حلقه چاه،  هفت حلقه چاه دیگر را 
بحث  بتوانیم  آینده  سال   1.۵ ظرف  که  است  این  پیش بینی  می کنیم.  حفاری 

تولید زودهنگام را از بلوک فاز 11 محقق کنیم.
از  یکی  مطرح شده،  انتقال   11 فاز  از  گاز  تولید  در  که  مواردی  از  یکی 
سکوهای فاز 1۲ به موقعیت فاز 11 برای تولید است. این اقدام چرا انجام می شود؟

در سکوهای فاز 1۲ یکی از موقعیت ها به دلیل شرایط مخزن، گاز مورد نیاز 
را تولید نمی کند و از تأسیسات استفاده الزم را نداریم. برای اینکه صرفه جویی 
کنیم و از این تأسیسات نیز بهره الزم را ببریم، برنامه ریزی شده که این سکو 
را از موقعیت C1۲ منفک کرده و به موقعیت B11 منتقل کنیم. این اقدام ۴۰۰ 

میلیون دالر صرفه جویی ارزی به همراه دارد.
از  جلوگیری  برای  فشار  تقویت  سکوهای  از  11  استفاده  فاز  توسعه  در 
افت تولید مورد توجه بوده است. در این زمینه چه اقدام هایی انجام شده است؟

ساخت سکوهای تقویت فشار را راسًا دنبال می کنیم. هدف این است که 
ایجاد  پاالیشگاه ها  به  گاز تحویلی  در  ببریم که خللی  باال  را طوری  گاز  فشار 

نشود. این کار هم در دریا و هم در خشکی امکان پذیر است.
در بخش دریا مطالعات نهایی شده است. در بخش خشکی نیز مشاور گرفتیم 
و به زودی نتیجه مطالعات مشخص می شود تا با کمترین هزینه ممکن، گاز را با 

شرایط طبیعی مخزن و فشار قابل قبول به خشکی منتقل کنیم.
وزیر  آنجا که  تا  1۴ خبرساز شد.  فاز  توسعه  ماه های گذشته موضوع  در 
نفت برای پاسخ به پرسش نمایندگان درباره آن به مجلس رفت. ماجرا چه بود؟

در موضوع فاز 1۴ عدم النفع صحت ندارد و دقت الزم نشده است. این فاز 
۴ سکوی تولیدی دارد و برداشت حداکثری ایران اکنون انجام می شود. هرچند 
این بلوک از مرز دور است، اما چون مشترک است، برداشت می شود. در واقع 
در فاز 1۴ مهم این است که از بلوک مخزنی برداشت کنیم که این کار در حال 
انجام است.گاز این فاز به پاالیشگاه فازهای 1۲ و 1۹ منتقل می شود، بنابراین 
هیچ مشکلی در زمینه عدم النفع برداشت این فاز از پارس جنوبی نداریم. چنانچه 
پاالیشگاه فاز 1۴ آماده شود و گاز بلوک را به پاالیشگاه فاز 1۴ بدهیم، نصف 
بلوک های  از  زیرا یکی  فاز 1۲ خالی خواهد  ماند،  پاالیشگاه  پاالیشی  ظرفیت 
فاز 1۲ خشک است، پس باید به فکر توسعه بخشی از میدان های جدید برای 

جبران کمبود خوراک فاز 1۲  بود.
از همین رو با توجه به کمبود منابع مالی عماًل ساخت پاالیشگاه فاز 1۴ 
در ابتدا از اولویت خارج شد، زیرا در شرایط تحریم نمی توانستیم منابع مالی را 
بین تمامی این طرح  ها پخش کنیم و تمرکز در پاالیشگاه هایی بود که زودتر 
ابتدا  به تولید برسند و بلوک هایی را که در مرز با قطر هستند توسعه دهیم و 
مرز را ببندیم و اجازه مهاجرت گاز را ندهیم، زیرا عدم النفع از نظر ما این است 
پاالیشگاه  کدام  در  برداشت شده  گاز  اینکه  وگرنه  برود،  قطر  به سمت  گاز  که 

تصفیه شود تفاوتی ندارد.
میدان  از  تولیدی  است که هیچ کاهش  نکته ضروری  این  ذکر  بنابراین 
پاالیشگاه  )به   1۲ در  کاًل  تولید می کنیم  میدان  از  که  ترشی  گاز  ندارد.  وجود 
جز پاالیشگاه فاز 1۴( تصفیه و به خطوط سراسری انتقال گاز تزریق می شود.
ادامه در صفحه ۵

وزیر اقتصاد: ماندن کاال در گمرک به زیان دولت است
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زیر نظر: محمد امامی

یک حکایت عجیب اما واقعی؛

غیر استاندارد اعالم شدن بنز، بی ام دبلیو و پورشه از سوی سازمان ملی استاندارد!
بودن  د  ر ا ند ستا ا غیر  عالم  ا
حالی  در  و...  پورشه  بنز،  خودروهای 
اعالم  طبق  که  شده  ز  سا حاشیه 
مسئوالن مربوطه، سازمان ملی استاندارد 
اموال  سازمان  به  رسمی  نامه ای  طی 
تملیکی عدم تائید این خودروها را اعالم 
کرده است. بر این اساس، اکنون 1۴۰۰ 
خودرو خارجی با استاندارد یورو ۵ فقط 
استاندارد  سازمان  مجوز  عدم  دلیل  به 
بالتکلیف مانده و امکان تعیین تکلیف، 

ترخیص یا فروش آنها وجود ندارد.
ماجرا از آنجا شروع شد که چندی 
از  قضایی  مسئوالن  بازدید  طی  پیش 
گمرک شهید رجایی در رابطه با بررسی 
نحوه ترخیص کاالهای اساسی دپو شده 
در گمرکات، یکی از مسئوالن سازمان 
این  هرمزگان  استان  تملیکی  اموال 
موضوع را مطرح می کند که برای شماره 
استاندارد  اداره  تائیدیه  خودرو  گذاری 
استاندارد  الزم است ولی سازمان ملی 
طی نامه ای اعالم کرده که چند مدل 
خودرو از جمله بنز، بی ام دبلیو، پورشه و 
تویوتا مورد تایید نبوده و با استاندارد ملی 

مطابقت ندارند.
مسئوالن  از  یکی  بین  این  در 
استاندارد  بنز  »چگونه  که  کرد  عنوان 
استاندارد است؟«  پراید ما  نیست ولی 
در  مربوطه  کلیپ  انتشار  آن،  از  بعد 
فضای مجازی موجب ایجاد حواشی و 

موضع گیری هایی شد.
اما به استناد آیین نامه ضوابط فنی 
واردات خودرو، خودروهای وارداتی باید 
نو باشند و نباید بیشتر از یک سال از 
تاریخ تولید آن ها گذشته باشد. از نظر 
استانداردهای ایمنی و کیفیت نیز باید 
با استانداردهای اجباری کشور منطبق 
و حجم موتور آن ها کمتر از ۲۵۰۰ سی 
و  رسمی  نمایندگی  نیز  و  باشد  سی 
خدمات پس از فروش در داخل کشور 

داشته باشند.
ها  و ر د خو د  ر ا ند ستا ا مشکل 

کجاست؟
اطالعات  که  است  حالی  در  این 
دریافتی از این حکایت دارد که سازمان 
ملی استاندارد در رابطه با جریان اخیر 
تاکید داشته که »عمده خودروهایی که 
در گمرک دپو شده و تاکنون ترخیص 
نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی 
از  یکی  حداقل  دارای  اند،  گرفته  قرار 
سفارش،  ثبت  عدم  جمله  از  اشکاالت 
نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع 
خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، 
حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی، 
مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال 

هستند«.

موضوع  پیگیری  دیگر  سوی  از 
تملیکی  اموال  سازمان  مسئوالن  از 
خارجی  خودروهای  ماجرای  رابطه  در 
غیراستاندارد و دالیل عدم تائید استاندارد 
با  کشور  به  ورود  برای  خودروها  این 
توضیحاتی از سوی میرمعینی - معاون 
اموال  سازمان  فروش  و  برداری  بهره 

تملیکی - به ایسنا همراه بود.
می  مدارکی  استاندارد  سازمان 

خواهد که نیست
قانون  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
فروش  و  آوری  جمع  سازمان  تاسیس 
احکام  صدور  از  بعد  تملیکی  اموال 
قاچاق  متروکه،  انواع کاالهای  قضایی 
شده  اعالم  سازمان  این  به  ضبطی  و 
اخذ  از  پس  است  موظف  سازمان  و 
به  نسبت  کاالها  قانونی  مجوزهای 
طریق  از  مربوطه  اقالم  تکلیف  تعیین 
کند،  اقدام  انهدام  و  حراج  مزایده، 
گفت: سازمان ملی استاندارد در جهت 
اجرای تکالیف موجود بر حسب قانون 
و تصویب نامه هیات وزیران نسبت به 
در  ولی  کند  می  اقدام  مجوزها  صدور 
اموال  و  اموال شخصی  بین  میان  این 
و  نگرفته  صورت  تفکیکی  المال  بیت 
تمامی مدارک و مستندات قانونی که از 
اشخاص حقیقی وارد کننده کاال خواسته 
می شود، از سازمان نیز که هیچ گونه 
کاالهای  خصوص  در  مثبته  مدارک 
دریافتی در اختیار ندارد، درخواست می 
شود و با توجه به عدم امکان ارائه این 
امکان  نیز  مجوز  صدور  بالطبع  اسناد 

پذیر نخواهد بود.
میرمعینی با اشاره به موانع پیش 
تعیین  در  تملیکی  اموال  سازمان  روی 
تکلیف خودروهای وارداتی که در اختیار 
سازمان اموال تملیکی قرار دارد گفت: 
این جریان ناشی از عملکرد یک سویه 
و عدم در نظر گرفتن معذورات سازمان 
به جهت ماهیت تعیین تکلیف اموال بیت 
المال توسط سازمان ملی استاندارد است، 
کشور  وارد  خودرویی  است  قرار  وقتی 
را  فروش  از  پس  نمایندگی  باید  شود 
فنی خودرو  اسناد  اعمال کند،  و  احصا 

سوی  از  و  باشد  واردکننده  اختیار  در 
دیگر استانداردهای مدنظر سازمان ملی 

استاندارد را داشته باشد.
خودرو  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
می  تحویل  تملیکی  اموال  سازمان  به 
بازرسی  اسناد  نه  اسناد فنی و  نه  شود 
و  گمرک   افزود:  ندارد،  را  بین المللی 
سازمانهای کاشف صرفا به این سازمان 
نوع خودرو و مدل را اعالم می کنند که 
این خودروها متروکه یا قاچاق شده و آن 
را تحویل می دهند؛ از این رو ما بدون 
داشتن برگه های بازرسی و اوراق فنی 
به  را  آنها  اسناد موجود  به صرف  فقط 
ملی  سازمان  به  مجوز  دریافت  جهت 

استاندارد ارائه می کنیم.
نمایندگی ها فقط به شرط فروش 

به خودشان تاییدیه می دهند
این مقام مسئول در سازمان اموال 
تملیکی با بیان اینکه سازمان استاندارد 
به ما استاندارد کاال را نمی دهد، چون 
خواهد  می  که  شرایطی  توانیم  نمی 
ملی  داد: سازمان  ادامه  کنیم،  احراز  را 
استاندارد با ما نیز  به عنوان واردکننده 
که  حالی  در  کند  می  برخورد  کاال 
کاال  واردکننده  تملیکی  اموال  سازمان 
نیست  نقلیه  وسائط  و  آالت  ماشین  و 
بلکه تعیین تکلیف کننده کاالست. این 
در حالی است که از ما اسناد فنی می 
این  واردکننده  ما  که  حالی  در  خواهد 
اسنادی  نیستیم که  اقالم  و  خودرو ها 
این  هم  کاال  صاحب  و  باشیم  داشته 
یا  گذارد،  نمی  اختیارمان  در  را  اوراق 
از  پس  خدمات  تائیدیه  ما  از  اینکه 
فروش نمایندگی می خواهند در حالی 
که نمایندگی های خودرویی در داخل 
کشور هیچگاه برای خود رقیب نخواهند 
تراشید و به خودروهای سازمان تاییدیه 
خدمات ارائه نخواهند کرد، ولی استاندارد 
تاکید دارد چون نمایندگی این خودروهارا 
قابلیت  فاقد  نهایت   در  نکرده  تائید 

استاندارد است.
ت  ا ر نتظا ا به  همچنین  ی  و
نمایندگی ها اشاره داشت و توضیح داد: 
نمایندگی ها از ما می خواهند که خودرو 

خودشان  به  تائیدیه  دریافت  از  بعد  را 
اقدام  صورت  این  غیر  در  و  بفروشیم 
نمی کنند، در حالی که سازمان اموال 
تملیکی تابع قانون است و باید خودرو 
را در مزایده عمومی به فروش برساند 

نه به صورت انحصاری.
1۴۰۰ خودرو زیر ۲۵۰۰ سی سی 

به بهانه استاندارد مانده اند
میرمعینی با اشاره به اینکه با این 
شرایط امکان تعیین تکلیف و فروش و 
در نهایت ورود خودروها به کشور امکان 
پذیر نخواهد بود، گفت: سازمان اموال 
 1۴۰۰ حدود  حاضر  حال  در  تملیکی 
اختیار  در  کشور  در  خودرو  دستگاه 
دارد که تمامی آنها زیر ۲۵۰۰ سی سی 
نداشتن  دلیل  به  صرفا  ولی  هستند 
مجوز استاندارد به دلیل نداشتن اوراق 
فنی و بازرسی و نمایندگی خدمات پس 

از فروش امکان تعیین  تکلیف ندارند.
۲ سال به دنبال دریافت استاندارد 

!c۲۰۰ 1۰ بنز
وی یادآور شد: به عنوان مثال در 
 c۲۰۰ حال حاضر فقط 1۰ دستگاه بنز
مدل ۲۰18 را در اختیار داریم که حدود 
دریافت مجوز  دنبال  به  است  دو سال 
استاندارد  ملی  سازمان  از  استاندارد 
تاکنون  اما  هستیم،  آن  فروش  برای 
موفق نشده ایم، در این بین بهانه های 
مختلفی وجود دارد اما باید توجه داشت 
که این خودروها دارای استاندارد یورو 
۵ بوده و در اروپا قابلیت تردد دارند و 
در داخل کشور نیز به تعداد شماره شده 
اند، چطور ممکن است با توجه به شماره 
شدن همین مدل و تیپ خودرو همین 
چند دستگاه متعلق به بیت المال حائز 

دریافت استاندارد نیستند.
فروش  و  برداری  بهره  معاون 
تشکر  ضمن  تملیکی  اموال  سازمان 
جهت  به  استاندارد  ملی  سازمان  از 
تکلیف  تعین  یند  فرآ کردن  تسهیل 
ر  د بری  ر  با سنگین  وهای  ر د خو
وهای  ر خود ینکه  ا ن  بیا با  ر  کشو
سواری موجود با توجه به مرور زمان 
ند،  می شو مستهلک  و  ه  کرد فت  ا
کرده ایم  درخواست  بارها  ما  افزود: 
تعیین  برای  مربوطه  دستگاه های  تا 
 تکلیف آنها و جلوگیری از خارج شدن 

آنها از حیز انتفاع وارد شوند.
که  زمان  هر  شد:  یادآور  وی 
عنوان  به  را  تملیکی  اموال  سازمان 
سازمان صرفا تعیین  تکلیف کننده قبول 
کند و مسیر اعطای مجوز به سازمان را 
از شخص حقیقی واردکننده جدا کنند 
این سازمان می تواند برای انجام  تکالیف 

به هنگام قانونی خود اقدام کند.

قیمت  افزایش  سر  بر  بحث  هفته  چند  پس 
طبق  نهایتا  سواری،  خودروهای  تایر  کارخانه ای 
 ، یر تا ن  گا کنند لید تو نجمن  ا سخنگوی  عالم  ا
چهارشنبه  روز  از  و  ابالغ  قیمت  افزایش  مصوبه 
به  باتوجه  اساس  براین  شد.  اجرایی  ماه  آبان   ۲8
شده  تمام  قیمت  بر  موثر  عوامل  افزایشی  نوسان 
تایرهای داخلی، فعال با افزایش ۵۰ درصدی قیمت 

شد. موافقت  تایرها 
با  یرها  تا قیمت  مون  پیرا که  است  چندی 
تمام  قیمت  براساس  قیمت  افزایش  مجوز  موضوع 
شده و متناسب با سود مجاز، بحثهایی مطرح است. 
الستیک،  اتحادیه  رییس  تازگی  به  رابطه  این  در 
روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران، ضمن اشاره 
به اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز، تولید الستیک 
ندارد،  اقتصادی  صرفه  دیگر  قبلی  قیمت های  با 
افزایش قیمت درخواستی اتحادیه تولیدکنندگان تایر 
تایر  تولید  برای  مواداولیه الزم  قیمت  افزایش  برای 

را حدود 8۰ درصد اعالم کرد.
در نهایت، با تصمیم مشترک تولیدکنندگان تایر 
و وزارت صمت در جلسه با مسئوالن ستاد تنظیم بازار، 
براین  قرار  و  نهایی  تایرها  قیمت  افزایش  موضوع 

حقوق  رعایت  لحاظ  به  و  فعلی  شرایط  در  که  شد 
انجمن  توسط  اعالمی  نرخ های  مصرف کنندگان، 

تایر در دو مرحله اجرایی شود.
انجمن  تنها، سخنگوی  رابطه مصطفی  این  در 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  اعالم  تایر،  تویلدکنندگان 
قیمت گذاری تایر به علت نوسان شدید و مداوم قیمت 
مواداولیه داخلی از یک سو و نرخ ارز )به جهت تهیه 
مواداولیه خارجی( از سوی دیگر، به خود تایرسازان 
شده  واگذار  حمایت  سازمان  نظارت  تحت  البته  و 

ماه(، طی جلسه ای  آبان   ۲6( روز دوشنبه  در  است، 
بازار و نمایندگان  میان مقامات مسئول ستاد تنظیم 
قیمت های  به  درصد   ۵۰ که  شد  توافق  تایرسازان 

رسمی تایرسازان اضافه شود.
وی افزود: این افزایش قیمت به جهت جبران 
افزایش هزینه های تولید که بعضا از 1۰۰ درصد هم 
تجاوز می کند، فقط برای تایر سواری لحاظ می شود. 
همچنین الزم به ذکر است که با اعمال این افزایش ها 
نیز همچنان قیمت های مصوب با قیمت های عملی 
کف بازار، فاصله بسیار زیادی خواهد داشت و دلیلی 
بازار  رایج  قیمت های  در  افزایش  هرگونه  برای 

نخواهد بود.
پیش از این سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر 
خودروهای  تایر  قیمت گذاری   واگذاری  با  رابطه  در 
اصل  که  بود  گفته  تولیدکنندگان  خود  به  سواری 
ماجرا این است که قیمت مواداولیه الزم برای تولید 
تایر  در سال 13۹۹، به طور تقریبی روزانه در حال 
که  می دهد  نشان  کاال  بورس  بررسی  است.  تغییر 
قیمت  مواداولیه به طور تقریبی هفته ای باال می رود 
و  قیمت ها عمال شناور شده اند؛ لذا در شرایط فعلی، 

مدیریت تولید بسیار دشوار است.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر:

قیمت تایر سواری 50 درصد گران شد!
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و  راهداری  مدیرکل 
استان  جاده ای  ونقل  حمل 
راستای  در  گفت:  ردبیل  ا
مواصالتی  محورهای  ایمنی  ارتقای 
اردبیل  استان  در  حادثه خیز  نقطه   11

اصالح شده است. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ای  جاده  ونقل  وحمل  راهداری  کل 
استان اردبیل، کلیم اهلل وثوقی که به 
در  نقل  و  حمل  ایمنی  هفته  مناسبت 
سبالن  شبکه  خبری  گفتگوی  برنامه 
نقطه   ۲6 از  افزود:  گفت  می  سخن 
استان  در  شده  شناسایی  خیز  حادثه 
دست  در  مورد   8 اصالح،  مورد   11
آینده  سال  نیز  دیگر  مورد   7 و  اجرا 
سبالن  دیار  پرتالش  راهداران  توسط 

انجام می شود.
عضو شورای اداری استان اردبیل 
از  کیلومتر  هزار  کشی  تجدید خط  از 
داد  خبر  استان  مواصالتی  محورهای 
و تصریح کرد: در جهت ایمن سازی 
حریم  کیلومتر   ۹38 هها  ا ر حاشیه 

مترطول   8۰۰ هزارو   ۹  ، تسطیح  راه 
بیش   ، اصالح  راهها  شیروانی  شیب 
در  گاردریل  شاخه   ۵۰۰ هزارو   3 از 
جاده های استان تعمیر و هزارو 6۴۰ 
انتظامی  و  الزامی  تابلوهای  مترمربع 
راهها مونتاژ،اصالح،تهیه و نصب شد.

اجرائی  مدیریت  کمیسیون  دبیر 
ایمنی حمل ونقل استان اردبیل گفت:  
از ابتدای سالجاری ۴۲ کیلومتر روکش 
آسفالت،1۵۰ هزار مترمربع لکه گیری 

راهها  درزگیری  مترطول  هزار   ۴۰ و 
انجام شده است.

ستان  ا فیک  ترا شورای  عضو 
های  ده  جا هوشمندسازی  ردبیل  ا
مهم  های  برنامه  جمله  از  را  استان 
ونقل  حمل  و  راهداری  کل  ره  دا ا
و  کرد  عنوان  اردبیل  استان  ای  جاده 
 ۴۰ شماری،  تردد  سامانه   68 افزود: 
سامانه  تصویری،۲۵  نظارت  دوربین 
و  سرعت  مرور  و  عبور  تخلفات  ثبت 

در  نیز  حرکت  حین  توزین  سامانه   ۲
اردبیل  استان  مواصالتی  محورهای 
حمل  و  راهداری  است.مدیرکل  فعال 
توزیع  اردبیل  استان  جاده ای  ونقل 
بیش از ۹ هزارو 6۰۰ عدد کاله ایمنی 
را  استان  موتورسواران  دربین  رایگان 
خاطرنشان کرد و گفت: ۵ هزار و ۲۰۰ 
عدد شبرنگ مخصوص موتورسواران، 
دستی  قوه  چراغ  عدد   ۴۰۰ و  هزار   3
برای عابران پیاده، ۲ هزار و 13۰ بسته 
شبرنگ مخصوص ادوات کشاورزی و 
بین  در  نشانی  آتش  کپسول  هزارعدد 
کاربران آسیب پذیر جاده ای بصورت 

رایگان توزیع شده است.
وثوقی تصریح کرد: 1۵1 شرکت 
و  داخلی  مسافر  و  کاال  نقل  و  حمل 
بین المللی در استان فعالیت می کنند 
بر  نیز  ای  ویژه  بررسی  و  نظارت  که 
حوزه  در  ها  شرکت  این  عملکردهای 
های مختلف وهم چنین رعایت پروتکل 
های بهداشتی در راستای مقابله با شیوع 

ویروس کرونا انجام می شود.

اصالح 11 نقطه حادثه خیز در استان اردبیل  ؛  شد  انجام  گیالن  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  در 
استمرار جلسات هم اندیشی طرح توزیع الکترونیکی گاز 

مایع در استان
ــع  ــر توزی ــوب ت ــر و مطل ــهل ت ــودن س ــم نم ــور فراه ــه منظ ب
الکترونیکــی گاز مایــع و رفــع چالــش هــا و در راســتای بررســی و تبــادل 
نظــر، برگــزاری جلســات هــم اندیشــی مســئولین شــرکت ملــی پخــش 
فــرآورده هــای نفتــی منطقــه گیــالن و شــرکت هــای توزیــع گاز مایــع 

اســتان اســتمرار دارد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای 
ــن جلســه درخصــوص بررســی  ــالن ؛  دســتور کار ای ــه گی ــی منطق نفت
توزیــع الکترونیکــی گاز مایــع و آخریــن وضعیــت خانوارهــای نفــت ســوز 
فــی مابیــن ایــن شــرکت و مدیــران شــرکت هــای مــوزع گاز مایــع  بــود 
ــس  ــالن کنفران ــاه در س ــان م ــورخ ۲6 آب ــنبه م ــروز دوش ــر دی ــه ظه ک

منطقــه برگــزار شــد .
گفتنــی اســت در راســتای ایجــاد انگیــزه از تــالش و کمــک هــای 
بــی دریــغ هفــت نفــر ازمدیــران ومالکیــن تاسیســات و عاملیــن توزیــع در 
راســتای اجرایــی نمــودن هرچــه مطلوبتــر عرضــه الکترونیکــی گازمایــع 

در اســتان بــا اهــداء لوحــی ، تقدیــر شــد.  
ــرای  ــا ب ــش ه ــزارش تراکن ــت گ ــکان روی ــاد و ام ــنهاد ایج پیش
ــا  ــر عرضــه بیشــترگاز مایــع ب مدیــران شــرکت هــای مــوزع ، تاکیــد ب
ــات  ــم مصوب ــع الکترونیکــی از اه ــتفاده از زیرســاخت بانکــی و توزی اس

ــود .   ــن جلســه ب ای

مالقات مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن 
با فرماندار شهرستان رودبار

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه گیــالن ، 
کــورش باالدســت ، بــا فرمانــدار شهرســتان رودبــار ، هوشــنگ عباســقلی 

زاده ، مالقــات و گفتگــو کــرد .
ــرآورده  ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرما   ــل س ــاز فص ــه آغ ــه ب ــا توج ــالن ؛  ب ــه گی ــی منطق ــای نفت ه
مدیــر منطقــه ضمــن بیــان تامیــن و ذخیــره ســازی مطلــوب ســوخت 
بــرای فصــل زمســتان گفــت : » ایــن شــرکت بــا تمــام تــوان خــود 
ذخیــره ســازی الزم نفــت ســفید خانوارهــای فاقــد گاز شــهری علــی 
ــی را در دســتور کار خــود  ــور و ییالق الخصــوص مناطــق صعــب العب

ــرارداده اســت   .«  ق
وی درخصــوص اجــرای طــرح  توزیــع الکترونیکــی گاز مایــع بــرای 
ــز  ــرداری نی ــه بهــره ب ــد پروان خانوارهــا و ســاماندهی کســبه هــای فاق

نکاتــی را  ایــراد کــرد .
فرمانــدار  شهرســتان رودبــار ضمــن تبریــک انتصــاب بــه باالدســت 
و آرزوی موفقیــت بــرای وی عملکــرد مجموعــه پخــش فــرآورده هــای 
نفتــی منطقــه گیــالن در امــر ســوخت رســانی و تکریــم اربــاب رجــوع را 

بســیار مطلــوب دانســت و مــورد تقدیــر قــرار داد .
گفتنــی اســت در ایــن مالقــات روســای ناحیــه رودبــار ، حراســت 

منطقــه و ناحیــه ســیار مدیــر راهمراهــی کردنــد .

مدیر شرکت نفت منطقه گیالن ؛ از فعاالن سوخت رسان
 عرصه حمل ونقل استان تقدیر کرد

بــه منظــور تکریــم فعــاالن ســوخت رســان عرصــه حمــل و نقــل 
ــر شــرکت  ــاه ســال جــاری مدی ــان م ــورخ ۲۵ آب ــح روز یکشــنبه م صب
ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه گیــالن ، کــورش باالدســت ، 

از راننــدگان پرتــالش نفتکــش هــای اســتان تقدیــر کــرد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای 
ــات و  ــت زحم ــن پاسداش ــه ضم ــر منطق ــالن ؛ مدی ــه گی ــی منطق نفت
تــالش صادقانــه راننــدگان نفتکــش هــا در راســتای خدمــت رســانی بــه 
مــردم شــریف اســتان و تامیــن بــه موقــع و مســتمر ســوخت بــه ویــژه 
در شــرایط کنونــی و شــیوع بیمــاری کرونــا بــا اهــداء لــوح سپاســی ، از 

آنــان تشــکر کــرد .
ــدگان  ــر وحســاس رانن ــه خطی ــه وظیف ــاره ب ــن اش باالدســت ضم
نفتکشــها درامــر ســوخت رســانی گفــت : » فعــاالن عرصــه حمــل و نقــل 
تالشــگران بــی ادعایــی هســتند کــه نســل انــدر نســل از پــدر تــا پســر 
ــا تحمــل ســختی هــا ، دوری از خانــواده ودرشــرایط ســخت بحرانــی  ب
و تحمــل ســرما و گرمــا ســوخت مــورد نیــاز اســتان را بــدون دغدغــه و 

بــه موقــع بــه دســت مصــرف کننــدگان مــی رســانند . «
رشــد۵۰ درصــدی افزایــش کرایــه حمــل بــار نفتکــش هــا از ابتدای 
فروردیــن مــاه امســال ، رایزنــی بــرای اختصــاص بارهــای صادراتــی بــه 
عنــوان بــار تشــویقی بــه راننــدگان بــا رعایــت ســقف تعهــد حمــل بــار 
در اســتان و تامیــن روغــن خودروهــای ســنگین بــه نــرخ تعرفــه ای از 
طریــق قــرارداد شــرکت هــای حمــل ونقــل بــا شــرکت نفــت ســپاهان ، 
از تمهیــدات ایــن شــرکت در راســتای ایجــاد انگیــزه و کمک به معیشــت 

راننــدگان نفتکشــها اســت .   
گفتنــی اســت تقدیــر از راننــدگان عزیــز و شــرکت های حمــل ونقل 
بــه مناســبت ۲6 آذرمــاه ) گرامیداشــت روز حمــل و نقــل ( در دســتورکار 

ایــن شــرکت نیــز قــرار دارد .    
ایــن مراســم بــا حضــور مدیــر منطقــه ، معاونیــن ، روســای واحدهــا 
و جمعــی از کارکنــان و همچنیــن مدیــران شــرکت هــای حمــل ونقــل 

در انبــار نفــت شــهید بهمنــی مقــدم رشــت برگــزار شــد .

بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی انجام شد.
برگزاری وبینار معرفی کتاب

 در شرکت برق منطقه ای سمنان 
بمناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی و بــا حضــور تعــدادی 
ــاب  ــی کت ــمنان وبینارمعرف ــه ای س ــرق منطق ــرکت ب ــان ش از کارکن

برگزارشــد . 
ــه ای  ــرق منطق ــع انســانی شــرکت ب ــاون مناب ــار، مع ــن وبین در ای
ســمنان بــا اظهــار تشــکر از اســتقبال کارکنــان از برنامــه فــوق، گفــت: 
ــع  ــعه مناب ــم توس ــل مه ــش از عوام ــش دان ــه و افزای ــه مطالع ــه ب توج
انســانی بخصــوص در دســتگاه هــای خدمــت رســان بــه منظــور ارتقــاء 

ــه خدمــات مناســب مــی باشــد.  فرهنــگ ســازمانی و ارائ
ــرایط  ــم و ش ــاوری مه ــرفت فن ــعه و پیش ــه توس ــه ب ــا توج وی ب
موجــود، اظهــار امیــدواری کــرد تــا با مشــارکت اهالــی کتــاب و کارکنان، 
شــاهد برگــزاری بیــش از پیــش وبینارهــای آشــنایی بــا کتــاب در ایــن 

شــرکت باشــیم .
ــت  ــا مدیری ــاب “ ت ــف کت ــن ، مول ــدس رضــا جوش ــه مهن در ادام
ــت  ــا مدیری ــاب ت ــت : کت ــاب گف ــن کت ــف ای ــزه تالی ــان انگی ــا بی “ ب
ــد  ــی باش ــی” م ــر ایران ــک مدی ــغلی ی ــخصی و ش ــات ش حاوی”تجربی
ــه مســائل و مشــکالت کاری  ــی ب کــه در آن بصــورت داســتانی و روای
ــد از  ــتگی و بع ــا بازنشس ــکار ت ــروع ب ــر از ش ــک مدی ــی ی و خانوادگ

ــردازد. ــی پ ــتگی م بازنشس
 وی افــزود : ایــن کتــاب اولیــن بار در ســال 13۹۰ توســط انتشــارات 

دارالهــدی  بــه چاپ رســیده اســت.  
  گفتنــی اســت بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی  و بمنظــور 
ــع  ــت مناب ــکاری معاون ــا هم ــه ، ب ــگ مطالع ــج فرهن ــعه و تروی توس
انســانی ، برنامــه ریــزی و تحقیقــات و دفتــر روابــط عمومــی شــرکت، 
اقداماتــی چــون  تبلیغــات محیطــی و نصــب بنــر ، تهیــه اطالعیــه هــای 
ــیون اداری  ــامانه اتوماس ــازی و س ــای مج ــق فض ــی از طری الکترونیک
بــرای تمامــی کارکنــان در ســطح اســتان ، اهــدای جوایــز بــه برنــدگان 
مســابقه کتابخوانــی »همنــام گلهــای بهــاری« ، اهدای کتــاب »یادگیری 
در فراینــد عمــل” اثــر نویســنده و محقــق هــم اســتانی دکتــر محمــود 
عجمــی بــه معاونیــن و مدیــران شــرکت ، معرفــی ســایت هــا و اپلیکشــن 
ــا  ــار معرفــی کتــاب ب هــای دریافــت کتــاب و همچنیــن برگــزاری وبین
حضــور نویســنده و جمعــی از کارکنــان شــرکت بــرق منطقــه ای ســمنان 

و اهالــی کتــاب  اشــاره کــرد. 

ارسال بیش از 1۰۰ مقاله علمی
 به همایش مجازی زیست جهان پساکرونا در ایالم

ــت  ــالم در نشس ــگاه ای ــس دانش ــری ریی ــی اکب ــد عل ــر محم دکت
مجــازی کارگــروه رســانه ای کرونــا بــا موضوع”همایــش مجــازی 
ــه  ــش از 1۰۰ مقال ــر بی ــال حاض ــت: در ح ــاکرونا گف ــت جهان پس زیس
علمــی و در مجمــوع ۲1۲ اثــر بــه همایــش ملــی مجــازی زیســت جهان 
پســاکرونا در دانشــگاه ایــالم ارســال شــده کــه نشــان از اســتقبال صاحــب 

ــش اســت. نظــران از همای
وی افــزود: برگــزاری همایــش مذکــور یکــی از وظایــف نهــاد علمــی 
مــی باشــد کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود تــا بــه واســطه ایــن امــر مهــم 

رویــداد دیگــر در زمــان ثبــت شــود.
ــالم اظهــار داشــت: مجــوز برگــزاری مجــازی  رییــس دانشــگاه ای
ــوم  ــالم و وزارت عل ــگاه ای ــکاری دانش ــا هم ــاکرونا ب ــت جهان پس زیس
ــوزه  ــه ح ــی در هم ــت کنون ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت، ب ــده اس ــه ش گرفت
ــد  ــی محــور و موضوعــات و پیشــنهادات جدی ــم زن ــرای قل ــا ب هــای ج
ــی  ــن راســتا مباحــث مختلــف مــورد بررســی و ارزیاب ــاز اســت و در ای ب

ــت. ــرار خواهــد گرف ق
دکتــر علــی اکبــری بــا بیــان اینکــه دنیــای پســا کرونــا مشــکالتی 
ــت  ــگ هش ــه جن ــوری ک ــه داد: همانط ــال دارد، ادام ــه دنب ــی را ب خاص
ــر زندگــی مــردم در دوران بعــد از جنــگ تاثیــر  ــران و عــراق ب ســاله ای
داشــت، کرونــا نیــز بــر همیــن قاعــده تبعیــت مــی کنــد کــه مــی تــوان 
بــا قلــم اصحــاب رســانه از هــم اکنــون تمهیداتــی دوران پــس از کرونــا 

اندیشــیده و دیــده شــود.
ــودن  ــی ب ــه مل ــه ب ــا توج ــان داشــت: ب ــالم بی ــس دانشــگاه ای رئی
ــذاری  ــت گ ــورای سیاس ــای ش ــتاید، اعض ــت داوری از اس ــش جه همای
ــده اســت.  ــتفاده ش ــه اس ــران و منطق ــی دانشــگاهیان ته ــه علم و کمیت
همچنیــن در تمــام محورهــا از اصحــاب رســانه اســتان بــه عنــوان داور 
اســتفاده مــی شــود و آثــار خبرنــگاران توســط ایــن افــراد رصــد و ارزیابــی 

مــی گــردد.
وی گفــت: تــالش مــی شــود بخشــی از پایــان نامــه دانشــجویان 
دانشــگاه ایــالم در رشــته هــای علــوم اجتماعــی و جامــع شناســی و چــه 
در دیگــر رشــته هــای دیگــر بــه ســمت کرونــا هدایــت و زمینــه عینــی 

بــرای آنــان فراهــم مــی شــود.
ــن دانشــگاه از  ــودن ای ــزود: اجتماعــی ب ــالم اف رییــس دانشــگاه ای
اهــداف و رویکــرد مهــم ایــن مــکان آموزشــی بــوده و وظیفــه مســووالن 

رصــد مســائل موجــود و فراهــم نمــودن پاســخ اســت

آغاز به کار مرکز افق امامزادگان حضرتین شهرقدس

تولیـت آسـتان مقـدس امامـزادگان حضرتین شـهرقدس با اشـاره به 
راه انـدازی و آغـاز بـه کار مرکـز افـق ایـن آسـتان بـه منظـور انجـام امور 
خیریـه، اجتماعـی، فرهنگـی و قرآنـی، گفـت: طبـق برنامه ریـزی صورت 
گرفتـه 1۰۰۰ بسـته معیشـتی میان خانوارهـای کمتر برخوردار شـهرقدس 

توزیـع خواهد شـد.
حجت االسـالم و المسـلمین محمدرضـا خانی، تولیت آسـتان مقدس 
امامـزادگان حضرتیـن امـروز از راه اندازی مرکز افق خبـر داد و اظهار کرد: 
مرکـز افق آسـتان مقـدس امامـزادگان حضرتین در زمینه هـای اجتماعی، 
فرهنگـی و قرآنـی فعالیت داشـته و تمام اقدامـات اداره اوقاف و امور خیریه 

در ایـن بخـش زیـر نظر ایـن مرکز انجام خواهد شـد.  
وی ضمـن تشـریح فعالیـت هـای مرکـز افـق گفـت: انجـام امـور 
خیریـه ماننـد تامیـن جهیزیـه، کمک بـه ایتـام و کمک رسـانی در مناطق 
کـم برخـوردار از جملـه فعالیـت هـای اجتماعـی ایـن مرکـز اسـت و در 
زمینـه هـای فرهنگـی و قرآنـی نیز برنامه هـای مختلفی برگزار می شـود.  
تولیـت آسـتان مقـدس امامزادگان حضرتیـن بیان کرد: با توجـه به رعایت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی و حفظ سالمت شهروندان در جلوگیری از ابتال 
بـه بیمـاری کرونـا، برنامه های فرهنگی و قرآنی با اسـتفاده از بسـتر فضای 
مجـازی انجـام میشـود.وی در پایـان با اشـاره به تهیه و توزیع بسـته های 
معیشـتی در رزمایـش مواسـات، همدلـی و کمـک مومنانه تصریـح کرد: با 
شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلـی برخی کسـب و کارها به برخـی صاحبان 
مشـاغل آسـیب هایـی وارد شـد کـه در ایـن راسـتا تاکنـون حـدود ۴ هزار 
بسـته معیشـتی تهیـه و توزیـع شـده و برنامـه ریـزی جهت توزیـع 1۰۰۰ 

بسـته دیگـر در حال انجام اسـت.

گسترش فرهنگ کتابخوانی، افراطی گری در جامعه کاهش 
می دهد 

ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــی ش ــی اجتماع ــیون فرهنگ ــس کمیس رئی
ســمنان گفــت: ترویــج و گســترش  فرهنــگ کتابخوانــی در هــر جامعــه 
ای احتــرام بــه افــکار دیگــران و دوری از تعصبــات کــور و افراطــی گــری 

ــال دارد.  را بدنب
ــزود :  ــی اف ــاب و کتابخوان ــه کت ــبت هفت ــه مناس ــی ب ــد همت محم
ــاری  شــهروندانی کــه  اهــل مطالعــه  هســتند آســتانه شــکیبایی و بردب
بیشــتری دارنــد و ســعی بــر ارائــه راهــکار در راســتای پیشــرفت دارنــد .

وی افــزود: کتابخوانــی یــک فرهنــگ همگانــی اســت  و همانطــور 
کــه فــرد در هنــگام گشــنه شــدن احســاس نیــاز بــه غــذا مــی کنــد بایــد 
بــه مطالعــه کتــاب بــرای تعالــی روح خــود احســاس نیــاز کنــد و نتیجــه 
جامعــه مطالعــه محــور پویایــی فکــر ، اندیشــه اســت کــه باعــث ایجــاد 
شــعور  بــه جــای شــعار  مــی شــود.  عضــو شــورای شــهر بــا اشــاره بــه 
عنــوان پایتخــت کتــاب بــرای شــهر ســمنان تاکیــد کــرد: ایــن عنــوان 
بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه شــهروندان تغییــر رویکــرد هــا و رفتارهــای 
خــود را ارتقــا داده و کتــاب را چــون اکســیژن بــرای حیــات الزم بداننــد.  
وی ادامــه داد: همــه بایــد بــرای شــهری کــه بــا عنــوان »پایتخــت 
ــد  ــی در کالب ــا روح کتابخوان ــم ت ــن مــی شــود تــالش کنی ــاب« مزی کت
ــد و  ــوب اجــرا در آی ــه نحــوه مطل ــد و برنامــه هــا ب ــان یاب شــهری جری
ــاب، تجلیــل از شــهروندان کتابخــوان  ایســتگاه هــای کتاب،بازارچــه کت
،خالصــه خوانــی هــای کتــاب در فضــای مجــازی ایجــاد گــردد ورشــد 
و توســعه کتابخوانــی و هدیــه و تبــادل کتــاب بــه اشــخاص و کتابخانــه 
یــک فرهنــگ عمومــی شــود . دبیــر شــورای اســالمی شــهر ســمنان بیان 
کــرد: از پایتخــت کتــاب ایــران انتظــار مــی رود بــا  ایجــاد بوســتان هایــی 
بــا محوریــت کتــاب، طراحــی مبلمــان شــهری در ایــن راســتا  و همچنین 
توجــه شــهروندان  بــه کتابفروشــی هــا بــر رونق فرهنگــی شــهر بیافزایند. 

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل برگزار می کند: 
ارائه بسته های جامع بازرگانی و صادراتی به واحدهای تولیدی

این بسته های حمایتی آموزشی با 
همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان 
و در بستر فضای مجازی به واحدهای 
تولیدی ارائه می گردد.به گزارش روابط 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  عمومی 
ضمن  اهلی  محمد  ردبیل،  ا استان 
شهرک  شرکت  گفت:  خبر  این  اعالم 
متنوعی  های  برنامه  صنعتی  های 
تولیدی  واحدهای  از  حمایت  برای 
دارد که حمایت از برگزاری دوره های 
آموزشی یکی از این نوع حمایت هاست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
های  دوره  این  افزود:  اردبیل  استان 
آموزشی به صورت مدون و برنامه ریزی 

شده می باشد که در قالب یارانه حمایتی 
شرکت  سوی  از  رایگان  صورت  به  و 
واحدهای  به  صنعتی  های  شهرک 
داد:  ادامه  گردد.وی  می  ارائه  صنعتی 

برگزاری این دوره های آموزشی نیز بر 
اساس همین حمایت ها خواهد بود که با 
توجه به شیوع بیماری کرونا، به صورت 
غیر حضوری و آفالین و در بستر فضای 

مجازی برگزار می شود.اهلی برگزاری 
این دوره های آموزشی را با همکاری 
دانست  استان  بازرگانی  آموزش  مرکز 
آموزشی  های  دوره  این  در  گفت:  و 
مباحثی از قبیل؛ بازاریابی برند سازی در 
صادرات، مهارت های بازرگانی و تجارت 
بین الملل، اصول و فنون مذاکره، روش 
های قیمت گذاری، بیمه های بازرگانی، 
رمز ارزها و ... به واحدهای تولیدی ارائه 
صنعتی  واحدهای  از  شد.وی  خواهد 
در  فعال  حضور  با  تا  نمود  درخواست 
در  رایگان،  آموزشی  های  دوره  این 
جهت ارتقای سطح دانش و آشنایی با 
قوانین و مقررات صادراتی قدم بردارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل 
عالیی  هاشم  اردبیل،  استان  استاندارد 
به  گفت:  اردبیل  استاندارد  کل  مدیر 
منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار، 
گازسوز،  وسایل  خرید  هنگام  در  باید 
در  شود.وی  توجه  استاندارد  نشان  به 
فرا رسیدن  به  توجه  با  باره گفت:  این 
از وسایل  مردم  استفاده  و  فصل سرما 
وسایل  از  استفاده  گازسوز،  گرمازای 
و  استاندارد  نشان  دارای  سوز  گاز 
پیشگیری  جهت  ایمنی  نکات  رعایت 
از حوادث احتمالی ضروری است.مدیر 
کل استاندارد  اردبیل با اشاره به اینکه 
استاندارد بخاری های نفت سوز و گاز 
سوز اجباری بوده، یادآور شدبخاری های 
گازسوز بایستی مجهز به سنسور حساس 
ODS )وسیله ای  به کاهش اکسیژن 
است که اگر اکسیژن اتاق به کمتر از 
18درصد برسد بخاری را خاموش کند( 
اگر  که  ای  )وسیله  حرارتی  سنسور  و 
مسیر  بودن  مسدود  مانند  دالیلی  به 
دودکش ، محصوالت احتراق به درون 
اتاق برگردد، بخاری را خاموش میکند( 

باشد. وی گفت: استفاده از بخاری های 
و  بسته  های  محل  در  دودکش  بدون 
کوچک مانند اتاق خواب، حمام و مکان 
هایی که دارای تهویه مناسب نیستند، 

منجر به بروز حوادث ناگوار می شود.
های  شیلنگ  کرد:  بیان  عالیی 
لوله  بط  را عنوان  به  که  الستیکی 
گازسوز  وسایل  به  شهری  گاز  کشی 

باید  نیز  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد 
دارای نشان استاندارد باشند.وی یادآور 
شد: رعایت کلیه موارد ایمنی از جمله 
و  دودکش  کانال  بررسی  و  کنترل 
از  کانال،  انتهای  در  کالهک دودکش 
نظر باز بودن کانال جهت خروج گازهای 
احتراق، الزامی است. وی تصریح کرد: 
از استفاده بخاری  به منظور جلوگیری 

غیر  گازسوز  وسایل  و  سوز  نفت  های 
استاندارد در مدارس، مکاتباتی با اداره 
کل آموزش و پرورش استان و نوسازی 
مدارس صورت گرفته تا از بخاری های 
به  به سنسور حساس  استاندارد مجهز 
در  حرارتی  سنسور  و  اکسیژن  کاهش 
مدارس استان استفاده نمایند.عالیی در 
ادامه خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد 
طاها)  طرح  اعتبارات  محل  از  اردبیل 
طرح اجرای هماهنگ استاندارد ( نسبت 
به خرید بخاری های تولیدی استاندارد 
کرده  اقدام  فروش  و  توزیع  مراکز  از 
توسط  شده،  خریداری  های  بخاری  و 
تائیدصالحیت  همکار  های  آزمایشگاه 

شده، مورد آزمایش قرار میگیرد.
مدیر کل استاندارد اردبیل از عموم 
حفظ  راستای  در  خواست  همشهریان 
در  کنندگان  ایمنی مصرف  و  سالمتی 
غیر  کاالی  هرگونه  مشاهده  صورت 
استاندارد با شماره تلفن گویای 1۵17  یا 
 337۴11۵6 -8 های  تلفن  شماره 
اطالع  اردبیل  استاندارد  کل  اداره  به 

رسانی نمایند.

مدیرکل استاندارد اردبیل:
استاندارد بخاری های نفت سوز و گاز سوز اجباری است 

ــد  ــای شــهر پرن ــور آبف ــر ام مدی
کفــت :  بــا توجــه بــه گســترده گــی 
حــوزه ســکونتی و تراکــم بــاالی 
ــوص در  ــی الخص ــد عل ــت پرن جمعی
ــیوع  ــی ش ــر و از طرف ــای اخی ماهه
ــب  ــا موج ــه نهایت ــا ک ــاری کرون بیم
توجــه آب شــرب  قابــل  افزایــش 
گردیــده اســت ، لــذا در همیــن راســتا 
و بــه منظــور افزایش حجم آب شــرب 
ــای  ــه ه ــهر برنام ــن ش ــود در ای موج
متعــددی در دســتور کار قــرار گرفتــه 

ــرد ــی پذی ــام م و انج
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
آبفــای جنوبغربــی اســتان تهــران امید 
رســولی بــا اشــاره بــه عملیــات انجــام 
شــده در ایــن خصوص اظهار داشــت : 
در همیــن راســتا عملیــات حفــر مجدد 
و تجهیــز و راه انــدازی  چاه شــماره37 
ایــن شــهر کــه در محــدوده شــهرک 
مطهــری اسالمشــهر قــرار دارد . طــی 
آبــان مــاه جــاری و بــا صــرف هزینــه 
هــای الزم از محــل اعتبــارات جــاری 
و داخلــی در دســتور کار قــرار گرفتــه 

وانجــام میپذیــرد .
رســولی خاطــر نشــان کــرد 
ــدار و  ــی ج ــه بریدگ ــه ب ــا توج : ب

در  موجــود  تاسیســات  فرســودگی 
ایــن چــاه ، پــس از انجــام عملیــات 
ــات  ــازی تاسیس ــدد و بهس ــر مج حف

مــورد  مذکــور  چــاه  اتصــاالت  و 
ــه  ــت و ب ــرار گرف ــاژ ق ــش پمپ آزمای
ــاه  ــان آبانم ــا پای ــر ت زودی و حداکث

جــاری ایــن چــاه بــا آبدهــی ۲8 لیتر 
بــر ثانیــه وارد مــدار بهــره بــرداری و 

ــردد. ــی گ ــع م توزی

با هدف افزایش کّمی و کیفی آب آشامیدنی

عملیات حفرمجدد و تجهیز چاه شماره 37 شهر پرند انجام شد

ــتین  ــت: نخس ــالم گف ــتی ای ــرکل بهزیس مدی
ــن،  ــگاه م ــوان ن ــه عن ــته ب ــی دلنوش ــنواره مل جش
نیــاز مــن در آســتانه روز جهانــی معلــوالن در ایــن 
ــزار می شــود. ــن اداره کل برگ ــه همــت ای اســتان ب

ــتین  ــت: نخس ــالم گف ــتی ای ــرکل بهزیس مدی
ــن،  ــگاه م ــوان ن ــه عن ــته ب ــی دلنوش ــنواره مل جش
نیــاز مــن در آســتانه روز جهانــی معلــوالن در ایــن 
ــزار می شــود. ــن اداره کل برگ ــه همــت ای اســتان ب

زهــرا همتــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ان  
افــزود: ایــن جشــنواره ویــژه افــراد دارای معلولیت در 
ســه گــروه ســنی کــودکان 8 تــا 1۲ ســال، نوجــوان 

13 تــا 17 ســال و جــوان و بزرگســال 18 ســال بــه 
بــاال برگــزار خواهــد شــد.

وی محورهــای ایــن جشــنواره را مــن و شــغل، 
ــن و  ــهر، م ــای ش ــن و خیابان ه ــانه، م ــن و رس م
ــز بهزیســتی،  ــی در مراک ــن و زندگ ــن، م ــوت م خل
ــر و  ــن و ورزش و هن ــتا، م ــی در روس ــن و زندگ م

ــوان کــرد. مــن و آمــوزش عن
مدیــرکل بهزیســتی ایــالم بخــش ویــژه ایــن 
جشــنواره را مــن و زندگــی در ایــام کرونــا عنــوان و 
تاکیــد کــرد: آخریــن مهلــت ارســال آثــار هشــتم آذر 
مــاه و معرفــی و تجلیــل از برگزیدگان نیــز 13 آذرماه 

همزمــان بــا روز جهانــی معلــوالن خواهــد بــود.
همتــی اظهــار کــرد: هــر شــرکت کننــده ۲ اثــر 
را مــی توانــد بــه شــماره واتســاپ ۰۹183۴1۲۵1۰ 

بــرای شــرکت در جشــنواره ارســال نمایــد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان ایــالم یــادآور 
ــدگان هــر بخــش ایــن جشــنواره کــه  شــد : برگزی
ــی  ــط عموم ــا مشــارکت حــوزه توانبخشــی و رواب ب
ــس از داوری  ــن اداره کل برگــزار خواهــد شــد، پ ای
آثــار معرفــی و مــورد تجلیــل قــرار خواهنــد گرفــت.

حــدود 1۴ هــزار معلــول در اســتان ایالم از خدمــات 
ــد. ــتی برخوردارن بهزیس

نخستین جشنواره ملی دلنوشته نگاه من، نیاز من در ایالم
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مدیرعامل خانه نوآوری 
به  ما  گفت:  تربیت  و  تعلیم 
آفرین  نقش  نیروی  دنبال 
برای نظام آموزشی کشور هستیم و در 
این  تربیت  دنبال  به  نیز  دیگر  ساحتی 

نیرو هستیم.
خانه  مدیرعامل  یغموری  سعید 
درخصوص  تربیت  و  تعلیم  نوآوری 
تمرکز  حوزه  و  حوزه  این  فعالیت های 
این خانه بیان کرد: خانه نوآوری تعلیم 
و تربیت همانطور که از اسمش پیداست 
و  تعلیم  حوزه  در  اش  اصلی  تمرکز 
تربیت است و دنبال حل مسائل تربیتی 
با رویکرد نوآورانه است. در واقع ما به 
نظام  برای  آفرین  نقش  نیروی  دنبال 
آموزشی کشور هستیم و در ساحتی دیگر 

نیز به دنبال تربیت این نیرو هستیم.
بستری  خانه  این  در  افزود:  وی 
در  که  افراد  و  تیم ها  که  شده  فراهم 
حوزه آموزش دغدغه دارند و ایده های 
کاربردی دارند، جمع شوند و ما به آنها 
کمک کنیم تا به نقطه مطلوب برسند. 
رشد  افراد  و  تیم ها  فرآیند  این  در 
شکست  است  ممکن  حتی  و  می کنند 
اقدام  که  یاد می گیرند  اما  بخورند  هم 
کنند، مسئله حل کنند و همچنین برای 

آینده تربیت شوند.
 ، طلبه ها ینکه  ا ن  بیا با  وی 
دانشجوها و تازه فارغ التحصیل شدگان 
مخاطبین  که  هستند  کسانی  عموم 
در  ما  تمرکز  گفت:  هستند،  خانه  این 
آموزش  سن  تربیت،  و  تعلیم  حوزه 
آموزش  وارد  هنوز  و  است  عمومی 
عالی نشده ایم. مخاطبان دوره آموزش 
مؤسسه های  و  سازمان ها  عمومی، 
تأثیرگذار و نقش آفرین در این عرصه، 

مخاطبین ما هستند.
این پرسش  یغموری در پاسخ به 
که افراد و تیم ها چگونه وارد همکاری 
با این خانه شوند، بیان کرد: ما چند مدل 
برای پذیرش تیم ها داریم. یکی اینکه 
آنها به سایت خانه مراجعه می کنند و به 
عنوان تیم ثبت نام می کنند و بعد طرح 
خود را ارائه می دهند و ما وقتی به یک 
جمع بندی برسیم که تیم خوبی هستند، 
مدت  به  و  می شود  آنها  با  مصاحبه ای 
یک سال در خانه مستقر می شوند تا به 
سرمنزل مقصود برسند. شکل دیگری 
در  که  است  صورت  این  به  همکاری 
و  کارآفرینی  توسعه  یا  تکانش  رویداد 
نوآوری های آموزشی که با شعار نوآوری 
مسئله محور برای حل مسائل تعلیم و 
تربیت این روزها درحال برگزاری است، 
شرکت کنند و آنجا آموزش هایی بگیرند 

و در مرحله داوری پذیرش شوند.
و  تعلیم  نوآوری  خانه  مدیرعامل 
تربیت تصریح کرد: حالت دیگر این است 
که فردی می گوید من یک تخصص و 
مهارت و دانش دارم که به درد تعلیم و 
تربیت می خورد و در این صورت پذیرش 
اجاره کند و  می شود و می تواند میزی 
کارآموزانی  ما  حتی  دهد.  ارائه  خدمت 
داریم که دانشجویان عالقه مند تعلیم 
و تربیت هستند و اینجا آموزش می گیرند 

و جذب خانه می شوند.
خانه  این  اینکه  در خصوص  وی 
دهنده های  شتاب  دیگر  با  تفاوتی  چه 
معمول دارند، اظهار داشت: عموماً شتاب 
دهنده ها برایشان بیزینس مهم است و 
اینکه تیم های استارتاپی را فعال کنند. 
تربیت  و  تعلیم  صرفًا  ما  کاری  حوزه 
است و تیم هایمان به تیم های استارتاپی 
محدود نمی شود. برایمان اولویت اصلی 
مسئله و حل مسئله است. حال می تواند 
این طرح ها در قالب کسب و کار باشد 
یا در قالب عملیاتی و سیاست گذاری 
یا رویدادی. برای همین تنوع تیم ها را 
داریم. به طور مثال در حال حاضر یک 
است  تیمی  که  داریم  گرا  کالس  تیم 
که در حوزه تولید نرم افزار برای برپایی 
کالس درس در حوزه مجازی فعالیت 
می کند و در این حوزه ابزار الزم را در 
می دهد  قرار  مدارس  و  معلمان  اختیار 
که  شو  خالق  اسم  به  داریم  تیمی  یا 
تا  اریگامی  از  خالقیت  آموزش های 
سازه ماکارانی را به دانش آموزان ارائه 
داریم  را  توانمند  خانواده  تیم  می دهد. 
که جامعه هدفش کودکان معلول است 
و به نوعی می خواهد به پدر و مادر این 

کودکان بگوید که چگونه فرآیند رشدی 
این بچه ها را انجام دهند. در مثال دیگر 
می توانم به تیمی اشاره کنم که دغدغه 
کودکان کشورهای جنگ زده را دارد و 
در 13 کشور مدنظر محتوای آموزشی 

ارائه می دهد.
که  حمایت هایی  درباره  یغموری 
از سازمان ها دریافت می کند و ارتباط با 
آموزش و پرورش گفت: ما زیرمجموعه 
و  تعلیم  راهبردی  مطالعات  مؤسسه 
حمایت  با  که  هستیم  برهان  تربیت 
اندازی  راه  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
شده است. مؤسسه برهان هشت سالی 
است که در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت 
می کند و خانه از سال ۹8 مستقر شده 
است. در حال حاضر در تهران مستقر 
ایجاد  کار  و  ساز  بناست  اما  هستیم 
شعبه های دیگر خانه در استان های دیگر 
را بنا به تجربه و بلوغی که به آن می 
رسیم، داشته باشیم. اما در حال حاضر 
سراسر  از  تیم ها  پذیرش  محدودیت 
جا خدمات  به همه  و  نداریم  را  کشور 

ارائه می دهیم.
و  تعلیم  نوآوری  خانه  مدیرعامل 
تربیت ادامه داد: ما از ابتدا با آموزش و 
پرورش و مسئوالن آن در ارتباط بودیم 
و برخی مواقع در جلسات آنها نیز حضور 
داریم و تعامل خوب و نزدیکی با این 
را  انتقادات  و  ایده ها  داریم.  وزارتخانه 
اثر  منشأ  عمومًا  و  می کنیم  منتقل  نیز 

می شود.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
گسترش  و  کرونا  شیوع  اوج  در  شما 
آموزش مجازی و نیاز به تحول در حوزه 
تعلیم و تربیت فعال شده اید چقدر این 

را یک فرصت می دانید؟ اظهار داشت: 
بحث کرونا علیرغم تمام مشکالتی که 
ایجاد کرده است، یک فرصتی هم شکل 
داده است. آموزش های مجازی تا پیش 
از این معنادار نبودند و در همین مدت 
کم شرکت های زیادی ایجاد شده که به 
خدمات آنالین آموزشی در کنار شبکه 
اندازی  راه  پرورش  و  آموزش  که  شاد 

کرده، می پردازد.
نظام  کرد:  خاطرنشان  یغموری 
تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش رو 
به رشد است و مجموعه های مردم نهاد 
که با مردم در ارتباط هستند و در عین 
حال اعتبار طبقه حاکمیت را نیز دارند، 
انجام  خانه  این  در  که  کارهایی  مثل 
بلندمدت  و  مدت  کوتاه  در  می شود، 

منشأ اثر خواهد بود.
و  تعلیم  نوآوری  خانه  مدیرعامل 
تربیت در پایان گفت: مزیت های اصلی 
به  تربیت نسبت  تعلیم و  نوآوری  خانه 
ما  است که  این  دیگر شتاب دهنده ها 
به طور خاص در حوزه تعلیم و تربیت 
ارتباطی در  کار می کنیم و یک شبکه 
است  این  دیگر  مزیت  و  داریم  اختیار 
و  گذار  سرمایه  افراد  به  می توانیم  که 
کنیم  معرفی  را  داریم  که  لینک هایی 
و فرآیندها را تسهیل کنیم. ما در کنار 
تیم ها هستیم و مزیت افزوده ای که با 
تأسیس خانه شکل گرفته، این است که 
وقتی تیم هایی با یک هدف در یک جا 
مخاطبان  از  می توانند  می شوند،  جمع 
یکدیگر نیز استفاده کنند. ما مانند هر 
شتاب دهنده دیگر یک قرارداد خدمات 
بخشی با تیم ها امضا می کنیم و بخشی 

از سهام را دریافت می کنیم.

مدیر مرکز پژوهش و همایش شورای اسالمی و شهرداری  نقش آفرین های نوآوری در حوزه تعلیم و تربیت زیر سقف یک خانه
سمنان منصوب شد 

بــه گــزارش روابــط عمومی شــورای اســالمی شــهر سمنان،شــهردار 
ســمنان در حکمــی هــادی شــهرو را بعنــوان مدیــر پژوهــش و همایــش 

شــورای اســالمی و شــهرداری ســمنان منصــوب کــرد. 
در حکم شهردار آمده است: 

جناب آقای هادی شهرو
نظــر بــه تعهــد، ســوابق و تجربیــات ارزنــده جنابعالــی، از تاریــخ این 
ــش شــورای اســالمی و  ــز پژوهــش و همای ــر مرک ــوان مدی ــالغ  بعن اب
شــهرداری ســمنان منصــوب مــی گردیــد. امیــد اســت اســتعانت از درگاه 
ــت  ــه ظرفیتهــای موجــود و رعای ــری از کلی ــا بهــره گی ــان و ب ــزد من ای
ــری  ــراردادن همت،تــالش و پیگی ــز ســرلوحه ق ــن و مقــررات و نی قوانی
مجدانــه طبــق شــرح وظایف،مســاعی مطلــوب خویــش را در ارتقــا اهداف 

مربوطــه معمــول نماییــد.  
ــالمی و  ــورای اس ــش ش ــش و همای ــز پژوه ــت مرک ــی اس گفتن
شــهرداری ســمنان واقــع در ســاختمان تاریخــی شــورای اســالمی شــهر 
ــزاری  ــزی برگ ــه ری ــی و برنام ــای پژوهش ــت ه ــت فعالی ــمنان جه س

ــرار دارد.  ــا ق ــش ه همای

و  کتاب  هفته  بمناسبت  کتابخوان مجازی  نشست  برگزاری 
کتابخوانی در شهرستان بهارستان

ــا حضــور فاطمــه قاســمی، مــژگان  نشســت کتابخــوان مجــازی ب
داداشــی و لیــال اکبرآبــادی بــا موضــوع اقتصــاد مقاومتــی در محــل اداره 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بهارســتان برگــزار شــد .
ــرای  ــتای اج ــت را در راس ــن نشس ــزاری ای ــدف از برگ ــمی ه قاس
یکــی از مصوبــات کمیتــه فرهنگــی کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ــه اشــتراک گذاری کتاب هــای  ــدن و ب ــذت خوان ــدی از  ل ارز ، بهــره من
ــه ســبک و  ــت فضــای مجــازی ب ــت و هدای خــوب و همینطــور مدیری
ــی  ــای فرهنگ ــداوم فعالیت ه ــن ت ــیدن و همچنی ــت اندیش ــیاق درس س
ایــن اداره درایــن روزهــای کرونایــی بیــان کــرد و گفــت: هیــچ بهانــه ای 
ــی  ــذار فرهنگ ــوان خدمتگ ــه عن ــود و ب ــدن نمی ش ــاب خوان ــع کت مان
ــای  ــه ه ــس اداره کتابخان ــی ریی ــژگان داداش ــراه م ــه هم ــتان ب بهارس
ــه  ــا بیســت و هشــتمین دوره هفت ــر آن شــدیم ت عمومــی شهرســتان ب

ــا جدیــت بیشــتری برگــزار نماییــم . کتــاب را ب
گفتنــی اســت در ایــن نشســت کتــاب درس گفتــار هــای اقتصــاد 
مقاومتــی تبییــن نظریــه اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر اندیشــه اقتصــادی 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی )مدظلــه العالــی( ابتــدا توســط سرپرســت 
ــئول  ــادی مس ــال اکبرآب ــپس لی ــالمی و س ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
انجمــن ادبــی بهــار بهارســتان  از طریــق فضــای مجــازی اســکای روم 

معرفــی شــد.

بازرسی اتاق اصناف خبر داد؛
تشدید نظارت ها 

با شروع محدودیت های جدید کرونایی

ــران از آغــاز طــرح  ــاف ای ــاق اصن معــاون بازرســی و نظــارت ات
تشــدید نظارت هــا بــا شــروع محدودیت هــای جدیــد کرونایــی از اول 
آذر خبــر داد و گفــت: از اول آذر بــه واحدهــای صنفــی کــه واحــد خــود 
ــاز می کننــد اخطــار کتبــی و شــفاهی داده می شــود کــه معمــواًل  را ب
ــت  ــررات را رعای ــان مق ــود خودش ــث می ش ــت و باع ــش اس ــر بخ اث
کننــد، امــا اگــر از ایــن کار تبعیــت نکننــد اماکــن انتظامــی واحدهــای 

متخلــف را پلمــب مــی کنــد.
ــی در  ــزار بازرس ــش از ۹۰۰ ه ــام بی ــش از انج ــک من ــام نی بهن
ــاف  ــاق اصن ــوی ات ــتی از س ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــه رعای زمین
ــه  ــم ک ــای گذشــته ه ــت: در هفته ه ــر داد و گف ــاری خب در ســال ج
محدودیــت ســاعتی بــرای فعالیــت اصنــاف وضــع شــده بــود، ســعی 
کردیــم تــا حــد امــکان واحدهــای صنفــی پلمــب نشــود و بــا اخطــار 
و تذکــر آنهــا را ترغیــب بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی کنیــم. 
بنابرایــن طــی هفته هــای گذشــته هــم تذکــرات الزم بــه واحدهــای 
صنفــی کــه از ســاعت 18 بــه بعــد فعالیــت می کردنــد داده شــده اســت 

و آن هــا هــم رعایــت کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بازرســی از ۴۰۰ هــزار واحــد صنفــی نیــاز بــه 
همــکاری ســایر دســتگاه ها نیــز دارد و نظــارت بــر رعایــت پروتکلهای 
بهداشــتی هــم در اصــل بــر عهــده وزارت بهداشــت اســت: در حــال 
حاضــر تــالش مــا ایــن اســت کــه در یــک ســامانه مشــخص همــه 

مــوارد تذکــر، پلمــب و بازرســی های انجــام شــده ثبــت شــود.
نیــک منــش در ادامــه از آغــاز طــرح تشــدید نظارت هــا بــا شــروع 
محدودیت هــای جدیــد از اول آذر خبــر داد و گفــت: از اول آذر هــم بــه 
ــاز می کننــد اخطــار کتبــی و  واحدهــای صنفــی کــه واحــد خــود را ب
شــفاهی داده می شــود کــه معمــواًل اثــر بخــش اســت و باعث می شــود 
خودشــان مقــررات را رعایــت کننــد، امــا اگــر از ایــن کار تبعیــت نکنند 

اماکــن انتظامــی واحــد متخلــف را پلمــب میکنــد.
بــا اوج گیــری شــمار مبتالیــان و فوتی هــای کرونــا، از ۲۰ 
آبــان مــاه فعالیــت تمــام مشــاغل غیرضــروری در ۲۵ مرکــز اســتان 
ــز  ــا ســاعت 18 مجــاز و مشــاغل گــروه 3 و ۴ نی ــه تهــران ت از جمل
بــه طــور کلــی تعطیــل شــدند. در مجمــوع در 8۹ شهرســتان مقــررات 
ســختگیرانه اجــرا  شــده اســت. امــا بــا توجــه بــه ادامــه اوج گیــری 
ــه  ــه مشــاغل ب ــا از روز شــنبه، اول آذر هم ــان و فوتی ه ــار مبتالی آم
جــز مشــاغل ســطح یــک ماننــد مراکز تهیــه مایحتــاج ضــروری مردم، 
خدمات رســانی ضــروری، امــداد و نجــات، فروشــگاه هــای زنجیــره ای، 
مراکــز درمانــی و ســالمت از جملــه بیمارســتان ها و مطب هــا و مراکــز 
تامیــن زیرســاخت آب، بــرق، گاز و تلفــن تعطیــل هســتند و قوانین منع 

رفــت و آمــد نیــز اجــرا خواهــد شــد.

عبدالکریم گلشنی از دنیا رفت
نویسنده،  گلشنی،  عبدالکریم 
سن  در  پژوهشگر  و  دانشگاه  استاد 

۹۲سالگی درگذشت.
صمدیان،  سیف اهلل  گفته  به 
عکاس و فیلم ساز او ناتوان شده بود 
و حتی اخیرا دو هفته ای بود که برایش 
پرستار گرفته بودیم و در نهایت هم 
قوای جسمی  رفتن  تحلیل  دلیل  به 
و کهولت سن در منزلش فوت شد. 
ضمن این که چند روز قبل از فوتش 

در کما بود. 
عبدالکریم گلشنی در چهاردهم 

خردادماه 13۰7 در رشت به دنیا آمد. او در سال 133۵ برای ادامه تحصیالت 
دانشگاهی به آلمان رفت و تا سال 13۴8 در دانشگاه هامبورگ به تحصیل، 
و  تاریخ  دکترای  درجه   13۴7 سال  در  و  بود  مشغول  تدریس  و  تحقیق 
به دعوت رسمی  در شهریور 13۴8  دریافت کرد. گلشنی  را  شرق شناسی 
دانشگاه به وطن بازگشت و به عنوان استاد قراردادی و سرپرست بخش 
تاریخ دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه شیراز به تدریس و پژوهش مشغول 
شد. در سال 13۵۵ به تهران منتقل شد و به جمع استادان و اعضای هیئت 
علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران پیوست و 
مدیر گروه تاریخ دانشگاه تهران شد. از آثار او می توان به ترجمه »طبقات ابن 
سعد«، »قیام گئومات مغ« و ... و همچنین تالیف »فرهنگ ایران در قلمرو 
ترکان«، »گلشن تاریخ«، مقاالتی در دانشنامه جهان اسالم و دایره المعارف 

بزرگ اسالمی و ... اشاره کرد.

عبدالمجید ارفعی از بیمارستان مرخص شد

پزشک معالج عبدالمجید ارفعی از مرخص شدن این متخصص زبان های 
باستانی که در پی ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شده بود خبر داد.

عبدالمجید ارفعی که  بیش از یک ماه قبل به ویروس کرونا مبتال 
شده به دلیل بدتر شدن حالش و افت اکسیژن خون، از دوم آبان در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود. در طول 
چند هفته گذشته حال او رو به بهبودی رفته و تا کنون روند درمان مثبت 

بوده است.
بهروز فرزانگان، پزشک معالج عبدالمجید ارفعی که در 81سالگی به سر 
می برد، اکنون از مرخص شدن او در روز دوشنبه )۲6 آبان ماه( خبر می دهد.

او با تاکید بر این که خوشبختانه وضعیِت پروفسور ارفعی باثبات شده 
است، ادامه می دهد: با توجه به این که ایشان در حال حاضر تنگی نفس هم 

ندارند، امروز از بیمارستان مرخص شده و به منزل برمی گردند.
عبدالمجید ارفعی زاده ۹ شهریور 1318 در کوه گنو در بندرعباس و 
اصالتا اهل اوز در استان فارس است. او  پژوهشگر و متخصص زبان های 
باستانی اکدی و ایالمی، ایالم شناس و از آخرین مترجمان بازمانده خط میخی 
ایالمی در جهان و از مهم ترین کتیبه خوانان ایرانی است. برخی از لوح های 
گلی تخت جمشید با تالش ارفعی ترجمه شده  است. او نخستین مترجم 
استوانه کوروش از زبان اصلی بابلی نو به فارسی است. ارفعی در سال 13۹۴ 
جایزه سرو ایرانی در زمینه  میراث فرهنگی را به عنوان یک عمر کوشش 

فرهنگی دریافت کرد.
عبدالمجید ارفعی در حال حاضر نیز در محل فرهنگستان هنر به عنوان 
پژوهشگر آزاد مشغول مطالعه و پژوهش روی گل نوشته های بارو و خزانه 

تخت جمشید است.

سال  کتاب  و  پایان نامه  های  جشنواره  برگزیدگان 
دانشجویی معرفی شدند

آیین  اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی، 
هجدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی، چهارمین دوره مسابقات 
ملی پایان نامه سه دقیقه ای، نخستین دوره مسابقات دانشجویی کتاب سه 
دقیقه ای برگزار و نفرات برگزیده در هر بخش معرفی و مورد تقدیر قرار 

گرفتند.  
دانشجویی:  سال  پایان نامه  ملی  جشنواره  هجدهمین  برگزیدگان   *
سیده سمیه موسوی، محمدعلی جودکی، مژگان یاوری، عاطفه روانبخش، 
مصطفی طاووسی ینگابادی، ریحانه ناطقی، علیرضا فتاحی، نفیسه دانش فرد.

* شایستگان تقدیر: مجتبی عسگری، مینا مهرگان، مهری پوینده کیا، 
افسانه فالح نژاد، حسین پورمحی آبادی، غزاله حجتی، عباس ابراهیمی، 
آذر،  امیری  عرفان  رجب زاده،  علیرضا  صامصونچی،  کرمعلی،زکیه  فرشته 
محمدمهدی  نورعلی زاده،  مسعود  شفاعی،  مجتبی  سیده  حسین پور،  آرزو 

موالیی، پانید منصوری
دقیقه ای:  پایان نامه سه  ملی  مسابقات  دوره  برگزیدگان چهارمین   *
شکوفه  سیده  دوم(،  )نفر  محمدی  ملک  سبحان  دوم(،  )نفر  زارع  محمد 

موسوی )نفر سوم(
مشایخ  سپیده  دانشجویی:  سال  کتاب  ملی  جشنواره  برگزیدگان   *
امیری: درسنامه پروتکل بالینی مامایی و زنان، سعید کریم پور: متن کامل 
طومارهای بحرالمیت، سید مسعود حسینی: ایدئالیسم هگل: خشنودی های 
خودآگاهی، سهند سلطان دوست: مکتوبات فارسی در باب موسیقی قرن ۵ تا 
۹ هجری قمری، اعظم دالمن، محبوبه عموشاهی: تکوین و هیستوفیزیولوژی 

دستگاه تولید مثل مؤنث، 
* شایستگان تقدیر:  لیال راشکی قلعه نو: انجماد اسپرم انسان،  مرتضی 
غالمی نژاد: بافت شناسی پایه جان کوییرا، عباس موزیری: درسنامه خانواده 
اختالالت روان شناختی  درمانی و زوج درمانی، سمیه معتضدیان: درمان 
بارلو، ملیحه گزی مارشک: زاد آخرت، علی سیبویه: راهنمای مدیران برای 
بکارگیری تفکر سیستمی، امیرمحمد اسماعیلی: اسالم و روابط بین الملل: 
مشارکت ها در نظریه و عمل، ملیکا خلیل اللهی: حمایت حقوقی از گیاهان 
دارویی ایران: نگاهی تطبیقی و کاربردی، سعید شوکتی بصیر: فیزیولوژی 
ورزشی ویژه گروه های خاص، فرهاد بیرانوند: فیزیولوژی تنش های غیرزیستی 
در محصوالت باغبانی، محسن غالمی: حقوق مخاطب در تبلیغات تجاری 
با هنر  رسانه، مصطفی لعل شاطری: نخستین رویارویی های هنر ناصری 
غرب، صدیقه معین مهر: بنیان های حیات پایدار در معماری محله، مصطفی 
اسماعیلی شایان: اصول طراحی و کاربرد سامانه های خورشیدی، المیرا رضائی 

زنوز: زیست شناسی و پزشکی ترمیمی. 

از  او  گوید  می  استقالل  سابق  آکادمی  مدیر 
آمدن دالل ها به آکادمی جلوگیری کرده بوده است.

سعید مراغه چیان مدیر آکادمی سابق تیم فوتبال 
استقالل، درباره علت تغییر مدیر آکادمی این تیم و 
کار  کار  درست  چون  ما  گفت:  اش  برکناری  علت 
کردیم و دست دالل ها را از آکادمی کوتاه کردیم، 
می  اینجا  به  باید  دیگری  کسانی  و  رفتیم  می  باید 
آمدند. ما در آکادمی بهترین نفرات را انتخاب کرده 
می  تحمیل  من  به  اول  روز  از  مددی  آقای  بودیم. 
بگذارم که  را  مربیان مشخصی  و  بازیکنان  کرد که 
ما زیر بار نرفتیم. من در جلسه هم به مددی گفتم 

شما  نظر  مد  نفرات  اینکه  خاطر  به  من  از  شما  که 
می  تقدیر  لوح  نه  من  هستی.  ناراحت  نگذاشتم،  را 
نمی خواستم حق کسی ضایع  من  نه چیزی.  خوام 
بشود و قصدم این بود که از رده پایه اقدامات الزم 

را انجام دهیم.
نیستند.  استقالل  دوستان  این  داد:  ادامه  او 
آقای مددی کجا استقاللی است؟ ایشان از سایپا به 
استقالل آمده و کارنامه درخشانی هم نداشته است. 
کسانی در آکادمی بودند که پول هنگفت می دادند 
تا ما بازیکنان مد نظرشان را قبول کنیم اما من این 
افراد  کار را نکردم. من جلوی دالل ها و تمام این 

پایه  رده های  در  نتایج خوبی  توانستیم  ما  ایستادم. 
نظر  زیر  را  چیز  همه  کردم  سعی  من  کنیم.  کسب 

داشته باشم که حق کسی ضایع نشود.
کردیم  صاف  را  جاده  ما  گفت:  پایان  در  او 
عنایت  و  لطف  دادیم.  انجام  را  الزم  اقدامات  و 
قابل  امکانات  اینجا بدون هیچ  بود ما در  این  خدا 
توجهی شروع کنیم و عملکرد خوبی داشته باشیم. 
اما یک هزار  ۴ ماه در آکادمی استقالل بودم  من 
تومانی به ما ندادند. هزینه هایی که برای خوابگاه 
به  که  بودند  کسانی  طرف  از  دادیم،  ها  لباس  و 

کردند. کمک  ما 

آقای مددی کجا استقاللی است؟

مراغه چیان: جلوی دالل ها را در آکادمی گرفته بودم

آگهي حصروراثت
آقای رضا آمیغ بلوچی به شماره شناسنامه 13 فرزند محمدعلی از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی 
آمیغ بلوچی فرزند عزیز در تاریخ 13۹۹/1/1۲ در شهرستان لشت نشا فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- ابراهیم آمیغ بلوچی به 
ش ش 1363 فرزند محمد علی نسبت پسر۲- اسمعیل آمیغ بلوچی به ش ش 
1۴۹۲ فرزند محمدعلی نسبت پسر3- رضا آمیغ بلوچی به ش ش 13 فرزند 
فرزند   ۲۵8۰18۴73 ش  ش  به  بلوچی  آمیغ  ناصر  پسر۴-  نسبت  محمدعلی 
محمدعلی نسبت پسر۵-فروزان آمیغ بلوچی به ش ش 133۲ فرزند محمدعلی 
نسبت دختر6-رقیه بخشی باالگفشه به  ش ش۵ فرزند محمدشفیع نسبت همسر 
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره۹۹۰۰6۲۹/۲  مفاد درخواست مزبور 
را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي 

حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 
درخواست صادر خواهد شد

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-احمد علمدار

اصالحیه
در متن آگهی ابالغ مورخ ۹۹/۰8/۲7 :به خانم ها/آقایان عزیز –

اردشیر-وجیه اله-فاطمه شهرت جملگی قزلجو فرزندان علی به آدرس 
مورث خود کپورچال خیابان شهید عبدی منزل شخصی وراث مرحوم 
فریدون قزلجو فرزند علی ابالغ می شود که خانم زرین عالی کپورچال 
-6۲۴3 سند  استناد  به  بهارآزادی  تمام  سکه  11۴عدد  وصول  جهت 

138۲/۰۲/۲8 تنظیمی دفترخانه ۹۴ بندرانزلی علیه مورث شما اجرائیه 
که  گردید  چاپ  آزادی  بهار  تمام  عدد سکه   1۴ اشتباها  نموده.)  صادر 

بدینوسیله اصالح می گردد.(

ادامه از صفحه 
بهره بردار  تحویل  زمانی  چه   1۴ فاز  3پاالیشگاه 

می شود؟
 1۲ تعریف شده،  پاالیشگاه   13 از  در سمت خشکی 
پاالیشگاه را تحویل شرکت ملی گاز دادیم و امیدواریم تا 
پایان سال، مشعل پاالیشگاه فاز 1۴ را نیز روشن کنیم. در 
بخش دریا نیز به جز بلوک فاز 11،  توسعه به اتمام رسیده و 
36 سکو از 3۹ سکوی تعریف شده تحویل بهره بردار است.

اخیراً کشف میدان جدیدی در نزدیکی پارس جنوبی 
اعالم شد. توضیحاتی درباره این میدان می فرمایید؟

 این میدان، میدان نفتی یلدا در نزدیکی پارس جنوبی 
است که مدیریت اکتشاف مسئولیت آن را برعهده دارد و ما 

همکاری می کنیم، اما هنوز مطالعات تکمیل نشده است.
توسعه الیه نفتی پارس جنوبی به کجا رسید؟

تولید از الیه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی در 
بخش ابتدایی وارد مدار تولید شده و کار می کند. برای ادامه 
و  بین المللی صحبت شده  و  داخلی  با شرکت های  توسعه 
خبرهای  نفتی  الیه  توسعه  با  رابطه  در  نزدیک  آینده  در 

خوبی خواهید شنید.
جنوبی،   پارس  بر  عالوه  پارس  گاز  و  نفت  شرکت 
مسئولیت توسعه میدان های دیگر مانند فرزاد،  پارس شمالی، 
 گلشن و فردوسی و... را به عهده دارد. آخرین وضع توسعه 

این میدان ها را می فرمایید؟
در فرزاد برنامه این است که با پتروپارس قرارداد امضا 

پایان  تا  و  انجام شده  مقدماتی  کارهای  نیز  اکنون  کنیم. 
سال قرارداد نهایی می شود.

میدان  که  را  شمالی  پارس  میدان  داریم  نظر  در 
غیرمشترکی است برای ادامه کار و جبران کمبود خوراک 
از  بعد  زیرا  دهیم،  توسعه  جنوبی  پارس  پاالیشگاه های 
گذشت چهار سال افت تولید از میدان پارس جنوبی اتفاق 
می افتد. از همین رو باید به فکر تأمین کمبود خوراک 13 

باشیم. پاالیشگاه 
عالوه بر پارس شمالی،  میدان های کیش و گلشن و 
فردوسی نیز برای جبران کمبود خوراک پارس جنوبی در 
نظر گرفته شده تا هم زمان با کاهش تدریجی تولید از پارس 
جنوبی به مرور زمان تولید از این میدان ها را نیز آغاز کنیم، 
بنابراین در این میدان ها، تنها بخش دریا توسعه می یابد و 
گاز تولیدی به 13 پاالیشگاه پارس جنوبی ارسال می شود.

بندر  از  از پروژه ها احداث و بهره برداری  یکی دیگر 
صادراتی تنبک است. به تازگی نیز خبرهایی از بهره برداری 
از آن در ماه های آینده به گوش می رسد، آخرین وضع این 

بندر چگونه است؟
بندر خدماتی و صادراتی تنبک دو بخش دارد. بخش 
اول مربوط به انبارش و صادرات گوگرد است که پیشرفت 
خوبی دارد و تا پایان سال انبارش گوگرد تولیدی از سایت 
می کنیم.  اقدام  صادرات  برای  و  آغاز  را  جنوبی  پارس   ۲
سرد  مایع  گاز  صادرات  اسکله  دو  به  مربوط  دوم  بخش 
)پروپان و بوتان-LPG( است که نخستین اسکله تا پایان 

دی وارد مدار می شود.
مایع  گاز  انتقال  امسال،  خطوط  دی ماه  تا  همچنین 
بندر  این  به  نیز   ۲۲-۲۴ و   13  ،1۹ فازهای  پاالیشگاه   از 

تکمیل خواهد شد.
و به عنوان صحبت پایانی؟

در ۲۰ سال گذشته افراد زیادی برای پارس جنوبی 
زحمت کشیده اند و هر سه قوه حکومتی نیز کمک کرده اند. 
دولت های  همدلی  با  که  بوده  ملی  سرمایه  جنوبی  پارس 
مختلف توسعه یافته و از همین رو هیچ وقت شاهد توقف 
در روند پیشرفت آن نبوده ایم. البته در برخی مقاطع زمانی 

توسعه ُکند شد، اما هیچ موقع متوقف نشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و اولویت بندی های 
انجام شده، امر توسعه در پارس جنوبی جهش پیدا کرد و 

توانستیم توسعه پارس جنوبی را تمام کنیم.
اهمیت پارس جنوبی به حدی است که رئیس جمهوری 
با توجه به تأمین 7۵ درصد گاز مصرفی کشور از این میدان 
انرژی کشور،  امنیت  بالطبع نقش آن در ثبات  مشترک و 
توجه ویژه ای به آن داشته و به تازگی از کارکنان و افرادی 
قدردانی  می کنند،   فعالیت  جنوبی  پارس  مجموعه  در  که 

داشتند.
تمامی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس و پیمانکاران 
ذی ربط بدون هیچ گونه چشمداشتی کار را به نتیجه رسانده 
و تالش خود را برای تأمین نیاز کشور به کار گرفته اند که 

باید از همت این ایثارگران قدردانی کرد.

سهم ۴0 درصدی پارس جنوبی در تولید بنزین کشور
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مبلغ بورسیه IOC برخالف تصورات زیاد نیست؛
مالیی: در انتخابی المپیک تمام توانم را می گذارم

بانوی ملی پوش روئینگ گفت: تمام 
توانی که در مسابقات دیگر نگذاشته ام 
اما  گذارم  می  المپیک  انتخابی  برای  را 
وجدانم  حداقل  نشد  کسب  سهمیه  اگر 

راحت است.
نازنین مالیی درباره آغاز اردوی تیم 
شیوع  شرایط  در  روئینگ  قایقرانی  ملی 
حاد ویروس کرونا بیان کرد: ما قبال هم 
منظم  و  کامل  طور  به  را  خود  تمرینات 
داشتیم و فقط وقتی اردوی تیم ملی آغاز 

شد، در قالب اردو ادامه تمرینات را دنبال کردیم. تنها تفاوت این است که قبال به 
خارج از دریاچه رفت  و آمد می کردیم اما االن  داخل مجموعه آزادی اسکان داریم. 
از طرفی در قایقرانی بیشتر تمرینات در آب است و با افراد فاصله زیادی داریم. 
وقتی هم می خواهیم در سالن با دستگاه ارگومتر تمرین کنیم، کال سه نفر بیشتر 
در سالن نیستیم و سالن هم بسیار بزرگ و دارای تهویه هوا است و پروتکل ها هم 
رعایت می شود. ما هم سه نفر هم قبال از آغاز اردو ی تیم ملی تست کرونا دادیم.

  او ادامه داد: وضعیت رکوردی هم راضی کننده است با وجود اینکه رکورد ها در 
فصل سرما سخت جابجا می شود اما آقای فرزام سرمربی تیم ملی به گونه ای برای  
ما برنامه ریزی کرده است که در این فصل هم بتوانیم نتایج خوبی به دست بیاوریم.

تالش  چقدر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  ایران  روئینگ  پوش  ملی  بانوی 
کرده تا بالتکلیفی برگزاری مسابقات، او را بی انگیزه نکند، تاکید کرد: این مسئله 
تاثیر منفی  گذاشته است و حتی خود من مدتی دچار این مشکل شدم. بعد به این 
موضوع مهم فکر می کردم اگر من در ذهنم درگیر این مسئله هستم که قرار است 
چه اتفاقی بیفتد، در ذهن بقیه رقیبانم هم وجود دارد پس برنده کسی است که این 

افکار را از ذهنش بیرون بریزد  و از این فرصت استفاده کند. 
او در پاسخ به این پرسش که در این مدت که مسابقه ای نبوده توانسته از 
فرصت برای پیشرفت خود استفاده کند یا خیر؟ گفت: خدا را شکر راضی هستم . 
اوایل شیوع ویروس کرونا که اردو و تمرینات لغو شد و ما در شهر های خود بودیم 
واقعا استرس داشتم اما با برنامه های آقای فرزام  طوری برنامه ریزی کرده بود که 
تمریناتی که در خانه داشتیم نیز واقعا باعث رشدمان شد. البته چون مدت زیادی 
تمرین در آب نداشتیم  تمام استرس من این بود که وقتی وارد آب شدم چه اتفاقی 
قرار است رخ بدهد. اما آقای فرزام همیشه می گفت اتفاق خاصی رخ نمی دهد. هفته 
اولی که دوباره روی آب تمرین  کردیم هم من و هم آقای نصیری  غافلگیر شدیم  و 
همانی بود که آقای فرزام می گفت در حالی که ما فکر می کردیم که افت کرده ایم.

البته زمان خوبی به تهران برگشتیم و تمرینات روی آب  ادامه داد:  مالیی 
را آغاز کردیم . چون اگر این پروسه در خانه ماندن ادامه داشت ممکن بود اثرات 
جبران ناپذیری بگذارد. ۵-6 ماه باقی مانده تا آغاز مسابقات انتخابی المپیک هم 
فرصت خوبی است تا رکورد های زمانی خود را ارتقا دهیم. البته نمی گویم قرار 
است 1۰۰ درصد سهمیه المپیک را بگیرم اما حتما 1۰۰ درصد توانی که تا به امروز  
در هیچ مسابقه ای نگذاشته ام را خواهم گذاشت. اگر توانستم  سهمیه را بگیرم 
که خوب است اما اگر نشد  حداقل وجدانم راحت است که تمام توانم را گذاشته 
ام و بیشتر از آن چیزی نداشتم که بگذارم و نمی توانم چوب جادویی در دست 

بگیریم و معجزه کنم.
براینکه مبلغی که  به پرسش دیگری مبنی  پاسخ  قهرمان روئینگ آسیا در 
به عنوان بورسیه   از IOC دریافت می کند، تمام هزینه هایی که دارد را تامین 
می کند یا خیر؟ تاکید کرد: در ذهن همه این جا افتاده که من به دالر بورسیه را 
دریافت می کنم اما واقعیت این است که من به دالر پول نمی گیرم و  هر ماه هم 
این مبلغ برای من واریز نمی شود. روند پرداخت آن  هر چهار ماه یکبار است اما تا 
روند اداری آن انجام شود 6-7 ماه زمان می برد تا واریز انجام شود. من 6-7 ماه 
از جیب هزینه می کنم تا هزینه برگردد. در همه کشور ها پرداخت به دالر انجام 
می شود اما در ایران به دلیل تحریم ها  می گویند مبلغ بورسیه را به دالر  نمی 
گیرند و مجبورند به ما به صورت ریال پرداخت کنند.همچنین معادل دالر دولتی به 

ما پول پرداخت می کنند نه دالر آزاد.
 او افزود: همه فکر می کنند مبلغ باالیی دریافت می کنم در حالی که با این 
وضعیت تورم و همچین خرید مایحتاج که قیمت آنها روز به روز در حال تغییر است 

و هزینه های اسکان و دیگر مخارج،  مبلغ ناچیزی محسوب می شود.

 حقوق ورزشکاران پارالمپیکی از دی ماه کامل پرداخت می شود
ایران به  سرپرست کاروان اعزامی 
پارالمپیک گفت: تعویق یکساله پارالمپیک 
شانس  ورزشکاران  حقوق  تا  شد  موجب 
مدال کامل پرداخت نشود اما از دی ماه 
به تمام ورزشکاران اعزامی با توکیو حقوق 

کامل تعلق می گیرد.
نشست خبری دبیر اجرایی کمیته 
کاروان  سرپرست  و  لمپیک  را پا ملی 
روز  توکیو  پارالمپیک  به  ایران  اعزامی 
آنالین  صورت  به  )چهارشنبه(  گذشته 

جلسه  گذشته  روز  داشت:  اظهار  رضایی«  »هادی  نشست  این  در  شد.  برگزار 
ستاد بازی های پارالمپیک توکیو برگزار شد و موارد مختلفی مورد بررسی قرار 
و چهار گروه هدف  اعزام کیفی گرایی  بر  تاکید  این جلسه همچنان  در  گرفت. 
برنز  نقره،  طال،  مدال  کسب  شانس  ورزشکاران  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  نیز 
شد.  خواهند  اعزام  توکیو  پارالمپیک  بازی های  به  آسیا  قهرمان  ورزشکاران  و 
بررسی  مورد  ورزش  کرونایی  شرایط  و  توکیو  به  اعزام ها  محدودیت  همچنین 

قرار گرفت.  
سرپرست کاروان اعزام ایران به توکیو ادامه داد: امروز نیز جلسه آنالینی با 
از  برگزار و محدودیت هایی  پارالمپیک  بین المللی  حضور 17۵ کشور عضو کمیته 
سوی این نهاد ورزشی به اعضا اعالم شد. محدودیت هایی که شامل اعزام همراهان 
ورزشکاران است. در این محدودیت ها شمار خبرنگاران، کادر فنی و همراه ورزشکاران 
باید تعدیل شود، چرا که در سالن های برگزاری رقابت موضوع فاصله اجتماعی به 
شدت در دستور کار قرار دارد. در این جلسه نیز مباحثی در مورد سالن، خوابگاه، 
غذاخوری و همراه ورزشکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته شمار ورزشکاران 
اعزامی و کسانی که کسب سهمیه کردند کاهشی از سوی IPC صورت نگرفته 
است. امیدوارم که تیمی از فوتبال پنج نفره انصراف دهد که ما بتوانیم تیم ایران 

را به توکیو اعزام کنیم.  
او در بخش دیگری از صحبت های خود اعالم کرد: پیش از این هم مجوز داده 
بودیم که جودوکاران همراِه تمرینی داشته باشند. آنها حتی در کیش که اردو داشتند، 
حریف تمرینی داشتند. به نظرم این موضوع هم شدنی است و کمیته پارالمپیک هم 

هزینه هایش را پرداخت می کند.
دبیر سابق کمیته ملی پارالمپیک همچنین گفت: قرار بود با توجه به شرایط 
کرونا ۵۰ درصد حقوق ورزشکاران شانس کسب مدال طال پرداخت شود اما روز 
گذشته مصوب شد حقوق ورزشکاران به صورت کامل در سه ماه آخر سال پرداخت 
شود. البته در بحث سالمت،  سامانه خوداظهاری ورزشکاران را راه اندازی کردیم 
تا بتوانیم بر روند سالمت آنان نظارت داشته باشیم. با توجه به شرایط کرونایی و 
تعویق یکساله پارالمپیک تا آخر آذرماه به ورزشکاران شانس کسب مدال طال سه 
میلیون تومان پرداخت خواهد شد،   اما در سه ماهه آخر سال به آنان 6 میلیون 
پرداخت خواهیم کرد و این حقوق کامل آنها است. برای ورزشکاران نقره و برنز 

نیز این قانون صدق می کند.  
اعزام  شرایط  درباره  توکیو   ۲۰۲۰ پارالمپیک  در  ایران  کاروان  سرپرست 
ورزشکاران تصریح کرد: شاید دیگر مسابقه ای برای کسب سهمیه برگزار نشود و 
اعزام براساس کالس بندی و رنکینگ صورت بگیرد. برای شنا مسابقاتی وجود ندارد 

و این رشته در لیست اعزام نیست.
رضایی با اشاره به خبرهایی در مورد انتخاب جانشین برای مرحومه »راضیه 
شیرمحمدی« افزود: کسی که قرار است جانشین وی باشد باید در ۲ سال گذشته 
براساس قانون کمیته بین المللی پارالمپیک کالس بندی را کسب کرده باشد و اگر 

آنجا تایید شود باید با مولفه های کیفی گرایی نیز همخوان باشد.  
شیرمحمدی ورزشکار تیراندازی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان 
پارالمپیک  او سهمیه  درگذشت.  گذشته  سال  ماه  تیر  که  بود  ایران  معلوالن  و 
به  بلکه  نیست  ورزشکار  و  فرد  نام  به  این سهمیه  و  بود  کرده  را کسب  توکیو 
را می توان  و ورزشکار دیگری  است  ثبت شده  ایران  ملی پارالمپیک  نام کمیته 

او کرد.   جایگزین 
سرپرست کاروان ایران در پایان تصریح کرد: حدود یکسال است که برای 
است  ترخیص  منتظر  گمرک  در  که  کردیم  خریداری  قایق  بهروزی راد«  »شهال 

امیدوارم مسووالن هماهنگی الزم برای ترخیص این وسایل انجام دهند.

کلمبیا، در بحران؛
غرامت 1 میلیون دالری، کی روش را نجات می دهد؟

وبسایت  نویسنده  کاسترو  ادواردو 
آنتناتو در یک گزارش فوری به احتماالت 
برکناری کارلوس کی روش بعد از شکست 

6-1 مقابل اکوادور پرداخته است.
تیم ملی کلمبیا رسما وارد یک بحران 
شده است؛ در شرایطی که آن ها مسابقات 
مقدماتی جام جهانی را با امید آغاز کردند، 
دومین  پذیرش  با  کی روش  کارلوس  تیِم 
شکست پیاپی در مرحله مقدماتی آمریکای 

سنگین ترین  از  یکی  ثبت  با  و  رده بندی سقوط   پایینی جدول  نقاط  به  جنوبی 
شکست های تاریخ کلمبیا، احساسات طرفدار سلکسیون را جریحه دار کرد.

 این هفته، یک هفته تلخ و فراموش نشدنی برای کی روش است؛ آن ها ابتدا 
در خانه شکست تحقیرآمیز مقابل اروگوئه متحمل شدند که این بدترین نتیجه 
تاریخ تریکلور )لقب کلمبیا( در یک بازی رسمی خانگی است اما حاال اوضاع بدتر 
از شکست سه گله مقابل اروگوئه ست و اکنون تیِم او یک سقوط بسیار سخت دیگر 
را در برابر اکوادور در کویتو تجربه کرده است. آن ها امشب 6 بر 1 مغلوب حریفی 
شدند که حاال یک رقیب علیه صعود آن ها جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شمار می رود.

عملکرد سرمربی سابق تیم ملی ایران بعد از کوپا آمریکا در بازی های دوستانه 
چندان امیدوار کننده نبود و اکنون در چهار مسابقه در مرحله مقدماتی جام جهانی، 
از 1۲ امتیاز ممکن تنها ۴ امتیاز کسب کرده است؛ در ابتدا تیم ونزوئال را به آسانی 
از پیش روی برداشتند اما در دیدار مقابل شیلی به سختی و با گل دقایق پایانی 
مقابل  آمیز  تحقیر  این حال دو شکست  با  پیدا کردند.  نجات  از شکست  فالکائو 

اکوادور و اروگوئه دوباره شرایط این تیم را دشوار کرده است.
کی روش که به عنوان جانشین خوزه پکرمن کار دشواری برای هدایت کلمبیا 
داشت، در اولین تورنمنت خود در کوپا آمریکا بد کار نکرد اما به مرور انتقادات علیه 
او شدت گرفت؛ به خصوص اختالف بی موردی که او به دلیل دعوت سباستین ویا به 
جاِن خود خرید. این مربی تا دسامبر ۲۰۲۲ )پایان زمان برگزاری جام جهانی قطر( 
با کلمبیا قرارداد دارد و بنابراین حکم اخراج او می تواند یک غرامت یک میلیون 
دالری را برای فدراسیون فوتبال کلمبیا به ارمغان بیاورد که آن ها در زماِن بحران 
کووید 1۹ قادر به پرداخت آن نیستند و شاید همین مسئله باعث صحبتهای کی 

روش در نشست مطبوعاتی شد که سعی کرد امیدوارانه صحبت کند.
تیم ملی کلمبیا دو مسابقه بعدی خود را در ماه مارچ آینده )فروردین آینده( 
انجام می دهد؛ بنابراین اگر تصمیم بر تغییرات باشد، باید این اتفاق قبل از بازی های 
پنجم و ششم کلمبیا در مرحله مقدماتی جام جهانی رخ بدهد. این در شرایطی ست 

که آن ها میزبانی مشترک کوپا آمریکا در خردادماه آینده را هم پیش روی دارند.

فران تورس: گلباران آلمان دیوانه کننده بود و در تاریخ می ماند

ستاره اسپانیا در بازی سه شنبه شب گذشته مقابل آلمان بدون شک فران 
تورس بود. کسی که توانست هت تریک کند.

سه شنبه شب گذشته یکی از عجیب ترین نتایج تاریخ فوتبال رقم خورد و 
تیم ملی آلمان در سویا با شش گل به اسپانیا باخت. این شکست سبب شد تا ژرمن 

ها از صعود به جمع ۴ تیم پایانی لیگ ملت های اروپا باز بمانند.
ستاره اسپانیا فران تورس بود. او که تابستان امسال از والنسیا راهی سیتی 
او  اولین هت تریک فوتبال  این  بازی دیشب هت تریک کند.  شد، توانست در 

محسوب می شود.
تورس در پایان بازی گفت:» هر بازیکنی رویای هت تریک کردن دارد به 
خصوص که در بازی ملی هم باشد. این کار البته بدون کمک تیم مقدور نبود 
و طبعا خیلی خوشحالم. از دقیقه نخست به آلمان اجازه ندادیم بازی خودش را 
انجام دهد و همه چیز را تحت کنترل خودمان گرفتیم. انگیزه خیلی باالیی برای 
این بازی داشتیم و البته آلمان هم با انگیزه بود. آنها با یک مساوی هم صعود می 

کردند. بازی دیوانه واری بود که در تاریخ می ماند.«
تورس ادامه داد:» تیم خیلی خوبی داریم و همه شور و انگیزه باالیی دارند. 
همه خواهان موفقیت هستند و در نیمه نهایی نیز به دنبال پیروزی و راهیابی به 
فینال خواهیم بود. این کار را قصد داریم به بهترین شکلش انجام دهیم. خوشحالم 
همه چیز خوب و مطابق میل مان پیش می رود و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.«

موضع ژرمن ها در مورد یوواخیم لوو مشخص شد
باید از شکست  اولیور بیرهوف، مدیر تیم ملی آلمان مدعی شد ژرمن ها 

مقابل اسپانیا درس هایی بگیرند.
سه شنبه شب یکی از بدترین شب های تاریخ فوتبال آلمان رقم خورد و 
آنها در شبی که هرگز در حد و اندازه نام خود نبودند، با شش گل مغلوب اسپانیا 
شدند. در همین مدت کوتاه اخباری در مورد احتمال قطع همکاری با یوواخیم لوو 
و اخراج این سرمربی شنیده شده، اما اولیور بیرهوف تاکید کرد با این یک شکست 

برنامه ریزی فدراسیون فوتبال آلمان تغییری نمی کند.
اولیور بیرهوف گفت: »با این یک بازی برنامه ای تغییر نمی کند. ما هنوز 
به یوواخیم لوو اعتماد داریم و در این شکی نیست. وقتی صحبت از سرمربی تیم 
ملی می شود، شما باید شرایط را از مسابقاتی تا تورنمنتنی دیگر آنالیز کنید. ما می 

خواهیم در رقابت های یوروی سال آینده بهترین مان را نشان دهیم.
ما ابتدا باید این شکست را هضم کنیم که این مدتی طول خواهد کشید. همه 
چیز اشتباه بود. ما توپ را به راحتی از دست دادیم و تیم از هم پاشید که این اتفاق 
نباید رخ می داد. ما قادر به بازپس گیری توپ و مالکیت آن نبودیم. از این شکست 
یاد بگیریم و سعی کنیم در نهایت نتیجه گیری مناسبی از این اتفاق داشته باشیم.”

کورتوا تکذیب کرد: هیچ توافقی با بارسلونا نداشتم

کورتوا اعالم کرده شایعه توافقش برای پیوستن به بارسا در سال های پیش 
صحیح نیست.

خاویر بورداس، از مدیران سابق تیم بارسلونا پیشتر اعالم کرده بود کورتوا در 
سال ۲۰1۴ در آستانه پیوستن به بارسلونا بوده و با او توافق شده است. مسئله ای 

که خود کورتوا آن را تکذیب می کند.
دروازه بان بلژیکی رئال مادرید در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار بلژیک 
مقابل دانمارک گفته: این مسئله صحیح نیست که من توافق کرده بودم. در آن 
بازی  مادرید  اتلتیکو  در  قرضی  طور  به  و  داشتم  چلسی عضویت  در  من  زمان 
می کردم. می دانستم که به چلسی برمی گردم و آنجا بازی خواهم کرد. نمی دانم 

چرا این مسئله عنوان شده اما صحیح نیست.
پس از عدم حضور کورتوا، بارسلونا به سراغ ترشتگن رفته است زیرا برخی 
مدیران بارسا برخالف بورداس، به جذب ترشتگن عالقه داشتند. کورتوا در این 
رابطه می گوید: فکر نمی کنم باید درباره مسائلی که مردم در روزنامه ها می خوانند 
و حرف هایی که در روزنامه ها مطرح می شود نظر بدهم. به نظر من مردم می دانند 
که رویای من همیشه بازی برای رئال مادرید بوده و من از اینکه در رئال بازی 

می کنم خوشحال هستم.
کورتوا در پایان درباره اسطوره تیم دانمارک هم گفته: پیتر اشمایکل را به 
خاطر دارم اما دروازه با ن های ایده آل من ایکر کاسیاس و ادوین فن در سار بودند.

تبال  فو تیم  سرمربی 
امیدوارم  گفت:  پرسپولیس 
مهدی مهدیخانی مانند عیسی 
آل کثیر در پرسپولیس جواب دهد و به 

خوبی از او بازی بگیریم.
تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد 
با غلبه بر النصر جواز حضور در فینال 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را بدست 
آورد موضوعی که طبق گفته سرمربی 
به  برای  تیم  این  اعضای  سرخپوشان 
از  آسیا  قهرمانی  جام  آوردن  دست 

جانشان مایه خواهند گذاشت.
سرخپوشان  گل محمدی  یحیی 
این  رسانه  با  ویدئویی  گفت وگویی  در 
مانند  مختلف  مسائل  مورد  در  باشگاه 
سالگرد دیدار ایران و ایرلند، آماده سازی 
تیم برای فینال آسیا و ... صحبت هایی 

انجام داد که در زیر می خوانید:
به  صعود  حقمان   ۲۰۰۲ سال  در 

جام جهانی بود
صحبت هایش  بتدای  ا در  وی 
و  می کند  اشاره  ایرلند  به  مسابقه  به 
می گوید: بعد از اینکه مسابقات مقدماتی 
تمام شد به مرحله پلی آف رسیدیم اما 
نتوانستیم از آن گروه به صورت مستقیم 
و به عنوان تیم اول به جام جهانی برویم 
و به همین خاطر مجبور شدیم با امارات 
و ایرلند بازی کنیم. در ایرلند در حالی 
که ما موقعیت های خوبی برای گلزنی 
داشتیم اما بازی را با نتیجه ۲ بر صفر 
واگذار کردیم اگر در زمین حریف گل 
می زدیم امیدوار کننده می شد. در تهران 
کار سخت شده بود. هواداران آن سال 
خیلی امیدوار بودند و  تیم خوبی داشتیم. 
حقمان بود در سال ۲۰۰۲ به جام جهانی 
برویم اما این اتفاق رخ نداد. در تهران 
در  من  بردیم.  گل  یک  با  را  بازی  ما 
وقت های اضافه توانستم به ایرلند گل 
بزنم اما پس از آن زمان کافی برای گل 
زدن نبود و  به همین خاطر خاطره تلخی 
رقم خورد. آن تیم می توانست آن سال 
در جام جهانی حتی از گروهش صعود 
کند. نسل خوبی از فوتبال در تیم ملی 

حضور داشتند اما این اتفاق رخ نداد.
مشکل  همه  این  دلیل  نمی دانیم 

برای پرسپولیس چیست!
پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
با اشاره به شرایط تیمش افزود: بعد از 
صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا از 
روزی که به ایران بازگشتیم مشکالت 
یکی پس از دیگری آغاز شد و هنوز هم 
مشکل  همه  این  بروز  دلیل  نمی دانیم 
برای ما چه بود؟ خیلی ها از صعودمان 
به فینال ناراحت بودند و دوست نداشتند 
فینال  به  ما  دهد.صعود  رخ  اتفاق  این 
آسیا برای خیلی ها سنگین تمام شد و 
دست به کار شدند و پس از بازگشت به 
ایران مشکالتمان آغاز شد. خیلی راحت 
بازیکنانمان را از دست دادیم در صورتی 
که می شد ماجرا را مدیریت کرد. خیلی 
ساده بازیکنانمان را از دست دادیم. کار 
سخت است. مشکالت مالی ادامه دارد.

و  ما  به  زیادی  احترامی های  بی 
این موضوع مشکالت  و  بازیکنان شد 
است.  آورده  وجود  به  ما  برای  زیادی 
را  نادری و شجاع خلیل زاده  ما محمد 
از دست دادیم در صورتی که جایگزین 
کردن آنها کار راحتی نبود. همه تیم ها 
روزهای  ما  اند.  کرفته  را  بازیکنانشان 

سختی را می گذارنیم.
برای فینال آسیا باید برنامه ریزی 
خوبی داشته باشیم تا با آمادگی کامل 

به این مسابقه برسیم.
در بازی اول مقابل سایپا متاسفانه 
نتوانستیم بازی را ببریم با وجود اینکه 
موقعیت های زیادی داشتیم. در مجموع 
تیم از نظر روحی و روانی شرایطی که 

باید به عنوان فینالیست آسیا داشته باشد 
را  بگیرد  قرار  تجلیل  و  تقدیر  مورد  و 
نداشتیم. حد اقلش این است مشکالتی 
برای تیم به وجود نیاید. تیم بازیکنان و 
ما مربیان روزهای سختی را گذراندیم 
فینال  در  است  این  ما  انگیزه  تمام  اما 
موفق باشین و دل هوادارانمان را شاد 
می  قدرت  ما  به  موضوع  این  کنیم. 
دهد. امسال کار سختی پیش رو داریم 

و روزهای سختی پیش روی ما است.
با توجه به جلساتی که با مدیریت 
جدید داشتم،  سمیعی برنامه های خوبی 
او  به  باید  دارد.  مسکالت  رفع  برای 
اعتماد کنیم و پشت هم باشیم تا این 
مشکالت را با کمک هواداران و به ویژه 
بازیکنان که این شرایط سخت را تحمل 
بازیکنان  بگذاریم.  کنند پشت سر  می 
خوب تمرین می کنند و شرایط را خوب 
درک کردند. امیدوارم فینال را ببریم تا 

مشکالت از یاد همه برود.
مربی  برترین  عنوان  به  انتخابم 
غرب آسیا افتخاری بزرگی برای من بود

وی با اشاره به انتخابش به عنوان 
کرد:  تصریح  آسیا  مربی غرب  بهترین 
تنهایی  آید  می  بدست  عنوانی  هر 
نمی  تنهایی  هیچگاه  من  و  نیست 
توانستم بهترین مربی غرب آسیا شوم. 
بازیکنان و هواداران پشت من بودند و 
کمک زیادی به من کردند. این افتخار 
کادر  در  همکارانم  پرسپولیس،  برای 
فنی، بازیکنان و هواداران است. ما بدون 
هواداران و حمایت آنها هیچ چیز نبودیم. 

است.  هواداران  خوب  حمایت  این 
امیدوارم بتوانیم به نحوی عملکرد خوبی 
داشته باشیم که هواداران مشکالت را 

فراموش کنند.
فینال برای ما روز مهمی است و 
امیدوارم مشکالت را فراموش کنیم و 
قهرمان آسیا شویم. این کمترین کاری 
هواداران  برای  می توانیم  که  است 

انجام دهیم.
برای قهرمانی در آسیا از جانمان 

مایه خواهیم گذاشت
ین  ا به  پاسخ  در  گل محمدی 
پرسش که او دوست دارد با چه تیمی 
در فینال آسیا مواجه شود، تصریح کرد: 
تیم های کره، ژاپن و چین مدعی اصلی 
برای صعود به فینال است. هر تیمی به 
فینال بیاید قطعا تیم شایسته ای خواهد 
با  دارد.  فراوانی  امکانات  بود. شرقی ها 
هر تیمی به فینال بیاید شرایط خاصی 
بررسی  را  تیم ها  همه  داشت.  خواهیم 
نمی کند  فرقی  ما  برای  کرد.  خواهیم 
که  چرا  داریم  بازی  تیمی  چه  با  که 
رسیدن  برای  و  داریم  بزرگی  هدف 
به آن حاضریم جانمان را بدهیم و به 

قهرمانی آسیا برسیم.
امیدوارم مهدیخانی مانند آل کثیر 

جواب دهد
محمدمهدی  جذب  مورد  در  وی 
مهدیخانی  کرد:  تصریح  مهدیخانی 
برتری  لیگ  سهمیه  اینکه  به  توجه  با 
بود.  خوبی  گزینه  نمی شد  محسوب 
و  کرده  کار  من  با  خودرو  شهر  در  او 
خوبی  شناخت  است.  انرژی  با  بازیکن 
از او داریم و امیدوارم خوب از او بازی 
بگیریم. امیدوارم او مانند آل کثیر با جان 
و دل بازی کند و جواب دهد. باید به او 
زمان بدهیم تا به تیم کمک کند. باید 
یک بازیکن دیگر در خط دفاعی جذب 
کنیم. همه تیم ها بازیکنانشان را جذب 
امیدوارم  دارند.  تیم  بازیکنان  کردند. 
حد  در  که  بازیکنی  و  بیاوریم  شانس 

پرسپولیس باشد را جذب کنیم.
شرایط سختی را تحمل کردیم اما 
امیدوارم روزهای  بودن  با در کنار هم 

خوبی را برای هواداران رقم بزنیم.

نمی دانیم دلیل این همه مشکل برای پرسپولیس چیست؛

گل محمدی: برای قهرمانی در آسیا از جانمان مایه خواهیم گذاشت

تیم  هدایت  برای  درخشان  و  مهابادی  انتخاب 
ملی جوانان در آسیا، شوکه کننده ترین اتفاق و پاداشی 
برای چند دهه ناکامی و شکست این مربیان در عرصه 

مربیگری است.
سیروس  انتخاب  زمان  از  که  جوانان  ملی  تیم 
آمدن  کار  روی  و  مربی  این  استعفای  و  پورموسوی 
مظلومی و کناره گیری این مربی یک روز خوش نداشته، 
در اتفاقی عجیب، در اختیار گروهی قرار گرفته که نه 
تنها آشنا به امور پایه نیستند، بلکه هیچ موفقیت بارزی 

در طول سالیان اخیر نداشته اند.
رقابت های  شروع  تا  مانده  ماه  چهار  فاصله  در 
کرونا  شیوع  علت  به  که  آسیا  جوانان  ملت های  جام 
و  مهابادی  داود  افتاده،  تعویق  به  زیادی  زمان  مدت 
تیم  فنی  مدیر  و  سرمربی  عنوان  به  درخشان  حمید 
ملی فوتبال جوانان ایران معرفی شده اند. این انتخاب 
از روز گذشته با موجی از نارضایتی و انتقاد از سوی 
مردم و کارشناسان روبرو شده است چرا که نگاهی به 
کارنامه این چهره ها، گواهی بر این مطلب است که 
برداشتن  صدد  در  کارشناسانش  و  فوتبال  فدراسیون 

مسئولیت از روی دوش خود بوده اند.
همانطور که انتظار می رفت، به علت از دست دادن 
زمان آماده سازی تیم جوانان و رد پیشنهاد مربیگری این 
تیم توسط چهره های شناخته شده و موفق، فدراسیون 
فوتبال به سراغ نام هایی رفته که در دوران مربیگری 
خود هیچ اثر شاخصی از خود به جای نگذاشته اند و 

کارنامه آن ها پر از شکست و ناکامی است.
از  جامانده  به  کارنامه  رسوایی؛  و  ناکامی   *

مهابادی و درخشان
داود مهابادی نه منجی خوبی است که در معدود 
در  توانایی هایش  دادن  نشان  برای  خود  فرصت های 
تیم های لیگ برتری، معجزه کند و نه مربی شگفتی ساز 
در لیگ دسته یک است. او صرفا در یک دهه اخیر، در 
لیگ دسته یک حضور داشته و هیچ گاه هم به موفقیتی 
با تیم هایش نرسیده است. مهابادی حتی در این سال ها 
فرصت نکرده مدرک مربیگری حرفه ای خود را که این 
روزها از سوی فدراسیون فوتبال به سرمربیان تیم های 

لیگ برتری الزام شده، بگیرد.
این مربی از سال 87 به طور مرتب در تیم های 
)دو  یزد، فجرسپاسی  تربیت  آهن،  راه  مانند  مختلفی 
سرچشمه،  مس  زاگرس،  گهر  مشهد،  پیام  دوره(، 

برق  اراک،  آلومینیوم  همدان،  پاس  اهواز،  استقالل 
نوین شیراز، نساجی مازندران، مشکی پوشان مشهد و 
شهرداری ماهشهر مربیگری کرده و هیچ گاه موفق 
نبوده است و به عنوان پاداش، هدایت تیمی را در اختیار 

گرفته که امید آینده فوتبال ایران است!
وقتی به کارنامه حمید درخشان، مدیرفنی این تیم 
نگاه می کنید، باز هم ناکامی پشت ناکامی دیده می شود. 
آخرین خاطره اهالی فوتبال با حمید درخشان، جمله 
طالیی او در آخرین نشست خبری به عنوان سرمربی 
پرسپولیس است که می گوید »اگر من بروم همه چیز 
اتفاقی  چه  ببینم  می روم  من  باشد  می شود،  درست 
می افتد«. دقیقا او رفت و معجزه با برانکو صورت گرفت 
و پرسپولیس تبدیل به غولی شد که در سه سال اخیر، 
دو بار به فینال آسیا رسیده و موفقیت هایش فراتر از 

تصورات حمید درخشان است.
چهره  او  که  بس  همین  درخشان  حمید  درباره 
حالی  در  بود.  ایران  فوتبال  تاریخ  رسوایی  در  اصلی 
بود  توانسته  با هدایت درخشان  ملی جوانان  تیم  که 
با میزبانی ایران آخرین سهمیه حضور در جام جهانی 
AFC نشان داد که  جوانان را کسب کند، تحقیقات 
تعداد زیادی از بازیکنان تیم او صغر سن هستند و با 
کوچک کردن سن شناسنامه ای، در رده جوانان بازی 
می کنند.آن اتفاق به محرومیت حمید درخشان منجر 
شد و فدراسیون فوتبال در دوره ریاست محمد دادگان او 
را کنار گذاشت. هر چند درخشان معتقد بود او مسئولیتی 

نداشته اما چه کسی بازیکنان را انتخاب کرده بود؟
*چرا فوتبال ایران عقب افتاد؟

انتخاب ها  برای بررسی درستی یا نادرستی این 
نیازی به بررسی بیشتر نیست چرا که با نتایج چندان 
روبرو  تیم  این  مسئوالن  کارنامه  در  توجهی  قابل 
نخواهید شد. هر چقدر انتخاب های قبل از این عجیب 
باید  از ترکیب مهابادی و درخشان  بود،  و تعجب آور 
یاد کرد که قرار  به عنوان شوکه کننده و غیرمنتظره 
است این دو نفر بدون داشتن سابقه ای در کار با نسل 
جوان حداقل در دو دهه گذشته، تیم ملی را به سمت 

موفقیت سوق دهند.
شکی در این نیست که فدراسیون فوتبال برنامه 
حمایتی مناسبی از فوتبال پایه ندارد اما حداقل انتظار 
می رفت کسانی را برای این جایگاه انتخاب کند که 
در حال و هوای فوتبال پایه هستند و می توان روی 

اینکه  نه  کرد  سرمایه گذاری  آینده  در  آن ها  موفقیت 
صرفا چهره هایی انتخاب شوند که یک شکست دیگر 
را برای ماه های آینده به نام خود و برای جوانان ایران 

رقم بزنند.
در چنین مواقعی است که هر فوتبال دوست ایرانی 
ایران و کشورهای  ایجاد شده بین فوتبال  به تفاوت 
قطر،  استرالیا،  کره جنوبی،  ژاپن،  مانند  یافته  توسعه 
 1۹ بازیکن  اگر  می اندیشد.   ... و  ازبکستان  امارات، 
بهترین  و  می کند  بازی  مادرید  رئال  در  ژاپنی  ساله 
فوتبالیست های ایران خواب موفقیت در ۵ لیگ معتبر 
برنامه ای  که  است  دلیل  این  به  می بینند،  را  جهان 

وجود ندارد.
***

ایران  اردوی تیم فوتبال جوانان  به  بازیکن   ۲۵ 
دعوت شدند

ایران به  بازیکن تیم فوتبال جوانان   اسامی ۲۵ 
منظور حضور در اردوی آماده سازی آذرماه اعالم شد.

اردوی آماده سازی تیم فوتبال جوانان به منظور 
تا  اول  از  آسیا  جوانان  قهرمانی  مسابقات  در  حضور 
1۲ آذر در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد.

اسامی ۲۵ بازیکن دعوت شده از سوی کادرفنی 
تیم فوتبال جوانان به این شرح است؛

امیرحسین نیک پور، امیررضا رفیعی، امیر محمد 
بهره مند، شهاب دهقانیان، امیرعلی صادقی، احمدرضا 
جاللی، حسین شاهوردی، علیرضا اسدآبادی، محمدرضا 
آریا  سلمانی،  یاسین  محرمی،  محمدرضا  عسگری، 
حسین  زواری،  حسین  خوشبخت،  مهدی  برزگر، 
سعید  احمدی،  مهدی  هاشمی نژاد،  مهدی  نخودکار، 
بابایی،  علی  سبحانی،  علی  روحانی،  عرفان  آهنی، 
عارف  و  رابط  فردین  منظمی،  علیرضا  جنادله،  احمد 

محمدعلیپور
می بایست  شده  دعوت  بازیکنان  است  گفتنی 
ساعت 1۲ روز اول آذر در هتل آکادمی فوتبال واقع 
در مرکز ملی به منظور انجام تست کرونا خود را به 

کادر فنی تیم  معرفی کنند.
این در حالی است که روز گذشته داوود مهابادی 
ایران  جوانان  فوتبال  تیم  جدید  سرمربی  عنوان  به 
معرفی شد و حمید درخشان نیز به عنوان مدیر فنی 

این تیم انتخاب شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

انتخاب سرمربی تیم ملی جوانان؛

آب در هاون کوبیدن!
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تصویری دیده نشده از دکتر مینا آقازاده و دکتر اسماعیل آذر
اختصاصی دنیای جوانان

میل من سوی وصال و
قصد او سوی فراق

سید عباس سجادی

تلخ و گس نوشیدم و برداشت فالم را گرفت
خواند خط تلخ فالم را و حالم را گرفت

خیره بر فنجان نگاهی تلخ تر از قهوه کرد
سر تکان داد و خیاالت زاللم را گرفت

آمدم چیزی بپرسم ناگهان بغضی شگفت
در گلو تکثیر شد، راه سئوالم را گرفت

عمق فنجان را نشانم داد، مکثی کرد و رفت
پاشدم انگار دستی زیر بالم را گرفت

خواستم تا با مرور روزهای دور دست
گم شوم در خاطراتم، غم مجالم را گرفت

تلخ آبی در زالل جام رقصید و سپس
در گلو جاری شد و حس حاللم را گرفت

دست بر دامان »حافظ« شد دل دلواپسم
»مرحبا ای پیک مشتاقان« ماللم را گرفت

»میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق«
»ترک کام خود گرفتم« او که فالم را گرفت

علیرضا صدرالدینی به عنوان مدیرکل 
دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی و محمدجواد 
به عنوان  از همین سمت  تغییر  با  مرادی نیا 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی 

وزارت ارشاد منصوب شدند.
سیدعباس صالحی در حکمی علیرضا 
صدرالدینی را )به جای محمدجواد مرادی نیا( 
و  کتاب  توسعه  دفتر  مدیرکل  عنوان  به 
که  کتاب  اداره  پیشین  نام  )با  کتابخوانی 
و  است(  کتاب  نشر  مجوز  صدور  مسئول 
علی اصغر  جای  )به  را  مرادی نیا  محمدجواد 

سیدآبادی( به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی 
این وزارتخانه منصوب کرد.در حکم سیدعباس صالحی خطاب به 
علیرضا صدرالدینی آمده است: »نظر به سوابق علمی، فرهنگی 
و تجربیات اجرایی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور 
فرهنگی به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر توسعه کتاب 

و کتابخوانی منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال 
اصحاب  و  ناشران  نویسندگان،  با  تعامل  و 
فرهنگ و هنر و بهره گیری از شخصیت های 
فرهیخته و صاحب نظر در جهت برنامه ریزی 
مکتوب  آثار  ترویج  و  توسعه  تولید،  برای 
گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش و ترویج 
ارتقای  و  رشد  هدف  با  کتابخوانی  و  کتاب 
یرانی  ا فرهنگ  و  دانش  معرفت،  سطح 
باشید.«همچنین  موید  و  موفق  اسالمی، 
محمدجواد  به  خطاب  ارشاد  وزیر  حکم  در 
مرادی نیا آمده است: »نظر به سوابق علمی، 
فرهنگی و تجربیات اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به سمت 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی منصوب می شوید.

از  بهره گیری  و  متعال  خداوند  از  استعانت  با  می رود  امید 
مبنای  بر  هدفمند  برنامه ریزی  جهت  در  موجود  ظرفیت های 
سیاست های اعالم شده با هدف ارتقای سطح معرفت، فرهنگ و 

هنر ایرانی اسالمی، موفق و موید باشید.«

مدیر اداره صادرکننده مجوز کتاب تغییر کرد

که  کاکایی  عبدالجبار 
معتقد است تا دالیل زیربنایی 
تبلیغ  نکنیم  حل  را  مطالعه 
کتاب با ادبیات تعلیمی بی فایده است، 
می گوید که این تبلیغات هم مقداری خز 
شده و مثل تبلیغی است که خیارفروش ها 
برای خیار و ماست فروش ها برای ماست 

می کنند.
این شاعر درباره نگاه مناسبتی به 
کتاب، افراط در پرداختن به آن در ایام 
برخالف  کتاب«  »هفته  مثل  خاصی 
دیگر روزهای سال و همچنین جایگاه 
اساسا  داشت:  اظهار  رسانه ها  در  کتاب 
راجع به  اندرزی  و  تعلیمی  ادبیات  با 
بودن  نام کتاب که مفید  به  موضوعی 
تبلیغ  نمی شود  است،  واضح  بسیار  آن 
کرد. فکر نمی کنم کسی در عالم باشد 
که از مختصر خردی برخوردار باشد و 
مخالف کتاب باشد. مثل این است که 
برای هوا تبلیغ کنیم و بگوییم که هوا 
خیلی خوب است، نفس بکشید، به خدا 
این هوا، هوای بدی نیست. مثبت بودن 

بعضی چیزها جزء بدیهیات است
که  دالیلی  به  اشاره  با  سپس  او 
منجر به کاهش مطالعه می شود گفت: 
ناتوانی  سر  از  بعضی ها  است  ممکن 
کتاب  نکنند  فرصت  کم حوصلگی  و 
داشته  دیگری  مشکالت  یا  بخوانند 
باشند اما من با این شیوه از تبلیغ کتاب 
موافق نیستم. به نظرم هم مقداری خز 
شده و هم تاثیر چندانی ندارد. مادامی 
که دالیل زیربنایی مطالعه را حل نکنیم، 
این شکل از تبلیغ کتاب بی فایده است؛ 
مثل تبلیغی است که خیارفروش ها برای 
ماست  برای  ماست فروش ها  یا  خیار 
است،  مهمی  مسئله  کتاب  می کنند. 
اما چه دلیلی باعث شده که جامعه ما 
نیاورده  روی  خواندن  کتاب  به  اصوال 
جامعه شناسی  و  تاریخی  دالیل  است، 
این  آن،  دالیل  از  یکی  دارد.  زیادی 
که  افتاده  جا  ما  فرهنگ  در  که  است 
یکی باید میرزا و مال باشد و بقیه مستمع 
باشند. این فرهنگ آموزش داده شده و 

معموال در طول تاریخ میرزاها، مالها و 
کسانی که اهل مطالعه و مکتب بودند 
بودند.  مستمع  الباقی  و  می شدند  جدا 
ما  در جلسات، هیئت ها و نشست های 

پرسش و پاسخ مطرح نیست.
را  افزود: حاال هم همین  کاکایی 
مثل  برنامه هایی  در  و  کرده اند  مدرن 
برنامه های  دیگر  یا  احکام«  »زالل 
دارد.  وجود  اجتماعی  حتی  و  دینی 
اجتماعی  موضوعات  راجع به  فردی 
نقش  در  فقط  مجری  و  می زند  حرف 
تاییدکننده حرف های او را تایید می کند و 
تکرارکننده جمالت او است. در جامعه ای 
جایگاهی  پاسخ  و  پرسش  اساسا  که 
گرفته  سیاسی  سخنرانی های  از  ندارد، 
تا سخنرانی های اجتماعی، بهداشتی و 
مذهبی، جایگاه مستمع، مستمع است و 

پرسش و پاسخی در کار نیست.
این منتقد ادبی افزود: البته مدتی  
فضای  جلسات  در  می بینم  که  است 
ساعت  یک  شده  مرسوم  مجازی 
سخنران صحبت می کند و نیم ساعت 
شیوه  این  است.  پاسخ  و  پرسش  هم 
وادار  را  افراد  چون  است  خوب  خیلی 
تا  بخوانند  و  کنند  مطالعه  تا  می کند 
بتوانند بپرسند چون پرسیدن هم از سر 
نمی تواند  که  نادان  آدم  است.  دانایی 
کتاب  دالیل  از  یکی  پس  کند.  سوال 
ما  جامعه  زیربنایی  مشکل  نخواندن 
است که هنوز هم به شکل مدرنش در 

رسانه ملی وجود دارد.
کتاب  عوارض  به  اشاره  با  او 
من  گفت:  شایعه پراکنی  در  نخواندن 
گاهی که این برنامه ها را می بینم واقعا 
حرص می خورم. مجری مثل یک آدم 
تکان  سر  فقط  و  می نشیند  خجالتی 
می دهد و حرف های طرف مقابل را که 
پر از ایراد و اشکال است، تایید می کند؛ 
نمی پرسد  سئوالی  نمی گیرد،  ایرادی 
این  نمی کشد.  چالش  به  را  طرف  و 
از صفات جامعه ماست و  مسئله یکی 
ما  فلسفی جامعه  جزء شاکله فکری و 
شده است. علت آن هم این است که 
کتاب نمی خوانند و قدرت سوال کردن 
هم ندارند و همین است که شایعات را 
به راحتی می پذیرند. در فضای مجازی 
سریع  می شود  گفته  که  را  حرفی  هر 
این طور  که  جامعه ای  و  می کنند  باور 
است، زودباور است و یک کالغ، چهل 
با  این جامعه خیلی دیر  کالغ می کند، 
کتاب مانوس می شود، چون کتاب باعث 
می شود که هر چیزی را به نقد بکشیم.

د:  دا مه  دا ا کاکایی  لجبار  عبدا
خانواده ها دوست دارند اغلب آن چیزی 
را که هست باور کنند و کسی که نگاه 
تحلیل  بخواهد  یا  باشد  داشته  انتقادی 
کند، خیلی مورد توجه نیست. در نتیجه 
کتاب خواندن انگیزه می خواهد و در این 
جامعه انگیزه ها کشته می شود. نمایشگاه 
کتاب که برگزار می شد، دیدن کتاب به 

االن  اما  داشت  جاذبه ای  سنتی  شکل 
بیشتر فضای مجازی جای آن فضای 
تغییر  خود  این  می کند.  پر  را  فیزیکی 
در  و  نیست  بد  گرچه  است،  وضعیت 
شده  کتابخوان ها  نفع  به  بخش هایی 
هم  باز  حرفه ای  کتابخوان های  و 
شرایط  اما  می کنند  پیدا  را  کتاب شان 
فعلی باعث شده که تیراژ کتاب ها هم 

پایین بیاید.
درباره  همچنین  نه سرا  ترا این 
و  سلبریتی ها  توسط  کتاب  معرفی 
برخی انتقادها نسبت به این کار برای 
زرد بودن کتاب های معرفی شده یا دست 
کم گرفتن مخاطب بیان کرد: به نظر من 
این بی انصافی است. این افراد خودشان 
را مخاطب سلبریتی ها فرض می کنند و 
آن ها  به  است،  بیشتر  دانش شان  چون 
اتفاقا جامعه ما به این کار  برمی خورد. 
نیاز دارد. البته به شیوه معرفی آن ها هم 
بستگی دارد. یک وقت کتاب را تحلیل 
می کنند که حتی اگر کتاب زردی هم 
باشد، ارزش دارد برای این که انگیزه ای 
را  کتاب  آن  و  برود  فرد  تا  کند  ایجاد 
بگیرد و بخواند. متاسفانه در جامعه یک 
مشت منتقد هستند که جلو هر حرکتی 
را می گیرند. آفتی که ما از دانایان مان 
نیست.  نادان های مان  از  کم  داریم 
عده ای جلو هر اتفاقی را می گیرند. من 
هم موافق نیستم که موضوع سلبریتی ها 
به هر طریق  یا  را خیلی پررنگ کنیم 
به آن ها فحاشی کنیم. باالخره آن ها به 
ابزارهایی تبدیل شده اند که در جامعه ما 
از آن ها کارهایی مفیدی برمی آید. وقتی 
شروع به انجام کار خیری می کنند، بد 
که  داریم  هم  سلبریتی هایی  نیست. 
کتاب  معرفی  و  عام المنفعه  کارهای 
انجام می دهند. این ها را هم ببینیم. به 
نظر من این  معرفی کتاب ها هم می تواند 
مفید باشد، البته منوط به این که شیوه 
معرفی چطور باشد. از اندرز و نصیحت 
و این که »لطفا کتاب بخوانید« بیرون 
بیایند، کتاب را باید تحلیل کرد و باید 

جاذبه ایجاد کرد. 

تبلیغ برای کتاب مثل این است که بگوییم که 
هوا خیلی خوب است، نفس بکشید

رمان »هر شب بیداری« منتشر شد
رمان »هر شب بیداری« نوشته 
صاد  نشر  توسط  مقدم  موقر  نگار 

منتشر شد.
رمان »هر شب بیداری« روایتی 
است.  امروز  زندگی  از  دراماتیک 
نام سپیده  به  درباره دختری  داستان 
است که در آستانه ورود به دانشگاه 
از  است؛  گالویز  مختلفی  مسائل  با 
اختالف  و  قدیمی شان  خانه  فروش 
پدر با عمویش بر سر ارثیه تا رابطه 
عاطفی که در زندگی شخصی اش در 

جریان است.
را  سپیده  پرستاری،  شغل  انتخاب  و  زندگی  در  پی درپی  رخدادهای 
به سمت انتخاب های متفاوت سوق می دهد. انتخاب هایی که روند قصه را 
خاص می کند. این رمان به موضوع اهدای عضو نیز پرداخته است و از این 

جهت نیز قابل توجه است.
رمان »هر شب بیداری« در ۲۵6 صفحه با قیمت ۵۰ هزار تومان توسط 

نشر صاد منتشر شده است.

»جایی کنار جاده« در کتابفروشی ها
»جایی  کوتاه  داستان  مجموعه 
به  داستان،   ۲۰ شامل  جاده«  کنار 
قلم علی خانی در دسترس مخاطبان 

قرار گرفت.
این مجموعه شامل ۲۰ داستان 
با  کوتاه به قلم علی خانی است که 
قابل  گستره  موضوعات،  از  تنوعی 
توجهی از زندگی انسانی و اجتماعی 
امروز ما را به نمایش می گذارد، در عین 
واقعگرایی، ساده و عادی بودن، حاوی 
بینش های فلسفی و روانشناختی است 
چالش های  موشکافانه،  دیدی  با  و 

نهفته در موقعیت های معمولی و هر روزه را به فرصتی برای ارائه تفسیری 
درونی و هستی شناسانه از جهانی بدل می کند که حیات جاری ما در آن 

به طعم لحظه ای است که سپری شده است.
این کتاب در 11۲ صفحه و با قیمت 3۰ هزار تومان توسط انتشارات 

همشهری منتشر شده است.

احتمال برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 
در اواخر آذر

و  کتاب  خانه  مؤسسه  مدیر   
در  حاضر  حال  در  گفت:  ادبیات 
و  مقدمات  کردن  آماده  برای  تالش 
تا  امیدوارم  و  هستیم  ساخت ها  زیر 
آخر آذر شاهد برپایی نمایشگاه باشیم.

مؤسسه  مدیر  دهقانکار  ایوب 
هفته  دبیر  و  ادبیات  و  کتاب  خانه 
کتاب، درباره نحوه برگزاری نمایشگاه 
مؤسسه  در  ما  گفت:  کتاب  مجازی 
مجری  تهران  ادبیات  و  کتاب  خانه 
هستیم،  کتاب  مجازی  نمایشگاه 

ایم. در حال  نمایشگاه فیزیکی کتاب هم بوده  همانطور که قباًل مجری 
حاضر در تالش برای آماده کردن مقدمات و زیر ساخت ها هستیم و امیدوارم 

تا آخر آذر شاهد برپایی نمایشگاه باشیم.
وی ادامه داد: گرچه زمان دقیق برگزاری هنوز مشخص نیست و با 
توجه به اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرد که از شنبه هفته آینده 
محدودیت هایی وجود دارد، ما همانطور که قباًل در نمایشگاه فیزیکی و حقیقی 
با دستگاه های مختلف مثل مکان میزبان ، آتش نشانی، اورژانس، شهرداری 
تهران و خود ناشرها تعامل مستقیم داشتیم، رویه سابق را ادامه خواهیم داد.

دهقانکار گفت: نمونه حقیقی و مجازی نمایشگاه های کتاب مشابه هم 
هستند و در بحث فروش کتاب باید با یک سری از دستگاه ها مثل بانک عامل 
جهت یارانه ای که به دانشجویان و اساتید و هیأت علمی می دهیم در ارتباط 
باشیم.و البته شرکت ملی پست ایران و ثبت احوال برای احراز هویت افراد.

است  قرار  گفت:  هم  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  شیوه  درباره  وی 
نمایشگاه بزرگ و جامع باشد یعنی تمام فروشگاه ها و انتشارات غرفه های 
مجازی را در قالب یک پلت فرم در سایت داشته باشند، همانند غرفه های 
فیزیکی در نمایشگاه های قبلی که تعامل مستقیم با مردم داشتند. به این 
شکل فرایند خرید صورت می گیرد و یارانه مذکور نیز به مشمولین تخصیص 
داده می شود و سپس از طریق پست ارسال خواهد شد. در مورد کتاب های 
خارجی نیز از آنجا که قرار بود نمایشگاه در اواخر فروردین ماه برگزار شود و 
در اسفند ماه تمام کتاب های خارجی وارد شده اند، هیچ جای نگرانی نیست. 
تالش ما این است که کتاب های صوتی هم در این نمایشگاه عرضه شود.

گرچه این نمایشگاه بیشتر جهت نمایش کتاب های چاپی و فیزیکی است 
اما حاال که بصورت مجازی برگزار می شود کتاب های صوتی را می توانیم 
عرضه کنیم. دبیر هفته کتاب همچنین درباره یارانه کتاب گفت: مقدار دقیق 
یارانه هنوز مشخص نیست اما طی صحبتی که با دکتر جوادی معاون امور 
فرهنگی داشتیم امیدواریم که شاهد افزایشی در میزان یارانه باشیم که البته 
بستگی به بودجه دارد، نکته ای که وجود دارد این است که امیدواریم تا جای 

امکان هزینه ها را پایین بیاوریم و به مقدار یارانه اضافه کنیم.
معمواًل در نمایشگاه فیزیکی تهران هزینه برپایی و یارانه برابر بود اما 
قاعدتًا نمایشگاه مجازی هزینه کمتری دارد و ما امیدواریم شرایط قانونی 

این اجازه را به ما بدهد.
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پروانه رسولی خوشبخت

تاکید بر »جشن گرفتن تفاوت ها« در ادبیات 

»جشن گرفتن  می گوید:  نوجوان  و  کودک  ادبیات  پژوهشگر  یک 
وقتی صداهای  که  چرا  کند،  زیباتر  را  ما  ادبیات  می تواند  که  تفاوت ها«ست 
مختلف در کنار هم قرار بگیرند، موجب لذت بخش ترشدن و زیباترشدن جهان 

متن می شوند.
فرزانه آقاپور - مدرس دانشگاه و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان - در 
نشست مجازی این انجمن به مناسبت هفته کتاب که با موضوع زیبایی شناسی 
در ادبیات کودک و لذت خواندن برگزار شد، با اشاره به مباحث زیبایی شناسی 
در پیشینه ادبیات ایران  اظهار کرد:  گاهی ما اَشکال نامتعارفی از زیبایی را 
داریم که نادیده گرفته می شوند و اتفاقًا امروزه در ادبیات کودک این موضوع 
به وفور وجود دارد. اگر صداهای متعدد و متنوع داشته باشیم، حضور همه این 
انواع در کنار هم است که باعث بروز زیبایی می شود و مخاطب بر اساس تنوع 
نگاه، جنسیت، قومیت، دین و بسیاری موارد دیگر از هویت خودش و یافتن 

بخشی از وجود خودش در اثر لذت می برد.
با تبیین این موضوع که مخاطب ممکن است بسته به حال خود و  او 
خوانده هایش، کارکرد متن و بسیاری موارد دیگر، هر لحظه چیزی را زیبا بداند 
که لحظه قبل از آن لذت نمی برده، اظهار کرد: متن ها هم تکنیک هایی دارند 
که می توانند منجر به ایجاد لذت بیشتر در مخاطب شوند. گاهی ادبیاتی ارائه 
می شود که می تواند تن به خوانش های مختلف دهد چرا که متن فرآیند خوانش 
بازی بین متن و مخاطب است. متنی که سپیدنویسی دارد، شکاف گویا برای 
مخاطب گذاشته است؛ مخاطب را در فرآیند  خوانش شرکت می دهد، سکوت 
معنادار دارد و نماینده آواهای مختلف است، می تواند موجب ایجاد لذت خوانش 
شود و این گونه نیست که بگوییم متن سکوت می کند و این مخاطب است که 
همه چیز را می سازد. در عین حال تا این متن توسط مخاطب خوانده نشود، 
ابتر است و حیات ندارد و نمی توان این را کتمان کرد که این دو موضوع رابطه 

متقابلی با یکدیگر دارند و جدایی ناپذیرند.
آقاپور درباره این که چرا گاهی توافق مخاطبان بر روی یک متن بیش از 
متون دیگر است، تصریح  کرد: توازن و هماهنگی موجود در متن، توانمندی  
نویسنده، رعایت دموکراسی در متن، رام بودن زبان برای نویسنده و ساخت متون 
چندالیه در شاهکاردانستن یا لذت بردن بسیار از یک کار مؤثرند؛ اما ذانقه سازی 
در فضای عام، تریبون داشتن و فرهنگ مشترک مخاطبان از نکاتی است که در 

این میان از اثرگذاری ویژه ای برخوردار است.
او اِعمال قدرت از سوی نهادها و برگزارکنندگان جشنواره ها را در شهرت 
افراِد فعال  این  یک کتاب مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد 
در چرخه نشر هستند که در دیده شدن یک اثر دخالت دارند، در حالی که این 
مخاطب است که باید ذائقه خود را اعالم کند تا به آن توجه شود. به این ترتیب 
اگر اثری غیر از موارد قابل توجه ناشران نیز وجود داشته باشد امکان کنار رفتن 
و دیده نشدن آن وجود دارد.او خوانش مخاطب، جمع خوانی و لذت خواندن را 
آموختنی دانست و افزود: درست است که بسیاری از این موارد فرمایشی نیست و 
درونی است، اما برای این که از خواندن بیشتر لذت ببریم، نیاز داریم که چگونگی 
آن را یاد بگیریم و به ویژه برای این که لذت یک متن را برای کودکان بیشتر 
کنیم باید خوانش انتقادی را به آن ها یاد بدهیم تا سر و کله زدن با متن و 
دسترسی به الیه های مختلف آن را یاد بگیرند و خوانش های خودشان را از 

متن داشته باشند که این از سوی ما نادیده گرفته می شود.
* عناصر زیبایی احساسات مخاطب را نشانه می گیرند

مریم جاللی - مدرس دانشگاه و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان - نیز 
در این گفت وگوی مجازی ضمن اشاره به همزمانی سنجش نسبت زیبایی با 
ادراک، هنگام پرداختن به زیبایی شناسی گفت: عناصر زیبایی پیش از هر  چیز 
احساسات مخاطب را نشانه می گیرند و ما در ورود به این بحث با دو استراتژی 
متن و مخاطب روبه رو می شویم که به هم تنیده شده  اند و جداکردن این دو 

مقوله موجب آسیب به حوزه ادبیات خواهد شد.
او وحدت و هماهنگی، تقارن، توازن، روشنی و تناسب را مشترکات عناصر 
زیبایی متن در ادبیات برشمرد و افزود: متن باید ایجاد چالش و مکالمه کرده 
و در مخاطب لذت سمعی و بصری ایجاد کند و همین درک زیبایی است که 
مخاطب را به این سمت سوق می دهد. ذوق و شهود و تأمل نظری از راه های 

درک زیبایی برای مخاطب است.
جاللی در خصوص این که آیا لذت آموختنی یا امری طبیعی است، تصریح 
کرد: یک متن حتی اگر عناصر سازنده زیبایی را در خود داشته باشد، تا خوانده 
نشود ابتر است تا این که با خوانش ها و دریافت های مختلف از منظر مخاطب 
مورد بررسی قرار  گیرد. زیبایی فی نفسه مورد کتمان قرار نمی گیرد، بنابراین 
بحث زیبایی شناسی در فضای متن هم جایگاه خودش را دارد و زمانی به بلوغ 

می رسد که بتواند با مخاطب ارتباط ایجاد کند.
او خاطرنشان کرد: آن قدر اهالی ادبیات بر زبان متمرکز شده اند که ما فکر 
می کنیم زیبایی یک متن وابسته به رعایت ادبیت یک متن است. ادبیات یک 
خط صاف و کشیده است که ادبیت دائم از آن فاصله می گیرد. مثاًل توصیف 
و تشبیه و سایر عناصر زیباساز ادبی وقتی سوار بر متن می شوند، فاصله ای 
بین متن اصلی ایجاد می کنند که آن فاصله ادبیت است.او زیبایی شناسی را به 
طنابی معلق تشبیه و گفت: این طناب از یک سو به نویسنده، از یک سو به 
خود متن و از سوی دیگر به مخاطب وصل و مدام در حال حرکت است و به 
همین دلیل است که در این حوزه مبحث نسبیت مطرح می شود و در مواقعی 

خوانش مخاطب و لذت تقریبی او از این خواندن را مطرح می کند.

معاون  سیاسی،  امنیتی و اجتماعی 
استاندار سمنان از آنچه غربت کتابخانه 
های عمومی در دوره سیطره ویروس 
و گفت: کووید  یاد کرد  کرونا  نوظهور 
داشته  متعددی  منفی  آثار  اگرچه   1۹
اما حضور بیشتر در خانه و محدودیت 
اجتماعات و دورهمی ها بستر مناسبی 
برای مطالعه و کتابخوانی بیشتر فراهم 

کرده است.
حبیب اهلل خجسته پور اظهار داشت: 
امروز بیشتر مردم برای آگاهی و دانش 
علمی،  مختلف  رویدادهای  از  افزایی 
پیشرفت  با   ... و  اجتماعی  فرهنگی، 
بهره مند  مجازی  فضای  از  فناوری 
می شوند که الزم است کتابخانه های 
عمومی از این فضای نوین برای ترویج 

کتابخوانی نهایت بهره را ببرد.
و  فناوری  رشد  اشاره  با  وی 
راستای  در  آن  از  گیری  بهره  لزوم 
کرد:  تصریح  لعه  مطا نه  سرا بهبود 
سمنان  استان  عمومی  کتابخانه های 
در  نوین  فناوری  پیشرفت  به  توجه  با 
با  دانش افزایی  و  اطالع رسانی  عرصه 
سنت شکنی و تغییر رویه  به پاتوق اهالی 

فرهنگ و کتاب تبدیل شود.
خاطر  اجرایی  ارشد  مسوول  این 
و  فناوری  ورود  باتوجه  کرد:  نشان 
کشور،  به  نوین  اطالع رسانی های 
ادامه  کنار  در  عمومی  کتابخانه های 
ترویج  در  گذشته  معمول  رویه های 
اختیار  در  را  خود  امکانات  کتابخوانی، 

اهالی فرهنگ هم قرار دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار سمنان ادامه داد: به عنوان مثال 
اگر از قرائت خانه کتاب خانه های عمومی 
استان استقبال نمی شود این  اماکن به 
محلی برای حضور اهالی فرهنگ و هنر 

برای نقد و بررسی کتاب شود.
برای  اقداماتی  کرد:  اضافه  وی 
معرفی سمنان به عنوان پایتخت کتاب 
فرمانداری،  سوی  از   1۴۰۰ سال  در 
و  می  سال ا ی  ا ر شو  ، ی ر ا د شهر
در  این شهرستان  اجرایی  دستگاه های 

حال انجام است به یقین برنامه های در 
دست انجام در ترویج فرهنگ  مطالعه و 
کتاب در استان بسیار تاثیر گذار است.

بپذیریم  باید  گفت:  پور  خجسته 
ناشی  اجتماعی  های  آسیب  از  بخشی 
جامعه  در  مطالعه  سرانه  کاهش  از 
است و اگر سرانه مطالعه در بین آحاد 
مردم افزایش یابد، آمار بزهکاری های 

اجتماعی  کاهش خواهد یافت.
و  رنگ  ها  کتابخانه  به  کرونا   *

بوی غربت داده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
نه  ئت خا قرا گفت:  سمنان  ر  ندا ستا ا
دیگر  و  سمنان  استان  در  کتابخانه ها 
نقاط کشور به دلیل شیوع کرونا ویروس 

رنگ و بوی غربت گرفته است.
هر  آبان  در  افزود:  خجسته پور، 
سال به مناسبت هفته کتاب، همایش و 
جشنواره های فاخری در استان سمنان 
برگزار می شد اما امسال به دلیل شیوع 
کرونا ویروس برنامه های این هفته به 
بستر  در  عمده  طور  به  و  دیگر  شکل 

فضای مجازی درحال برگزاری است.
قابل  تعداد  کرد:  خاطرنشان  وی 
نجمن های  ا ران،  بدا کتا ز  ا توجهی 
شرکت  و  شهرستان ها  نی  ا بخو کتا
کنندگان در جشنواره رضوی از استان 

سمنان در رویدادهای ملی افتخار آفرینی 
داشتند، که الزم است از تالش های این 

عزیزان قدردانی  کنم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار سمنان ادامه داد: افتخارآفرینی 
کتاب خوانان  و  کتابداران  از  جمعی 
استان در جشنواره های کشوری نشان 
از فرهنگ غنی مردم استان سمنان و 

اهمیت هم استانی ها به کتاب دارد.
دلیل  به  کرد:  اضافه  خجسته پور 
نه  خا ئت  قرا ویروس  کرونا  شیوع 
کتابخانه های استان همانند دیگر نقاط 
کشور رنگ و بوی غربت به خود گرفته 
است اما مردم در ماندن در خانه ها برای 
امر  به  ویروس،  کرونا  شیوع  با  مقابله 

مطالعه هم توجه داشتند.
وجود  با  کرونا  کرد:  تصریح  وی 
اثرات منفی و مشکالتی که برای کشور 
به وجود آورد اما ویژگی های مثبتی هم 
داشته و باعث شده مردم استان در کنار 
با  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت 
مراجعه دوباره به کتابخانه های خانگی 

خود بار دیگر با کتاب آشتی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
از  باید  داد:  ادامه  سمنان  استاندار 
بسترهای مختلف مانند فضای مجازی 
باوجود شیوع کرونا ویروس، برای ترویج 

کتاب و کتابخوانی نهایت بهره را ببریم.
همچنین دهقانلو، سرپرست اداره 
کل کتابخانه های عمومی استان سمنان 
هر  ازای  به  کتاب  جلد  نیم  و  یک  از 
سمنانی در کتابخانه های عمومی  این 
استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۴ 
باب کتابخانه عمومی در سراسر استان 

سمنان فعال هستند.
های  حمایت  به  اشاره  با  وی 
عمومی  های  کتابخانه  ز  ا ر  استاندا
در  سمنان  استاندار  پیام  افزود:  استان 
جاری  سال  کتاب  گرامیداشت  هفته 
برای  کتاب داران و کتاب خوانان استان 

بسیار دلگرم کننده بود.
این  برنامه های  از تداوم  دهقانلو 
کروناویروس  شیوع  وجود  با  کل  اداره 
خبر داد و تصریح کرد: به دلیل شیوع 
کرونا ویروس، امسال آیین گرامیداشت 
بیست و هشتمین دوره هفته کتاب در 
با رنگ و بوی متفاوتی  استان سمنان 
برگزار و عمده در بستر فضای مجازی 

برگزار شد.
فرهنگ  ترویج  از  تمجید  به  وی 
و  پرداخت  استان  در  کتاب  هدا  ا
گذشته  یکسال  در  کرد:  خاطرنشان 
افزون بر 11۵ هزار جلد کتاب از سوی 
اقشار مردم بافرهنگ استان به کتابخانه 
ها اهدا شد که از این تعداد ۲7 هزار جلد 
کتابخانه های عمومی در دسترس  در 
کتابخوانان قرار گرفت و مابقی کتب به 

دستگاه های اجرایی اعطا شد.
سرپرست اداره کل کتابخانه های 
هم  اقبال  به  اشاره  با  استان  عمومی 
استانی ها به استفاده از ظرفیت کتابخانه 
آخرین  براساس  گفت:   عمومی  های 
استان  در  نفر  هزار  بر ۵7  افزون  آمار، 

عضو کتابخانه های عمومی هستند.
یک  از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
های  کتابخانه  در  کتاب  جلد  میلیون 
عمومی استان وجود دارد اضافه کرد: به 
ازای هر یک نفر از هم استانی ها، یک 
و نیم جلد کتاب در کتابخانه ها استان 

در قفسه ها جای گذاری شده است.

غربت کتابخانه ها در دوره سیطره کرونا
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نوجوان  و  کودک  تئاتر  هنرمندان  وضعیت 
نگران کننده است

تئاتر  و  تئاتر  تولید  مرکز  مدیر 
فکری  پرورش  کانون  عروسکی 
کودکان و نوجوانان با اشاره به تعطیلی 
فیزیکی سالن های این مرکز، تصریح 

تئاتر  هنرمندان  شرایط  و  وضعیت  کرد: 
کودک و نوجوان نگران کننده است.

امیر مشهدی عباس گفت: فعالیت های فیزیکی مرکز نظیر تمرین 
و اجرای تئاتر تعطیل است ولی فعالیت ها در فضای مجازی ادامه دارد و 
هر روز هم بیشتر می شود.وی با اشاره به معلوم نبودن زمان بازگشایی 
مجدد سالن های تئاتر کانون به دلیل شرایط کرونایی و محدودیت های 
تعیین شده، تصریح کرد: بزرگ ترین نگرانی ما گروه های تئاتر کودک 
و نوجوان هستند، زیرا اشتغال در این شرایط برایشان بسیار سخت شده 
است و گروه ها در شرایط مالی بسیار بد و مگران کننده ای به سر می برند.

فریبا متخصص بازیگر سریال »افرا« شد

مجموعه  به  متخصص  فریبا 
کارگردانی  به  فرا«  »ا تلویزیونی 

بهرنگ توفیقی پیوست.
به  »افرا«  تلویزیونی  سریال 
کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی 

مشترک مجید موالیی و محمدکامبیز دارابی 
کلید خورد و فریبا متخصص به عنوان اولین 
بازیگر آن در نقش اعظم در لوکیشن های شمال کشور مقابل دوربین رفت. 
پیش از این حضور پژمان بازغی نیز در این سریال قطعی شده بود. ضمن 
اینکه بازی مهدی سلطانی، مینا وحید، علیرضا آرا، محمد صادقی، سارا باقری و 
روزبه حصاری نیزاز مدتی پیش آغاز شده و تدوین همزمان سریال نیز به زودی 
شروع می شود.  داستان این مجموعه تلویزیونی که قصه آن در زمان معاصر 
می گذرد، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیماست و طراحان قصه 

سریال پدرام پورامیری و حسین دوماری هستند.

ترانه هایی از »همنوازان ایران« با صدای محمد 
ذاکرحسین

شو«  ر  »بیدا موسیقی  لبوم  آ
به آهنگسازی کاوه پیمان و خوانندگی 
گروه  همراهی  با  ذاکرحسین  محمد 
موسیقی  ژانر  در  ایران«  »همنوازان 

ایرانی به بازار آمد.
»مقدمه«، »چهارمضراب«، »چکیده« 
برداشتی مرکب از دخترک ژولیده اثر علینقی وزیری و »چکاد« اثر پرویز 
مشکاتیان، »قمارباز« با شعر مولوی، »عبور« با شعر کاوه پیمان و »بیدار 

شو« با شعر کاوه پیمان عناوین قطعات این آلبوم را تشکیل می دهد.
کاوه پیمان نوازنده تار، محمدرضا عطار نوازنده سنتور، خشایار طیار 
نوازنده کمانچه، کیوان ولدان نوازنده کمانچه آلتو، مهدی زارع نوازنده بم تار، 
کریم ابراهیمی نوازنده تمبک و ضرب زورخانه، علیرضا نصیری فرد نوازنده 
دف از جمله  هنرمندانی هستند که گروه نوازندگان آلبوم را تشکیل می دهند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

نرگس آبیار داور جشنواره فیلم »زنان هرات« شد

سینمای  کارگردان  آبیار  نرگس 
ایران داور جشنواره فیلم »زنان هرات« 
شد. ششمین دوره جشنواره بین المللی 
بخش  دو  در  هرات«  »زنان  فیلم 
و  آزاد  موضوع  جهان«  »سینمای 
مسایل  به  متمرکز  زنان«  »سینمای 

زنان برگزار خواهد شد و از میان 3۰۰ فیلم 
ارسال شده از 1۲۲ کشور جهان، 73 فیلم منتخب از ۲7 کشور جهان به دو 
بخش »مسابقه و نمایش« این جشنواره راه یافته است. این فیلم ها متعلق به 
کشورهای هند، ایران، فرانسه، بریتانیا، یونان، آمریکا، مصر، روسیه، کرواسی، 
صربستان، مونتینیگرو، آلمان، فیلیپین، اسپانیا، بلژیک، مجارستان، تایوان، 
قطر، ترکیه، پرتغال، فنالند، آفریقا ، یمن، مالزی، ازبکستان و آرژانتین است و  
هیأت داورانش متشکل از سینماگران و فعاالن حقوق زن از افغانستان، هند، 

آمریکا، اسپانیا، روسیه، یونان، تاجیکستان، فرانسه، ترکیه و ایران هستند.
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جشنواره تئاتر یک نفره!

شیوا اردویي: ما در ایران به سمت تئاتر دیجیتال نرفته ایم

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

ــي  ــژه و عجیب ــا شــرایط وی کرون
ــاال  ــرده و ح ــه ایجــاد ک ــراي هم را ب
ــر  ــا قش ــا تنه ــه تقریب ــدان ک هنرمن
ــتاد  ــاري س ــالت اجب همیشــه درتعطی
ــه فکــر  ــا هســتند، ب ــا کرون ــارزه ب مب
راه هــاي جدیــد بــراي ارائــه آثــار 
خــود مي باشــند. یکــي از اتفاقــات 
ــر کشــور  ــه در عرصــه تئات ــي ک جالب
ــره  ــک نف ــر ت ــنواره تئات رخ داده، جش
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــه ب ــد ک مي باش

ــد. ــد ش ــرا خواه اج
ــنواره  ــر جش ــی، دبی ــیوا اردوی ش
تــک نفــره آنالیــن در گفتگــو بــا دنیاي 
جوانــان دربــاره هــدف برگــزاری ایــن 
رویــداد گفــت: انگیــزه اولیــه برگــزاری 
ایــن جشــنواره بــه دلیــل فضــای 
موجــود در پــی شــیوع ویــروس کرونــا 
و فضــای تلخــی کــه بــرای تئاتــر بــه 
ــم شــکل  ــده اســت، در ذهن وجــود آم
گرفــت و فکــر کــردم در ایــن شــرایط 

بایــد تئاتــر را زنــده نگــه داریــم. طــی 
ــه داشــتم متوجــه شــدم  ــی ک مطالعات
تئاتــر دنیــا در حال پیشــرفت در فضای 
مــدرن اســت و براســاس بررســی هایم 
بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه مــا 
ــر  ــمت تئات ــه س ــدان ب ــران چن در ای
ــال  ــر دیجیت ــم. تئات ــال نرفته ای دیجیت
ــر و  ــه مفهــوم تئات ــر ب ــی از تئات ترکیب
ــک  ــه کم ــت ک ــوژی اس ادوات تکنول
می کنــد تــا بــا زبانــی مــدرن بــا 
مخاطــب ارتبــاط برقــرار شــود و اکنون 
ــه  ــاط ب ــراری ارتب ــن شــرایط برق در ای
وســیله ایــن زبــان حائــز اهمیت اســت. 
ــر  ــون تئات ــیاری، اکن ــاد بس ــه اعتق ب
ــد  ــه نظــر مــن بای ــا ب مــرده اســت ام
بــه دنبــال راه هــای تــازه ای باشــیم تــا 
ارتبــاط تئاتــر بــا مخاطــب برقرار شــود. 
اخیــرا بــه عنــوان مدیر آمــوزش بخش 
تئاتــر، همــکاری خــود را بــا مجموعــه 
ــاز  ــوار آغ ــه دی ــری خان ــی هن فرهنگ

ــود  ــه خ ــه نوب ــرآن شــدم ب ــردم و ب ک
بــه دنبــال حرکتــی باشــم تــا خــون در 
رگ هــای تئاتــر جریــان یابــد و از ایــن 
بــه ایده برگــزاری ایــن رویداد رســیدم. 
ــه  ــز ب ــوار نی ــره دی ــک نف ــنواره ت جش
ــا  ــود ت ــزار می ش ــن برگ صــورت آنالی
ــات در  ــر، اتفاق ــت تئات ــاس ماهی براس

لحظــه رخ دهــد.
ــار  اردویــی کــه ســابقه ترجمــه آث
متعــددي را هم در کارنامــه کاري اش دارد 
ضمــن اشــاره بــه اینکــه مهلــت ارســال 
آثــار بــه ایــن جشــنواره تــا ۲۹ آبان مــاه 
تمدیــد شــده اســت، دربــاره اســتقبال از 
ایــن رویــداد عنــوان کــرد: خوشــبختانه 
ــالف  ــنواره برخ ــن جش ــتقبال از ای اس
آنچــه فکــر می کــردم بســیار خــوب بوده 
اســت. در بخــش فارســی تاکنــون حدود 
۴۰ نمایشــنامه از تهــران و شهرســتان ها 
و در بخــش انگلیســی حــدود 1۵ متــن از 
داخــل و خارج از کشــور بــه دبیرخانه این 

رویــداد رســیده اســت.
او بــا بیــان اینکــه جشــنواره بــه 
صــورت رقابتــی برگــزار خواهــد شــد، 
دربــاره هــدف از برگــزاری بخــش 
انگلیســی جشــنواره تــک نفــره آنالین 
دیــوار اظهــار کــرد: ایــن بخــش را بــه 
ــرای  ــوان اج ــا عن ــی ب ــال جریان دنب
ــه ۵  ــنده، ک ــان نویس ــه زب ــش ب نمای
ســال اســت آن را دنبــال می کنــم در 
جشــنواره لحــاظ کردیــم. در این مدت 
ــان  ــه زب ــاری را ب ــا آث ــودم ت ــرآن ب ب
نویســنده آن، روی صحنــه آورم چراکه 
نفــس ایــن موضــوع در ایــن اســت که 
مــا بــا زبــان نویســنده بــه تفکــرات او 
نزدیک تــر خواهیــم شــد. از ایــن رو در 
ــار  ــداد، آث ــن روی بخــش انگلیســی ای
ترجمــه شــده پذیرفتــه نخواهــد شــد. 
داوران جشــنواره بــه زودی اعــالم 
نمایــش  نهایــت 3  در  و  می شــوند 
ــد  ــی خواه ــاب و معرف ــده انتخ برگزی

شــد. ایــن جشــنواره از یکــم تــا دهــم 
دی مــاه از طریــق پلتفرم هــای داخلــی 
کــه بــه زودی معرفــی می شــوند، 

برگــزار خواهــد شــد.
بــه  اشــاره  ضمــن  اردویــی 
ــری  ــی هن ــه فرهنگ ــه مجموع اینک
ــی  ــا حام ــون تنه ــوار تاکن ــه دی خان
ــح  ــوده اســت، تصری ایــن جشــنواره ب
ــور  ــه منظ ــری ب ــال پیگی ــرد: در ح ک
جــذب حامــی مــادی و معنــوی بــرای 

ــتیم. ــنواره هس ــزاری جش برگ
اردویــی همچنیــن در بخــش 
دیگــري از صحبت هــاي خــود ضمــن 
ــی  ــه شــرایط ســخت و بحران اشــاره ب
مراکــز هنــری از مدیریــت خانــه هنــر 
دیــوار بــه عنــوان متولــی برگــزاری این 
جشــنواره تشــکر کــرده و گفــت حضور 
مدیرانــی کــه دغدغــه فرهنگــی دارنــد 
مغتنــم اســت . او دربــاره فعالیت هایــی 
ــت،  ــه آن اس ــغول ب ــون مش ــه اکن ک

یــادآور شــد: در حــال کار بــر روی رمان 
شــوهر آهــو خانــم، نوشــته علی محمــد 
افغانــی هســتم تــا آن را بــه نمایشــنامه 
تبدیــل کنــم و در صورتی کــه شــرایط 
مناســبی ایجاد شــود ســال آینــده آن را 
بــه صحنه مــی آورم. همچنین مشــغول 

ــن  ــر م ــوان اگ ــا عن ــی ب ــه رمان ترجم
صــورت تــو را داشــتم، اثــر فرانســیس 
چــا نویســنده کــره ای هســتم کــه بــه 

زودی ایــن اثــر منتشــر خواهــد شــد.
یــان  پا در  ردویــی  ا شــیوا 
روزهــای  گفــت:  صحبت هایــش 

ــم و  ــر می گذاری ــت س ــی را پش تلخ
ــم  ــرژی همکاران ــه ان ــدم ب چشــم امی
در برگــزاری ایــن جشــنواره تــک 
نفــره آنالیــن دیــوار اســت تــا بتوانیــم 
حتــی چــراغ کوچکــی در ایــن روزهــا 

ــم. ــن کنی روش

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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ــش  ــومین همای ــته س روز گذش
ــی  ــانه ای و اطالعات ــواد رس ــی س مل
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــه ب ک
ــید و در  ــان رس ــه پای ــود، ب ــده ب ش
ــگ  ــر فرهن ــي آن وزی ــم پایان مراس
ــه  و ارشــاد اســالمي توضیحاتــي را ب

داد. ارائــه  رســانه ها 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
روز گذشــته در ســخنانی تصویــری در 
آییــن پایانــی ســومین همایــش ملــی 
ســواد رســانه ای و اطالعاتــی، گفــت: 
ــر  ــر تفک ــی ب ــانه ای مبتن ــر رس تفک
ــانه ای  ــواد رس ــت و س ــی اس اجتماع
وقتــی شــکل می گیــرد کــه مصــرف 
کننــده رســانه و تولیدکننــده پیــام 
اجتماعــی  حقــوق  بــه  رســانه ای 
و اخــالق اجتماعــی توجــه کنــد. 
ــد،  ــم در تولی ــی را ه ــوق اجتماع حق
هــم در توزیــع و هــم در مصــرف 
رســانه ای مــورد توجــه و تعلــق خاطــر 
ــره  ــن جوه ــد، بنابرای ــرار ده ــود ق خ
ســواد رســانه ای تفکــر اســت. رســانه 
بــا  همــزاد  انســان ها  زندگــی  در 
ــت و در  ــر اس ــی بش ــت اجتماع زیس
طــول دوره هــای مختلــف تاریــخ 
زندگــی اجتماعــی انســان، دوره هــای 
ــته ایم.  ــانه ها داش ــی را در رس مختلف
تاریــخ  کــه  ســنتی  رســانه های 
ــه  ــابه خطاب ــد مش ــری دارن قدیمی ت
و کتــاب. رســانه های مــدرن هــم 
ــو  ــات، رادی ــا مطبوع ــد روزنامه ه مانن
ــا  ــون م ــون و… اســت. اکن و تلویزی
در دوره رســانه های عصــر جدیــد 
یــک  جدیــد  دوره  ایــن  هســتیم. 
زیســت بوم تــازه ای را بــه زندگــی 
ــانه های  ــه رس ــت ک ــان داده اس انس
عصــر جدیــد بــا رســانه های پپیشــین 
و  داشــته  توجهــی  قابــل  تفــاوت 
جدیــد  عصــر  رســانه های  دارد. 
بیــش  کــه  هســتند  رســانه هایی 
از آن کــه مخاطــب محــور باشــد 
ــر  ــر کارب ــت و ه ــور اس ــر مح کارب
بــرای خــود یــک رســانه اســت. 
ضریــب نفــوذ رســانه های جدیــد 
قابــل مقایســه بــا رســانه های ســنتی 
ــت.  ــدرن نیس ــانه های م ــی رس و حت
در  هــم  و  زمــان  زاویــه  از  هــم 
ــه  ــن هســتیم ک ــا شــاهد ای ــد م تولی
بــرای  جدیــد  عصــر  رســانه های 
تعطیــل  موقعیــت  و  زمــان  خــود 
نمی شناســد.  تولیــد  در  توقــف  و 
ــوزه  ــد در ح ــر جدی ــانه های عص رس

قابــل  تفاوت هــای  هــم  مصــرف 
توجهــی بــا رســانه های مــا قبــل 
خــود پیــدا کــرده انــد. ســاعاتی کــه 
کاربــران رســانه های عصــر جدیــد در 
ــد  ــانه ها می گذرانن ــن رس ــای ای فض
ــت.  ــته نیس ــا گذش ــه ب ــل مقایس قاب
ســاعت های متوالــی و فراوانــی را 
مــا در فضــای رســانه های جدیــد 
مشــاهده می کنیــم کــه کاربــران 
بنابرایــن ضریــب  دارنــد.  حضــور 
نفــوذ رســانه های جدیــد ضریــب 
ــم از  ــت. ه ــی اس ــل توجه ــوذ قاب نف
منظــر زمــان تولیــد و زمــان مصــرف 
ــر.  ــدد دیگ ــای متع ــم از زاویه ه و ه
جدیــد  رســانه های  در  جملــه  از 
ــذاری  ــدد اثرگ ــای متع ــاهد الیه ه ش
نه های  رســا ر  د گــر  ا هســتیم. 
مــدرن  رســانه های  و  کالســیک 
ــان،  ــفید و پنه ــای س ــن و الیه ه مت
فاصلــه زیــادی بــا هــم داشــتند 
پیــام  از  قابــل توجهــی  و بخــش 
ــاق  ــن اتف ــط مت ــده توس ــل ش منتق
ســفیدی های  کنــون  ا د  فتــا می ا
ــانه های  ــای رس ــام در فض ــوزه پی ح
جدیــد بــه انــدازه نوشــته های آن 
ــای  ــا الیه ه ــی م ــت؛ یعن ــر اس موث
پنهــان رســانه ای جدیــد را بــه انــدازه 
الیه هــای آشــکار، صاحــب تاثیــر 
ــاهده  ــر مش ــتر در تاثی ــی بیش و گاه
ــه  ــن نکت ــه ای ــن ب ــم. همچنی می کنی
می تــوان  جدیــد  رســانه های  در 
ــر  ــانه های عص ــه رس ــرد ک ــه ک توج
ــک  ــانه های ت ــای رس ــه ج ــد ب جدی
اشــتراکی و  ارتباطــی، رســانه های 
ایــن  اســت.  تعاملــی  رســانه های 
تعاملــی بــودن و مشــارکت گرا بــودن 

تفــاوت  طبعــا  جدیــد  رســانه های 
ــوع اثرگــذاری  ــل توجهــی را در ن قاب
ــاد  ــانه ها ایج ــن رس ــوذ ای ــوع نف و ن
ــی  ــن نکات ــن ای ــرده اســت. بنابرای ک
کــه مطــرح شــد که مــا در یــک دوره 
جدیــد عصــر رســانه ای هســتیم کــه 
تفــاوت زیــادی بــا رســانه های کهــن 
ــته و دارد،  ــدرن داش ــانه های م و رس
بــه مــا یــک زیســت بــوم جدیــدی را 
ــد و  در فضــای رســانه نشــان می ده
اهمیــت آن را از زاویه هــای مختلــف 

می کنــد. عرضــه 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمي 
ــالب  ــی انق ــورای عال ــو ش ــه عض ک
فرهنگــی نیــز مي باشــد در ادامــه 
صحبت هــاي خــود افــزود: امــروز 

ــی  ــیه زندگ ــک حاش ــا ی ــانه تنه رس
ــاد  ــک نه ــه ی ــت بلک ــانی نیس انس
چندجانبــه موثــر اســت. از یــک ســو 
ــروز  ــت. ام ــی اس ــاد هویت ــک نه ی
جوامــع،  از  بســیاری  در  رســانه ها 
مشــابه خانــواده و در برخــی همپــای 
ــش از  ــم بی ــی ه ــواده و در بخش خان
خانــواده در هویت ســازی فــردی و 
ــر  ــانه دیگ ــت. رس ــر اس ــی موث جمع
یــک نهــاد در کنــار دیگــر نهادهــای 
زندگــی اجتماعــی نیســت بلکــه یــک 
نهــاد کانونــی هویــت ســاز فــردی و 
جمعــی اســت. همچنیــن یــک نهــاد 
مهــم و اساســی تمدنــی اســت. یعنــی 
مــا اگــر بحــث تعامــل تمدن هــا 
احیانــا ســتیزها و جنگ هــای  یــا 
ــا هــم داشــته و داریــم  تمدن هــا را ب
بخــش قابــل توجهــی از ایــن تعامــل 
و یــا درگیــری و یــا ســتیز و جنــگ بر 
دوش رســانه های عصــر جدیــد اســت 
ــا و  ــا و باوره ــا هنجاره ــه ارزش ه ک
ــل و  ــان را در تعام ــای خودش رفتاره
یــا تقابــل مطــرح می کننــد. بنابرایــن 
رســانه تنهــا و تنهــا در عصــر جدیــد 
یــک نهــاد ملــی نیســت بلکــه یــک 
نهــاد فراملــی اســت کــه بــه نحــوی 
در ایــن تعامــل تمدنــی و تعامــل بیــن 
ــت.  ــذار اس ــذار و اثرگ ــل نقش گ مل
ــد  ــر جدی ــانه های عص ــن رس همچنی
یــک نهــاد توســعه ای اســت. بــه ایــن 
معنــا کــه توســعه های اقتصــادی، 
و  علمــی  و  آموزشــی  توســعه های 
توســعه های فرهنگــی و اجتماعــی 

ــد  ــر جدی ــانه های عص ــر دوش رس ب
اســت و بخــش قابــل توجهــی از 
توســعه دولت هــا و ملت هــا بــر دوش 
رســانه های عصــر جدیــد اســت و 
رســانه بــال توســعه و مبنــای تحــرک 
توســعه ای یــک جامعــه و یــک دولت 
ــی  ــن وقت ــرا اســت. بنابرای توســعه گ
جدیــد  عصــر  رســانه های  از  مــا 
ــک  ــه ی ــا ب ــم صرف ــت می کنی صحب
حاشــیه زندگــی توجــه نمی کنیــم 
بلکــه رســانه از ایــن ابعــاد و مشــابه 
ایــن ابعــاد نقــش کانونــی در زندگــی 
فــردی و جمعــی مــا در شــرایط جاری 

ــده دارد.   ــرایط آین و ش
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ــود  ــری خ ــخنان تصوی ــه س در ادام
ــن  ــت ای ــات اهمی ــن مقدم ــت: ای گف
ــش  ــا بی ــه م ــاند ک ــب را می رس مطل
ــر  ــانه در عص ــه رس ــد ب ــش بای از پی
جدیــد توجــه کنیــم و ســواد رســانه ای 
یکــی از ملزومــات ایــن توجــه اســت. 
ســواد رســانه ای مقولــه ای اســت 
ــه کســانی کــه  ــوط ب کــه صرفــا مرب
ــه  ــا ب ــود. ی ــتند، نمی ش ــواد هس باس
اینکــه صرفــا خوانــدن و  معنــای 
ــی  ــی آن های ــد. حت ــتن می دانن نوش
ــد  ــم بل ــتن ه ــدن و نوش ــه خوان ک
نیســتند بــه ســواد رســانه ای نیازمنــد 
هســتند تــا بتواننــد بــا زندگــی و 
فضــای جدیــد ارتبــاط درســتی برقرار 
از ســواد رســانه ای  کننــد. وقتــی 
ــواد در  ــبیه س ــم ش ــت می کنی صحب
حوزه هــای رایــج، پایه هــا و ســطوحی 
دارد. بــه ایــن معنــا کــه یــک ســواد 
پایــه و ابتدایــی، میانــی و ســواد عالی 
دارد. بایــد بــرای همــه ایــن ســطوح 
ســواد داشــت. هــم ســواد پایــه بــرای 
ــرای  ــی ب همــگان و هــم ســواد میان
اقشــار متوســط و میانــی جامعــه کــه 
درگیــر بــا فضاهــای رســانه هســتند و 
هــم ســواد عالــی بــرای نخبگانــی که 
ــه  ــد در عرص ــد و می توانن می خواهن
ــای  ــد تاثیرگذاری ه ــانه های جدی رس
جدی تــری داشــته باشــند. اگــر مــا از 
ــم  ــت می کنی ــانه ای صحب ــواد رس س
ــر  ــر تفک ــی ب ــانه ای مبتن ــواد رس س
ــا ۲  ــت م ــت. در حقیق ــانه ای اس رس
ــم  ــاوت از ه ــه متف ــم ک ــا داری فض
هســتند. فضایــی کــه صرفــا بــه 
مصــرف رســانه ای فکــر می کنــد 
ــانه ای  ــر رس ــه تفک ــه ب ــی ک و فضای
فکــر می کنــد. تفکــر رســانه ای را 
ــانه ای  ــرف رس ــن مص ــد جایگزی بای
کــرد و تفکــر رســانه ای چندالیــه 

ــد  دارد کــه همــه ایــن الیه هــا را بای
بــا هــم بــه پیــش بــرد. الیــه نخســت 
تفکــر انتقــادی اســت. تفکــر انتقــادی 
تفکــری اســت کــه در هنــگام تولیــد 
و مصــرف رســانه بــه نقــد و پاالیــش 
ــام از  ــن پی ــه ای ــد. اینک ــر می کن فک
ــان و  ــه اتق ــت و چ ــی اس ــه منبع چ
ــه همــراه  ــا خــود ب چــه صحتــی را ب
ــه  ــل. اینک ــن قبی ــی از ای دارد و نکات
هــر پیامــی را بــدون پاالیــش مــورد 
توجــه و مــورد پذیــرش و مــورد نشــر 
ــه دوم  ــرار نمی دهــد. الی و بازنشــر ق
ــت.  ــه اس ــر خالقان ــر، تفک ــن تفک ای
تفکــر خالقانــه ایــن اســت کــه 
هــم در تولیــد و هــم در مصــرف 
رســانه ای بــه جــذب و رویــش فکــر 
ــام  ــوان پی ــه می ت ــد. اینکــه چگون کن
ــه  ــه دارد ب ــیطی ک ــای بس را از فض
تحلیلی تــر  و  ترکیبی تــر  فضــای 
پیــش ببــرد. کســانی کــه در مصــرف 
رســانه ای و یــا تولیــد رســانه ای صرفا 
ــا  ــد اکتف ــت کرده ان ــه دریاف ــه آنچ ب
بهره منــد  خالقیــت  از  و  می کننــد 
ــه  ــه واســطه فاصل ــا ب نیســتند طبیعت
داشــتن از تفکــر خالقانــه، ســهم 
مناســبی از ســواد رســانه ای نخواهنــد 
داشــت. نکتــه ســومی که در ســاحات 
تفکــر رســانه ای اهمیــت دارد، تفکــر 
ــانه ای  ــواد رس ــت. س ــه اس هنرمندان
ــطوح  ــا س ــه ت ــطوح پای ــی از س وقت
ــن  ــه قری ــرد ک ــکل می گی ــی ش عال
ــر  ــت و تفک ــک خالقی ــا ی ــد ب باش
هنرمندانــه. اینکــه بتوانــد آرایــش 
ــته  ــام داش ــال پی ــبی را در انتق مناس
باشــد.  نکتــه آخــر اینکــه تفکــر 
ــر  ــر تفک ــت ب ــی اس ــانه ای مبتن رس
ــی  ــانه ای وقت ــواد رس ــی. س اجتماع
مصــرف  کــه  می گیــرد  شــکل 
ــام  ــده پی ــد کنن ــده رســانه و تولی کنن
رســانه ای بــه حقــوق اجتماعــی و 
اخــالق اجتماعــی توجــه کنــد. حقوق 
اجتماعــی را هــم در تولیــد و هــم در 
ــانه ای  ــم در مصــرف رس ــع و ه توزی
ــود  ــر خ ــق خاط ــه و تعل ــورد توج م
ــن جوهــره ســواد  ــرار دهــد. بنابرای ق
تفکــر  و  اســت  تفکــر  رســانه ای 
ــر  ــه ثم ــرد و ب ــکل می گی ــی ش وقت
ــف  ــاد مختل ــن ابع ــه ای ــیند ک می نش
در حــوزه رســانه هــم در تولیــد و هــم 
در مصــرف بــه وجــود آیــد. همانطــور 
کــه اشــاره کــردم مســئله تفکــر 
الیه هــای  در  رســانه ای  ســواد  و 
مختلــف مطــرح اســت. از ســواد پایــه 
بــرای عامــه مــردم و بــرای همــه 8۰ 

میلیــون جمعیــت مخاطب رســانه های 
ایرانــی و میلیاردهــا مخاطــب انســانی 
ــن. از آن ســطوح تفکــر  در کــره زمی
رســانه ای و سواد رســانه ای در ابعادی 
ــل طــرح اســت  کــه مطــرح شــد قاب
ــه در  ــی ک ــراد عال ــگان و اف ــا نخب ت
حــوزه رســانه های جدیــد بــه عنــوان 
مولــدان عرصــه رســانه، کار و فعالیت 

  . می کننــد
بــر  ن  یــا پا ر  د لحــی  صا
مســئولیت هایی کــه در حــوزه ســواد 
رســانه ای داشــته و داریــم تاکیــد 
کــرد و گفــت: ایــن مســئولیت ها 
صرفــا بــر دوش یــک بخــش، یــک 
نهــاد و یــک وزارتخانــه نیســت. 
ــا  ــد در فضاه ــانه ای را بای ــواد رس س
و ابعــاد مختلــف مــورد تعلــق خاطــر 
مســئولیت های  لبتــه  ا داد.  قــرار 
حاکمیتــی وجــود دارد کــه نهادهــای 
حاکمیتــی بــه آن تعلــق خاطر داشــته 
ــئولیت های  ــن مس ــد. همچنی و دارن
ســازمانی وجــود دارد کــه نهادهایــی 
ــوزش  ــرورش، آم ــوزش و پ ــل آم مث
ســیما  و  صــدا  ســازمان  عالــی، 
ــد. در  ــه کنن ــد توج ــه آن بای و… ب
جمعــی  مســئولیت های  آن،  کنــار 
ســواد  در  هــم  مــا  اجتماعــی  و 
رســانه ای فــراوان اســت، هــم نهــاد 
ــی  ــانه های جمع ــم رس ــواده و ه خان
را  ایــن  مســئولیت  مــا  عمومــی 
داشــته و دارنــد کــه در حــوزه ســواد 

ــال  ــته فع ــش از گذش ــانه ای بی رس
باشــند. در پایــان از کســانی کــه 
در گذشــته ایــن همایــش را برگــزار 
آن  نتایــج  و  سپاســگزارم  کردنــد، 
ــود  ــه وج ــیری را ب ــا مس همایش ه
ــزار  ــوم برگ ــش س ــه همای آورده ک
شــود. از هیــات و دبیــر علمــی و 
همچنیــن از مرکــز فنــاوری اطالعات 
ــال سپاســگزارم  و رســانه های دیجیت
و  اندیشــیدن  فرصــت  ایــن  کــه 
ــر و  ــای بهت ــه راهبرده ــن ب رهیافت
ــق  ــترش و تعمی ــرای گس ــر ب موثرت
ســواد رســانه ای را فراهــم کــرده اند.  
گفتنــی اســت ســومین همایــش 
ــی،  ــانه ای و اطالعات ــواد رس ــی س مل
17 آبــان 13۹۹ بــا میزبانــی دانشــگاه 
ــا همــت مرکــز  امــام صــادق )ع( و ب
رســانه های  و  اطالعــات  فنــاوری 
دیجیتــال بــه صــورت مجازی شــروع 
شــده و در روزهاي گذشــته ۵ نشســت 
ــا حضــور  ــا آن ب تخصصــی مرتبــط ب
صدهــا متخصــص و عالقمنــد حــوزه 
ارتباطــات و ســواد رســانه ای برگــزار 
نشســت ها  ایــن  در  اســت.  شــده 
بیــش از ۲۰ مقالــه برگزیــده همایــش 
توســط پژوهشــگران ارایــه شــده 
ــود،  ــادآور می ش ــن ی ــت. همچنی اس
اولیــن همایــش ملی ســواد رســانه ای 
و اطالعاتــی در آبــان 13۹۵ و دومیــن 
همایــش در آبــان 13۹7 برگزار شــده 

اســت.

سواد رسانه اي و اطالعاتي...

سیدعباس صالحي: ضریب نفوذ رسانه ها در بین مردم بسیار باالست


