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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1611- سه شنبه 4 آذر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
چنگيز جليلوند: 

هميشه سعي 
كردم در زندگي 
مثبت اندیش باشم

6ورزش
توضيح ریيس 

ایفمارک در اجرای 
»كووید برک« در 

مسابقات فوتبال

هنگ 7فر

متاسفانه بيماري كرونا نه تنها زندگي و معيشت بسياري از 
ما را به مخاطره انداخته است و همه روزه شاهد اتفاقات تلخ 
هستيم، حاال اين بيماري به جعبه خاطرات بسياري از ما نيز 
آسيب وارد مي كند! تمام عاشقان فيلم هاي كالسيك با اساتيد 

دوبله ايران آشنا هستند.

ايران  فوتبال  بازتوانی  و  پزشکی  ارزيابی های  مركز  رييس 
)ايفمارک( گفت: وقفه هايی كه در ۲ نيمه مسابقات فوتبال 
بلکه  نيست  برک«  »كولينگ  می شود  انجام  ايران  باشگاهی 

»كوويد برک« است.

كاوه ميرعباسی درباره مشکل كتاب نخواندن مردم ايران و 
پايين بودن سرانه مطالعه اظهار كرد: معموالً عالقه به مطالعه 
بايد از كودكی شکل بگيرد و چون اين موضوع اهميتی برای 

خانواده ها نداشته، ما ملت كتابخوانی نيستيم.

قيمت تاثير زیادی 
بر كتابخوانی نداشته  

است

آمریکا راهی جز احترام
 به حقوق ملت ایران ندارد 

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: آینده روابط ایران و آمریکا آینده ساده ای 
نیست چرا که آمریکا در طول ۴۰ سال گذشته جنایات مکرری را انجام داده است 
و ما لیست جنایت های آمریکا را هیچ وقت فراموش نمی کنیم. سعید خطیب زاده 
در پاسخ به سءوالی مبنی بر اینکه یکی از نکات مهم و مورد بحث در حال حاضر 
آینده روابط ایران و آمریکاست و این موضوع مطرح است که امکان گفت وگو بین ایران و بایدن 

وجود دارد اما جناح اصولگرا در ایران چنین چیزی را مردود می داند 
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کرد:  اعالم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی به 
خانواده هایی که منبع درآمد ثابت ندارند و در دور قبل تحت 

پوشش طرح های حمایتی بودند، پرداخت می شود.
با شروع دور جدید تعطیالت گسترده سراسری در کشور ناشی از 
پاندومی کرونا، دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، مساعدت های مالی 
برای گروهی از مردم در نظر گرفت. این حمایت مالی شامل پرداخت چهار 

ماه کمک هزینه بالعوض و امکان دریافت وام بانکی است. وزارت تعاون، 
درباره چگونگی حمایت معیشت  اطالعیه ای،  اجتماعی طی  رفاه  و  کار 
خانوارها اعالم کرد: پرداخت کمک بالعوض یکصد هزار تومانی به اعضای 
خانوار به این صورت است که این کمک به صورت ماهیانه و به ازای هر 
یک اعضای خانوار بوده و این مبلغ از آذرماه تا پایان امسال )به مدت چهار 

ماه( به حساب سرپرست خانوار پرداخت می شود. 
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جزیيات كمک هزینه دولت در تعطيالت كرونایی اعالم شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 فراخوان شناسایی 

و ارزیابی کیفی مشاور
شماره : 1/فنی/99  

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد  خدمات مشاوره  با موضوع ذیل را از روش QCBS به مشاور واجدشرایط واگذار نماید .
کارفرما : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

موضوع: خرید خدمات مشاوره ای در بخش تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی
نوع گواهی نامه رشته ، تخصص و پایه موردنیاز : پایه 3 تخصص انتقال )مایکرو ویو، ماهواره، کابل و دیتا( یا پایه 2 تخصص طرح های جامع ارتباطات 

و فن آوري اطالعات از گروه تخصص های ارتباطات و فن آوري اطالعات یا پایه 2 تخصص دیسپاچینگ و مخابرات نیرو از گروه تخصص های انرژی
مبلغ برآورد اولیه پروژه : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر2۰ )بیست میلیارد(ریال

مدت اجراي کار : ۱2 ماه
محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی :

  www.setadiran.ir متقاضیان شرکت در فراخوان مي توانند  از تاریخ 99/9/3 تا مورخ  99/9/۱۰  روز دوشنبه ساعت ۱۴:۰۰ با مراجعه به سایت
نسبت به دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 

* ضمنًا دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه 
نقد به کارفرما امکان پذیر است.

مهلت و محل بارگذاري اسناد توسط مشاور:
www. متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مـورخ 99/9/۱7 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به آدرس

setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تبصر۱ :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزیابي کیفي تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) تاد ایران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده 

به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
زمان و محل بازگشایي پاکت ارزیابي کیفي :

مهلت بررسی استعالم ها: یک هفته پس از آخرین روز بارگذاري پاکات الکترونیکي در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( .
- برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های 32۱236۰6-۰76 و 32۱236۰8-۰76 تماس حاصل فرمایید.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان

سرمقاله
تلویزیون ایران 

دچار یک عقب گرد بزرگ شده است

مصطفی داننده
همیشــه بــه ایــن بهانــه کــه »مامــان بســتنی اش خوشــمزه تره« 
ــون  ــای تلویزی ــه را از پ ــن جمل ــم. ای ــرار می کردی ــیر ف ــوردن ش از خ
۱۴ اینــچ ســونی  یــا پارس مــان یــاد گرفتــه بودیــم؛ وقتــی گوســاله بــه 
شــیر مــادر نــه می گویــد و بــه ســراغ پیرمــرد بســتنی فــروش مــی رود. 
آن زمــان کــه تلویزیــون دو شــبکه داشــت و مــردم فیلم هــای ویدویــی 
هنــدی و کارتــه ای نــگاه می کردنــد و فیلــم  شــعله را از حفــظ بودنــد.

حــدود 28 ســال بعــد، آن شــرکت بســتنی ســازی تصمیــم گرفــت، 
کمــی خاطــره بــازی کنــد و از داســتان  معــروف گاو مــادر و گوســاله 
ــه پخــش  ــغ ک ــد. تبلی ــدش اســتفاده کن ــغ جدی ــان در تبلی شــیرین زب
شــد و در حیــن پرتــاب شــدن بــه خاطــرات دوران بچگــی، چشــم مان 
بــه قیافیــه گاو مــادر افتــاد. اِاِاِ، صــورت ایــن چــرا اینقــدر درشــت شــده 

اســت؟ ایــن تبلیــغ ایــن شــکلی نبــود کــه؟
ــف  ــی، کاش ــبکه های اجتماع ــردن ش ــن ک ــاال و پایی ــد از ب بع
ــل  ــت مث ــادر، درس ــیر گاو م ــر ش ــتان های پ ــه پس ــد ک ــل آم ــه عم ب
ــزی شــده  ــا، دچــار ممی پســتان های گــرگ، لوگــوی باشــگاه ُرم ایتالی

اســت!
چــرا واقعــا؟! صحنــه تحریــک آمیــزی بــود؟ تصویــر زشــتی بــود؟ 
بنــده ســراپا تقصیــر تــا بــه االن، بارهــا و بارهــا از تلویزیــون صحنــه 
ــن اهلل  ــی و بی ــی، بین ــم. خداوکیل ــفند را دیده ای ــیدن گاو و گوس دوش
تحریــک هــم نشــدم. اصــال فکــر می کنــم اگــر پســتان های حیوانــات 
تحریــک پذیــر بودنــد، خداونــد متعــال فکــری بــرای آنهــا می کــرد و 

ــاند. ــا را می پوش ــا آنه حتم
ــک  ــت تحری ــدر مل ــا آنق ــا ایرانی ه ــه م ــد شــایعه شــود ک نگذاری
پذیــری هســتیم کــه بــا پســتان های گاو و گــرگ، بــه گنــاه می افتیــم. 
واقعــا تــا کــی می خواهیــد نــگاه  سکسیســتی بــه جامعه داشــته باشــید؟

یــادش بــه خیــر؛ آن روزهــا کــه کرونــا نبــود و مســابقات ورزشــی 
بــا حضــور تماشــاگران بــه راه بــود، در لیــگ جهانــی والیبــال مــا بیشــتر 
ــور  ــم حض ــش ه ــابقه . دلیل ــل مس ــا اص ــد ت ــته می بینن ــه آهس صحن
ــود. سانســورچی ها  تماشــاگران کــم لبــاس در ورزشــگاه های فرنــگ ب
فکــر می کننــد مــا بــا دیــدن آن تماشــاگران ممکــن اســت بــه ناکجــا 

برویــم.
ببینیــد چقــدر بــه مــا شــک دارنــد کــه ابراهیــم فیــاض کارشــناس 
اجتماعــی می گویــد:» مهــران مدیــری بــا تعریــف از شــوچنکو در برنامه 

دورهمــی، تبلیــغ همجنس گرایــی کــرده اســت.«
ــد.  ــر می کنی ــما فک ــه ش ــه نیســتیم ک ــا آنگون ــوید، م ــال ش بیخی
مــا بــا دیــدن یــک گوســاله و یــک گاو مــادر کــه در مــورد بســتنی و 
شــیر بحــث می کننــد، بســتنی دل مــان می خواهــد نــه چیــز دیگــری!

نکتــه مهــم امــا اینجاســت کــه تلویزیــون ایــران در عصــر جدیــد، 
دچــار یــک عقب گــرد بــزرگ شــده اســت. صداوســیما حتــی خــودش 
ــه مــا. همیــن االن کــه داریــد ایــن  را سانســور می کنــد چــه برســد ب
نوشــته را می خوانیــد، بســیاری از ســریال هایی کــه در دهــه 8۰ 
ســاخته شــده، اجــازه پخشــش مجــدد ندارنــد. ایــن ســریال ها احتمــاال 
ــد  ــت ندارن ــیما، دوس ــد صداوس ــران جدی ــه مدی ــد ک ــی دارن حرف های

ــاره آنهــا را بشــنوند. دوب
ــا  ــزی ی ــال تبری ــی کم ــرا  دوران سرکش ــیده اید چ ــود پرس از خ
ــوند؟  ــاره پخــش نمی ش ــری دوب ــران مدی ــرره مه ــن شــب های ب همی

بــه ایــن ســوال فکــر کنیــد.
قطعــا صداوســیما بــا ایــن دســت فرمانــی کــه در حــال رانــدن در 
جــاده ارتباطــات اســت، از تمــام رقبــا جــا خواهــد مانــد، همانگونــه کــه 
االن جــا مانــده اســت. بــا اتوبــوس بنــز قدیمــی تی بی تــی، نمی شــود 

بــا هواپیمــا، قطــار و اتوبوس هــای ُمــدرن رقابــت کــرد.

اینکه  با تاکید بر  با کرونا در کالنشهر تهران  رییس ستاد فرماندهی مقابله 
کماکان استان و شهر تهران یک شهر قرمز با شرایط کاماًل بحرانی تلقی می شود، 
گفت: آثار محدودیت های دو هفته ای در حوزه مرگ و میر بین یک ماه تا ۴۰ روز 
دیگر و در زمینه کاهش سیر بیماری حداقل تا سه هفته دیگر مشخص می شود.  

دکتر علیرضا زالی با بیان اینکه گزارش های میدانی از  روز گذشته در تهران 
کماکان نشان می دهد که محدودیت ها به آن شکلی که مد نظر ماست منجر به 
تقلیل ترددهای درون شهری نشده است، گفت: یافته های ترافیکی شهر و صحنه های 
میدانی حاکی از آن است که هنوز ریتم مورد لزوم و  مطلوب ما در کنترل اپیدمی 

در شهر تهران حاصل نشده است.
 وی با بیان اینکه البته هنوز برای قضاوت عجوالنه است و باید زمان بگذرد 
تا بتوانیم آثار این طرح را ببینیم، گفت: طبیعتًا آثار این محدودیت ها اگر موفق، 
موثر و کارا باشد؛ در حوزه مرگ و میر بین یک ماه تا ۴۰ روز دیگر و در زمینه 
کاهش سیر بیماری حداقل تا سه هفته دیگر مشخص می شود. تنها موردی که 
ممکن است اثر بخشی آن  زودتر دیده شود در مراجعات سرپایی  حوزه بهداشت و 
درمان خواهد بود که آن هم بین ۱۴ تا ۱۵ روز دیگر دیده می شود و دلیل آن نیز 

دوران نهفتگی این بیماری است.
* محدودیت های دو هفته ای الک دان نیست

دکتر زالی با بیان اینکه طرح محدودیت های دو هفته ای طبیعتًا یک طرح با 
محدودیت سازی نسبی تلقی می شود، گفت: طبیعتًا این طرح به عنوان الک دان 
محسوب نمی شود و تفاوت های متعددی با آن دارد،  در  الک دان تعطیلی مطلق شهر  
و عدم فعالیت اداره ها و دفاتر و سیستم حمل و نقل عمومی مدنظر است، بنابراین 
طرح فعلی محدودیت های دو هفته ای در تهران نباید با الک دان اشتباه گرفته شود.

 وی با بیان اینکه طرح فعلی یک طرح با محدودیت های نسبی است، گفت: 
امکان ارزیابی آن در حال حاضر مشکل است، چراکه تازه روز دوم اجرای آن است و 

بررسی های میدانی ما نیز حاکی از آن است که کماکان به تقلیل حرکت ها و ترددهای 
بین شهری و درون شهری منجر نشده و ما هنوز نگران هستیم. به عبارت دیگر  
همچنان می بینیم که حمل و نقل عمومی فعال است و تعداد زیادی از شهروندان  
و  است  شلوغ  کماکان  و شهر  می کنند  استفاده  عمومی  نقل  و  وسایل حمل  از  
متاسفانه شرایط شهر تهران در حال حاضر  متناسب با یک شهر کرونا زده نیست.

 فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه امیدواریم در روزهای 
برای  گفت:  باشیم،  بیشتری  تغییرات  شاهد  اعمال جدی تر محدودیت ها  با  آینده 
اینکه بتوانیم قضاوت دقیقی داشته باشیم نیازمند تحلیل آماری هستیم که آن هم 

به گذشت زمان نیاز دارد.
عدم اجرای ابالغیه یک سومی کارمندان در بخش دولتی و خصوصی تخلف 

محسوب می شود
سوم  یک  فعالیت  ابالغیه  اجرای  وضعیت  به  پاسخ  در  همچنین  زالی  دکتر 
از  بارها  که  همانگونه  کرد:  عنوان  خصوصی،  و  دولتی  بخش های  در  کارمندان 
سوی وزیر کشور، وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی به صراحت تاکید شده، این 
محدودیت در تهران هم شامل بخش دولتی، هم دستگاه های عمومی غیر دولتی و 
هم دستگاه های خصوصی می شود و همه شهروندانی که از عدم اجرای این طرح 
به فرمانداری  توانند در شهرستان های استان تهران مستقیما  شکایت دارند می 
شهرستان و در تهران به فرمانداری استان تهران و یابه دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی به عنوان ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران اعالم کنند.
 وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ مورد شکایت در این رابطه 
واصل شده، گفت: همه این شکایات به استانداری و فرمانداری ارسال شده و در 

حال پیگیری است.
 دکتر زالی با تاکید بر اینکه به هرحال این ابالغیه یک سومی باید به صورت 
کامل اجرا شود و هیچ عذری پذیرفته نیست، عنوان کرد: در مواردی که دستگاه 

این  بر  بالغ  افزایش ظرفیتی  یا عمومی غیردولتی خواستار  و  یا خصوصی  دولتی 
باشد باید درخواست خود را با دالیل توجیهی به استانداری یاد ستاد کرونا تهران 
ارسال کند؛  در غیر این صورت از نظر ما عدم اجرای این ابالغیه موجه نیست و 

تخلف محسوب می شود.
 وی همچنین با اشاره به شکل گیری و آغاز طرح  محله محور  مقابله با کرونا 
با مشارکت بسیج، عنوان کرد: این طرح از چند روز گذشته در برخی از محالت 
تهران شروع شده و تحقق و موفقیت آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت، 

همراهی و همگامی مردم خواهد بود.
 وی ادامه داد: در همین راستا بیش از هر زمان دیگری نیازمند استمرار مشارکت 
و کمک مردم جهت محرومیت زدایی و فقر زایی به عنوان یکی از آثار تلخ استمرار 
بیماری های پاندمیک هستیم،  باید فرهنگ ادامه مقابله با کرونا در حوزه اجتماعی 
و حوزه الگوی نوین زیستی در شهر تهران و استان تهران؛ هم بین مسئولین کشور 
و هم مردم و شهروندان عزیز نهادینه سازی شود تا بتوان با کمک و همگرایی و 

همدلی بر این ویروس غلبه پیدا کنیم.
 رییس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه آن چیزی که امروز 
می تواند به ما کمک کند تحلیل دقیق میدانی اپیدمی است، گفت: در همین راستا 
چندین تیم پژوهشی فعال هستند و  در انتهای هر هفته تحلیل دقیقی از وضعیت 
بیماری در تهران، به خصوص با آغاز اعمال محدودیتها و تغییراتی که در ساز و 
کارهای مربوطه اجرا می شود، به وزارت کشور و وزارت بهداشت منعکس می کنند ، 
لذا در رابطه با ادامه، تعلیق و یا تشدید محدودیت ها تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 

نگاه ونظر

شرایط تهران متناسب با یک شهر کرونازده نیست

محض اطالع

مبتالیان به کرونا تا ۶ ماه مصون هستند 
نتایج یک مطالعه که به تازگی منتشر شد، نشان می دهد افرادی که به کووید۱9 
آلوده بوده اند، دست کم شش ماه در برابر ابتالی مجدد به این ویروس محافظت می شوند.

به گزارش یونایتدپرس، دیوید اییر از محققان دانشگاه آکسفورد در انگلیس که این 
تحقیق را انجام داده است در یک بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد: آلوده بودن به کووید۱9، 
حداقل برای 6 ماه از عفونت مجدد اکثر افراد به این ویروس پیشگیری می کند و این 
خبر واقعا خوبی است. زیرا می توان اطمینان داشت که حداقل در کوتاه مدت، بیشتر 

افرادی که به کرونا مبتال می شوند، دیگر به آن مبتال نخواهند شد. 
وی که استاد گروه بهداشت جمعیت دانشگاه آکسفورد است، گفت: ما از نتایج 
یک مطالعه قبلی متوجه شدیم که سطح آنتی بادی با گذشت زمان کاهش می یابد 
اما این مطالعه اخیر نشان می دهد که در افرادی که به ویروس کرونا آلوده شده اند، 

مصونیت هایی وجود دارد.
اییر و همکارانش برای این مطالعه که هنوز در یک مجله پزشکی منتشر نشده و 
مورد بررسی قرار نگرفته است، در فاصله زمانی میان ماه های فروردین تا آبان آزمایش 
مکرر آنتی بادی را روی ۱2 هزار و ۱8۰ از کادر مراقبت های بهداشتی در بیمارستان 

های دانشگاه آکسفورد انجام دادند.
به گفته محققان تا ماه نوامبر، هزار و 2۴6 نفر از شرکت کنندگان، آنتی بادی هایی 

علیه این ویروس جدید کرونا تولید کرده بودند، در حالی که بقیه آنتی بادی نداشتند.
این محققان تاکید کردند: تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که هیچ کدام 
از افرادی که آنتی بادی هایی علیه ویروس کرونا داشتند در طی حدود تقریبا هفت ماه 
دوباره به این ویروس آلوده نشدند اما 89 نفر از بیش از ۱۱ هزار نفر کادر بیمارستانی 
که بدنشان آنتی بادی هایی علیه ویروس این محققان کرونا تولید نکرده بود، در طول 

این مطالعه دوباره به این ویروس آلوده شدند.
با  مبارزه  برای  انسان  بدن  ایمنی  که سیستم  است  هایی  پروتئین  بادی،  آنتی 
عفونت تولید می کند. مطالعات نشان داده اند که آنتی بادی های ضد ویروس جدید 

کرونا، سطوح مختلفی از ایمنی را در برابر عفونت ارایه می دهند.
برخی محققان متوجه شده اند که ایمنی بدن تا هفت ماه طول می کشد، در حالی 
که دیگران معتقدند که این دوره زمانی ممکن است در برخی افراد تنها 9۰ روز باشد.

به  مبتال  افراد  آنها  در  که  است  شده  گزارش  مجدد  عفونت  از  متعددی  موارد 
کووید۱9، بهبود یافته و دوباره پس از چند ماه آزمایش کرونای آنها - با سویه متفاوتی 

از این ویروس- مثبت می شود.
همه این مطالعات در مورد ایمنی و عفونت مجدد پیامدهایی دارد زیرا محققان 

به دنبال ابداع واکسنی علیه ویروس کرونا هستند تا به این همه گیری پایان دهد.
با این حال این محقق گفت: ما به پیگیری این مطالعه روی کارکنان مراقبت 
های بهداشتی به دقت ادامه می دهیم تا متوجه شویم که محافظت ایجاد شده بر اثر 
آنتی بادی ها چقدر طول می کشد و درصورت ابتالی مجدد این افراد به کرونا، عفونت 

قبلی چه تاثیری بر شدت عفونت جدید خواهد داشت.
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منابع پرداخت یارانه 1۰۰ هزار تومانی باید به تایید مجلس برسد
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: اعطای یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به 

مردم منعی ندارد اما باید منابع پرداخت آن به تایید مجلس برسد.
تذکری  طی  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  کوچکی نژاد  جبار 
را  اساسی  کاالهای  یارانه  پرداخت  به  دولت  الزام  قانون  مجلس  شفاهی،گفت: 
تصویب کرد در حالی که دولت چندین ماه در برابر این مصوبه مقاومت کرد و 

اعالم کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد. 
وی بیان کرد: این در حالی است که دولت تصمیم جدیدی اتخاذ کرد و 
قرار بر این شد یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مردم دهد و دولت با این اقدام به دنبال 

تضعیف مجلس است. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجلس در راس 
امور است و هر دستگاهی مصوبه مجلس مبنی بر اعطای کارت اعتباری برای 

تامین کاالهای اساسی را عملیاتی نکند باید مجازات شود. 
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: 
بیانگر ضعف مجلس نیست بلکه هنر  یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مردم  اعطای 

مجلس است چرا که مجلس دولت را ملزم به اجرای قانون کرد. 
وی بیان کرد: اگر دولت می خواهد عالوه بر مصوبه مجلس، یارانه ۱۰۰ 
هزار تومانی در چهار ماه به 3۰ میلیون ایرانی پرداخت کند هیچ منعی ندارد اما 

منابع آن باید به تایید مجلس برسد. 

نباید سرنوشتمان را به دیگران گره بزنیم
ما  اسالمی گفت:  در مجلس شورای  بویراحمد  و  نماینده مردم کهگیلویه 
نباید سرنوشت کشورمان را به دیگران گره بزنیم، چرا که سیاست آمریکا هیچ 

تغییری نمی کند.
فعلی کشور آن است  از مشکالت  برون رفت  راه  سیدمحمد موحد گفت: 
که در وهله اول اتحاد و انسجام داشته باشیم و همچنین از فرامین مقام معظم 

رهبری تبعیت کنیم.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار 
مشکالت زیادی شده و الزم است همه به فکر راهکاری برای عبور از این بحران 

باشیم و همچنین در کنار کادر درمان باشیم و با آنان همکاری کنیم.
آینده  اینکه در آستانه بررسی الیحه بودجه سال  با توجه به  موحد افزود: 
هستیم، الزم است توازن و ایجاد عدالت در تخصیص بودجه به مناطق محروم 

مورد توجه جدی قرار گیرد.

جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار نمی شود
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسات مجلس در دو هفته پیش رو به صورت 
مجازی برگزار نمی شود بلکه همه نمایندگان در مجلس حضور می یابند اما در چند 

نقطه حاضر می شوند تا تراکم جمعیت وجود نداشته باشد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی گفت: مجلس شورای اسالمی همچنان 
اعمال  مجلس  جلسات  برگزاری  نحوه  در  تغییراتی  اما  دارد  علنی  جلسه 

می شود.
دقیقه   7.3۰ هفته  دو  این  در  صرفا  مجلس  کاری  ساعت  کرد:  بیان  وی 
چهارشنبه  و  یکشنبه  روزهای  در  مجلس  علنی  جلسه  و  است  دقیقه   ۱۱.3۰ تا 

برگزار می شود.
اسالمی تصریح کرد: کمیسیون های  رئیسه مجلس شورای  عضو هیئت 
تخصصی مجلس هم در روزهای دوشنبه و سه شنبه طی دو هفته جاری جلسات 
خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کنند و در این مدت صرفا یک 
میهمان باید در جلسات کمیسیون های مجلس حضور یابد و برای  آنکه تراکم 
جمعیت نداشته باشیم، از هر دستگاهی فقط یک نفر در جلسات کمیسیون های 

مجلس حضور می یابد.
سلیمی درباره نحوه برگزاری صحن علنی مجلس گفت: قرار بر این است 
از یکدیگر در صحن علنی حضور  با فاصله دو متر  نمایندگان  از  نفر  که ۱67 
یابند و مابقی نمایندگان هم در تاالر مشروطه یعنی مجلس قدیم حضور یابند 
و در صورت نیاز برخی از آنان در محل کمیسیون اصل 9۰ و کمیسیون تلفیق 

حاضر می شوند.

آمریکا راهی جز احترام به حقوق ملت ایران ندارد 
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: آینده روابط ایران و آمریکا آینده ساده ای 
نیست چرا که آمریکا در طول ۴۰ سال گذشته جنایات مکرری را انجام داده است و ما 

لیست جنایت های آمریکا را هیچ وقت فراموش نمی کنیم. 
و  نکات مهم  از  اینکه یکی  بر  مبنی  به سءوالی  پاسخ  در  سعید خطیب زاده 
مورد بحث در حال حاضر آینده روابط ایران و آمریکاست و این موضوع مطرح است 
که امکان گفت وگو بین ایران و بایدن وجود دارد اما جناح اصولگرا در ایران چنین 
از سوی دولت کنونی  ندارد که چنین موضوعی  چیزی را مردود می داند و عالقه 
انجام شود، اظهار داشت: سیاست خارجی امری جناحی نیست و در واقع ما سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران را داریم. مثل بسیاری از کشورهای با سابقه در ایران 
نیز صداهای متعددی وجود دارد و شکوه ایران در چند صدایی بودن آن است و البته 
شکوه سیاست خارجی مان نیز در تک صدایی بودن آن است. ما در سیاست خارجی 

تک صدا و واحد عمل می کنیم.
وی تصریح کرد: سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران امری حاکمیتی است 

و این سیاست بر اساس منافع ملی کشور تنظیم و اعالم می شود.
سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با تعامالت ایران با کشورهای اروپایی در ارتباط 
با برجام و اظهار نظر وزیر خارجه آلمان در ارتباط با این توافق بین المللی گفت که برخی 
از طرف هایی که در برجام هستند چیزهایی که می گویند به خود آنها مربوط می شود. 
موضع ما در مورد برجام و این توافق کامال روشن است و مهمترین اقدامی که آلمان و 
کشورهای اروپایی باید انجام دهند این است که به تعهدات خود بازگردند. بیش از دو 
سال است که اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی عضو برجام در ابعاد مختلف این توافق 
بین المللی را نقض کرده اند. کشورهای اروپایی بهتر است اراده خود را برای حفظ این 
توافق بین المللی ثابت کنند و در همین چارچوب به تعهدات برجامی خود عمل کنند.

این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه ما روابط منظمی با کشورهای 
اروپایی داریم روابط دیپلماتیک بین ایران و این کشورها برقرار است و سفارتخانه 
های ما در آنجا فعال هستند گفت: در همین چارچوب نیازی به پیام رسانی رسانه ای 
بین ایران و این کشورها وجود ندارد و ما مواضع خود را به صورت صریح و روشن به 

آنها منتقل کرده ایم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد گزارش برخی از رسانه های آمریکایی 
در ارتباط با ترور نفر دوم القاعده در تهران و ارتباط ایران با این گروهک تروریستی گفت: 
گزارش های منتشر شده در برخی از رسانه های خاص گزارش های ساختگی است و 
برای فرار کردن از مسئولیتی است که متوجه کشورهایی است که القاعده را سازمان 
دادند و اکنون نیرو برای آنها استخدام می کنند و در راستای احیای آن تالش می کنند.

وی با اشاره به تالش های ایران در طول این سال ها برای مبارزه با گروه های 
تروریستی و تکفیری گفت: این جور وصله ها به آمریکا و کسانی که القاعده را ایجاد 
کردند می چسبد نه ایران.خطیب زاده با اشاره تالش  کانادا برای تصویب قطعنامه ضد 
حقوق بشری علیه ایران گفت: امیدواریم که دولت کانادا دست از  استانداردهای دوگانه 
در رفتار و عمل خود بردارد. وی افزود: فکر می کنیم که زمینه های مختلفی وجود دارد 
که دو کشور همکاری مناسبی داشته باشند . متاسفانه رویکرد دولت کانادا طی سالهای 

اخیر رویکرد مخربی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با فعالیت 
بازرگانی به دیگر  سفارتخانه های کشورمان در حوزه اقتصادی و اعزام رایزن های 
کشورها از سوی ایران گفت: پیش از این نیز گفته ام هیچ بخش اقتصادی در هیچ یک 
از سفارتخانه های ما کاهش فعالیت نداشته است بلکه تالش این است که قوی تر از 
گذشته در این زمینه فعالیت کند و دیپلمات های ایران در این حوزه مشغول به کار هستند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با سند همکاری های 2۵ ساله بین 
ایران و چین نیز گفت: گفت وگوها بین ایران و چین در ارتباط با سند 2۵ ساله که به 
نوعی نقشه راه برای همکاری بلند مدت است ادامه دارد. گفت وگوهای جدی بین 
دو طرف انجام شده و به محض اینکه این سند نهایی شود در این زمینه به رسانه ها 
اطالع رسانی می کنیم و با جدیتی که در طرف چینی ها سراغ داریم امیدواریم هر چه 

زودتر به این نقشه راهبردی دست پیدا کنیم.

 راهی برای پایان مشکالت دانش آموزان روستایی و عشایری
فاطمه میرزاجعفری

مشکالت  ز  ا صحبت 
و  روستایی  آموزان  دانش 
عشایر شاید برای خوانندگان ما تکراری 
باشد اما همین موضوعات تکراری برای 
انگیزی  غم  قصه  به  تبدیل  عده ای 
آنها  برای  حلی  راه  گویی  که  می شود 
نیست. همین حاال که شما این گزارش 
خود  کامپیوتر  یا  موبایل  گوشی  با  را 
برای  که  هستند  بچه هایی  می خوانید 
دسترسی به اینترنت باید چندین کیلومتر 
را طی کنند و خود را به باالترین نقطه از 
روستا یا زیر درختی برسانند تا از تحصیل 
جا نمانند؛ عده ای دیگر از همان گوشی 
کانکس  در  و  بهره اند  بی  هم  موبایل 
با  انداز  زیر  یک  روی  گاهًا  و  چادر  یا 
پایه های تحصیلی متفاوت کنار یکدیگر 

نشسته اند و ادامه تحصیل می دهند.
آموزان  دانش  مشکالت  گفتن 
با  شاید  عشایر  و  روستایی  معلمان  و 
استفاده از قلم و کاغذ راحت باشد اما تا 
زمانی که در میانشان نباشید و مشکالت 
را از نزدیک نبینید درک مشکالت آنان 
شیوع  از  قبل  تا  است؛  سخت  راهی 
ویروس کرونا دانش آموزان روستایی و 
مانند مسافت های  با مشکالتی  عشایر 
طوالنی روستا تا مدارس، نبود امکانات 
الزم برای بهره مندی از تحصیل و… 
مواجهه بودند اما با وجود ویروس کرونا و 
پیگیری آموزش دانش آموزان به صورت 
مجازی این بار مشکلی مانند بهره مندی 
از ابزار الکترونیک هم به مشکالت ذکر 
شده اضافه شد هر چند که آموزش و 
حتی  و  جهادی  گروه های  و  پرورش 
معلمان در صدد تامین ابراز الکترونیک 
و عشایر  روستایی  آموزان  دانش  برای 
نبود  کافی  اقدامات  این  اما  آمدند  بر 
و  روستایی  معلمان  گفته  به  نیست.  و 
عشایر دانش آموزان این مناطق سرشار 
از استعداد هستند و اگر راه برای آنان 
موفقیت های  به  می توانند  شود  هموار 

بسیار خوبی دست یابند.
مجازی  آموزش  کارکرد  عدم   *
برای دانش آموزان روستایی و عشایری

آموزشی  معاون  بهزادی  مژگان 
مدارس شبانه روزی شهر زهکلوت در 

بخش جازموریان در خصوص مشکالت 
سر راه تحصیل دانش آموزان روستایی 
 ۴8۰ ما  مدرسه  در  گفت:  عشایر  و 
دانش آموز مشغول تحصیل هستند که 
در  آنان  نفر   2۰۰ حدود  تعداد  این  از 
متاسفانه  اما  هستند  عضو  شاد  سامانه 
الکترونیک بی بهره اند و همین  ابزار  از 
مسئله سبب شده است که کالس ها به 

صورت حضوری برگزار شود.
کارکرد  عدم  به  اشاره  با  وی 
آموزان  دانش  برای  مجازی  آموزش 
آموزش  اظهار کرد:  روستایی و عشایر 
دانش  برای  کارکردی  هیچ  مجازی 
آموزان روستایی و عشایر ندارد چراکه 
اکثر دانش آموزان ما پایه های تحصیلی 
معلم  باید  حتمًا  بنابراین  دارند  ضعیفی 
در کنارشان باشد تا مسائل درسی را به 

خوبی به آنان تفهیم کند.
مشکالت  خصوص  در  بهزادی 
پیش روی ادامه تحصیل دانش آموزان 
روستایی و عشایر عنوان کرد: یکی از 
مشکالتی که معلمان روستایی و عشایر 
با آن دست و پنجه نرم می کنند عدم 
اعتماد به نفس در دانش آموزان است 
آموزان  دانش  از  زمانی که  مثال  برای 
آینده  در  دارند  دوست  که  می پرسیم 
مشاغلی  باشند  داشته  را  شغلی  چه 
مانند پزشکی، مهندسی و… را دور از 
دسترس خود می بینند همچنین بیشتر 
دختران ما استعدادهای بسیار زیادی در 

تحصیل دارند که با مخالفت خانواده ها 
و  روستاها  طوالنی  مسافت  دلیل  به 
چادرهای عشایر با مدارس و یا ازدواج 
بچگی  از  که  شکلی  )به  زودهنگام 
خانواده شان برایشان فردی را به عنوان 
همسر برگزیده اند( مواجهه می شوند و از 

تحصیل باز می مانند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کتاب های درسی تا چه اندازه با محیط 
زیستی دانش آموزان روستایی و عشایر 
کتاب های  کرد:  بیان  دارد  همخوانی 
زندگی  فضای  با  حدودی  تا  درسی 
از  بسیاری  اما  دارد  همخوانی  بچه ها 
دروس مثل علوم یا شیمی نیاز به ابزار 
آموزان  دانش  که  دارند  آزمایشگاهی 
ناچار  به  معلم  و  غریبه اند  ابزار  این  با 
بعضی سرفصل های  از  گذر  به  مجبور 

درسی است.
و  نفس  به  اعتماد  افزایش   *
دانش  مشکالت  پایان  راه  خودباوری؛ 

آموزان
بهزادی به عنوان یک فرد بومی 
مشغول  سال ها  که  زهکلوت  منطقه 
راه  است  بوده  منطقه  این  در  خدمت 
دانش  مشکالت  فتن  یا یان  پا حل 
آموزان روستایی و عشایر را چنین بیان 
می کند: به نظر من راه فائق آمدن بر 
میان  در  خودباوری  افزایش  مشکالت 
مردم روستایی و عشایر است؛ تا زمانی 
با عنوان مناطق  از منطقه ای  که مدام 

محروم یا کم برخوردار یاد کنیم مردم 
که  می رسند  باور  این  به  منطقه  آن 
محروم هستند و همیشه منتظر کمک 
یا خیرین  از سوی نهادهای مسئول و 
حل  و  رسیدگی  که  لبته  ا می مانند. 
و  روستایی  آموزان  دانش  مشکالت 
عشایر از جمله وظایف مسئوالن است 
اما باید روی فکر و ذهن مردم کار شود 
تا برای پایان محرومیت ها تالش کنند. 
برای مثال یکی از راه هایی که می توان 
خودباوری و اعتماد به نفس را در میان 
دانش آموزان روستایی و عشایر تقویت 
است؛  مناسب  الگوهای  حضور  کرد 
مردم  به  کمک  کنار  در  که  الگوهایی 
روستایی  آموزان  دانش  به خصوص  و 
و عشایر عزت نفس داده تا آنها بدانند 
از  دور  باالتر  جایگاه های  به  رسیدن 

دسترس نخواهد بود.
وی در پایان عنوان کرد: بچه های 
روستایی و عشایر شاید در دروس حفظی 
با مشکالتی مواجه باشند اما بیشتر آنان 
در کارهای عملی موفق عمل می کنند 
هنرهایی  اینجا  در  دختران  مثال  برای 
را  دوزی  سوزن  و  بافی  قالی  مانند 
بسیار زیبا و حرفه ای انجام می دهند و 
برای  برای کارهای عملی  اگر فضایی 
آنان فراهم باشد بیش از پیش می توانند 
استعدادهای خود را شکوفا کنند و سطح 
پایین  اندازه  این  به  تا  آرزوهایشان 

نخواهد بود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مکاتبه برای حضور رئیس جمهور در برنامه 1۶ آذر
معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: بعید است ستاد کرونا با توجه به 
شرایط بحرانی کنونی، مجوز برنامه حضوری برای روز دانشجو را بدهد اما به 

هر حال جزییات برنامه تا چند روز آینده مشخص می شود.
در  حضور  برای  جمهور  رئیس  احتمالی  برنامه  درباره  سرسنگی  مجید 
دانشگاه تهران به مناسبت ۱6 آذر گفت: طبق روال هر ساله مراسم ۱6 آذر در 
دانشگاه ها برگزار می شود و دانشگاه تهران نیز از رئیس جمهور دعوت می 
کند تا برای حضور در این مراسم در دانشگاه تهران حضور یابد اما امسال به 

جهت شیوع کرونا و محدودیت ها برنامه فعاًل مشخص نیست.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران افزود: از تشکل های دانشجویی 
خواسته شده پیشنهادات خود را با توجه به شرایط فعلی برای نحوه برگزاری این 
مراسم به ما ارائه دهند اما هنوز جمع بندی در این خصوص صورت نگرفته است.

خوابگاه های دانشگاه خواجه نصیر تا 1۵ آذر تعطیل است
دانشگاه خواجه نصیر در اطالعیه ای اعالم کرد: خوابگاه های این دانشگاه 
تا ۱۵ آذر دانشجو پذیرش نمی کند و دانشجویانی که درخواست خوابگاه از اول 
آذر داده بودند، با توجه به شرایط کنونی و عدم امکان تردد بین شهرهای کشور 

به خوابگاه ها مراجعه نکنند.
و  است  تعطیل  آذر   ۱۵ تا  دانشگاه  خوابگاه های  آمده:  اطالعیه  این  در 
بعد از دو هفته با توجه به شرایط کشور تصمیم جدید اتخاذ خواهد شد و به 

دانشجویان اطالع رسانی می شود.

حقوق کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران افزایش یافت
کرد  اعالم  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  صنفی  شورای 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کارورزان  حقوق  گرفته  صورت  پیگیری های  با  که 
به  معوقه  مهرماه  به همراه  و  پیدا کرد  افزایش  تومان  به 96۰ هزار  تهران 

آنها پرداخت شده است.
حقوق کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران پیش از این تا فروردین سال 
جاری مبلغ ۵6۰ هزار تومان بود و با پیگیری های شورای صنفی دانشجویی 

با 2۵ درصد افزایش به 69۰ هزار تومان رسید.
پس از آخرین جلسه شورای صنفی مرکزی در شهریور ماه سال جاری با 
دستور مستقیم دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران این 
رقم این بار مجدداً با افزایش ۵۰ درصدی به 9۵۰ هزار تومان برای کارورزان 

مجرد و یک میلیون 29۰ هزار تومان برای کارورزان متاهل رسید.

دانشگاه ها اجازه برگزاری کالس آفالین ندارند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: دانشگاه ها 
موظف هستند کالس های آنالین برگزار کنند و با دانشگاه هایی که کالس 

ها را به صورت آفالین برگزار می کنند، برخورد می شود.
دانشگاهی سامانه  اگر  این سئوال که  به  پاسخ  در  آهنچیان  محمدرضا 
استفاده  آموزش  برای  پیام رسان ها  از  تواند  باشد می  نداشته  آموزش مجازی 
کند گفت: دیگر اکنون از دانشگاهی پذیرفته نمی شود که سامانه نداشته باشد 
اجازه  دیگر  انجام سنجش ها  از  بدهد، پس  آموزش  از سایر طرق  بخواهد  و 

پذیرش دانشجو به آنها داده نخواهد شد.
وی گفت: اخیراً باخبر شدیم که دانشگاهی به دانشجویان عنوان کرده ۴ 
جلسه کالس آنالین دارد مابقی جلسات به صورت آفالین خواهد بود، دانشگاه ها 
باید کالس های برخط برگزار کنند، استاد و دانشجو باید با هم ارتباط مستمر 

داشته باشند و اجازه برگزاری کالس آفالین ندارند.
وی تاکید کرد: این مسائل از دانشگاه های پذیرفتنی نیست و اگر گزارش 

هایی دراین خصوص ارائه شود برخوردهای الزم صورت می گیرد.

واژگونی اتوبوس جان ۴ نفر را گرفت
واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پاالیشگاه نفت در کمربندی نجف آباد به 

خمینی شهر چهار کشته برجای گذاشت. 
سرهنگ احمد شیرانی، رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور 
ناجا در رابطه با این حادثه گفت: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که اختصاص به 
سرویس کارکنان پاالیشگاه نفت داشت، هنگام حرکت در مسیر کمربندی نجف آباد 

به خمینی شهر در محدوده پلیس راه نجف آباد واژگون شد. 
وی افزود برابر گزارش اولیه چهار نفر در این حادثه جان باختند.

حادثه  این  درپی  گفت:   اورژانس  سخنگوی  خالدی،  مجتبی  همچنین، 
هشت دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شده و ۱7 مصدوم این حادثه را 

به بیمارستان منتقل کردند.

دستگیری سارقان طال در استان بوشهر
فرمانده انتظامی شهرستان جم از دستگیری دو سارق طال و جواهرات در 
شهرستان جم خبر داد.سرهنگ سید علی مهدیان گفت: در پی وقوع یک فقره 
سرقت طال و جواهرات به ارزش تقریبی 67۰ میلیون ریال در شهرستان جم بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی این فرماندهی قرار گرفت 
و ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی هویت و مخفیگاه سارق را شناسایی و 

در یک عملیات پلیسی وی را دستگیر کردند.
متهم در بازجویی های فنی اعتراف کرد به همراه یک دختر که قصد ازدواج 

داشته اند اقدام به سرقت از منزل یکی از آشنایان خود می کنند.

 صدور کیفرخواست برای قاضی قالبی
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: کیفرخواست قاضی قالبی دادگاه ویژه 

رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، در دادسرای گرگان صادر شد.
قاضی  به عنوان  خود  معرفی  با  پرونده  این  متهم  گفت:  هاشمیان  هادی 
که  می کرد  کالهبرداری  مردم  از  اقتصادی  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه 
توسط حفاظت و اطالعات دادگستری استان دستگیر و رسیدگی به اتهاماتش 
در دادسرای گرگان و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست این پرنده به اتهام 
غصب عنوان قضایی و کالهبرداری صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه 

کیفری دو گرگان فرستاده شد.
هاشمیان افزود: این فرد چند سال پیش هم به اتهام کارچاق کنی دستگیر و 
محکوم شده ، اما پس از گذراندن دوران محکومیت، دوباره کارهای مجرمانه اش 

را از سر گرفته بود.

زورگیر ها راننده تاکسی اینترنتی را لخت کردند 
ماموران گشت انتظامی کالنتری ۱۱7 جوادیه در حال گشت زنی در محدوده 
کالنتری بودند که راننده اینترنتی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ زرد 
رنگ به آنان مراجعه و اظهار داشت، به درخواست شهروندی که تقاضای راننده 
از مقصد یوسف آباد به جوادیه کرده بود، به نشانی مبدا حاضر شدم و پس از سوار 

کردن دو جوان، به مقصد جوادیه حرکت کردم. 
شاکی ادامه داد، پس از طی مسافتی و رسیدن به اواخر مسیر، دو جوان با 
تهدید سالح سرد، موبایل و خودروام را زورگیری و پس از پیاده کردن من در 

این نقطه به سرعت از محل گریختند.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری با اعالم این 
مطلب گفت: با توجه به اینکه ماموران کالنتری جوادیه بالفاصله پس از سرقت 
خودرو در جریان سرقت خودرو قرار گرفتند و در محل حاضر بودند، طرح مهار 
انتظامی  های  گشت  کلیه  به  خودرو  مشخصات  و  اجرا  سارقان  دستگیری  و 
سرکالنتری هفتم پلیس پیشگیری اعالم شد  و بعد از گذشت ۱۰ دقیقه از وقوع 
سرقت، ماموران کالنتری جوادیه موفق شدند خودروی سرقتی را در محدوده 
باغ آذری شناسایی و در یک عملیات پلیسی آن را متوقف و هر دو سارق جوان 

را دستگیر کنند.
از دو متهم، گوشی  بیشتر  بررسی های  سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: در 
سرقتی ، تجهیزات نظامی قالبی و یک قبضه سالح سرد، اقالم مورد نیاز برای 

سرقت کشف شد..
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،76۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

ابتدایی  آموزش  معاون 
گفت: طرح خوانا در ۵ درصد 
مدارس کشور از اول دی ماه 

به صورت عملی اجرا می شود.
اولین جلسه از دوره آموزشی تربیت 
مدرسان کشوری بسته تحولی خوانا با 
حضور رضوان حکیم زاده معاون آموزش 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی 

صورت مجازی برگزار شد.
حکیم زاده گفت: اگر بتوانیم دانش 
آموزانی را پرورش بدهیم که عالوه بر 
بتوانند  نوشتن  و  خواندن  های  مهارت 
برای  که  بیاموزند  را  هایی  مهارت 
توانستیم  است،  ضروری  آنها  زندگی 
سند تحول بنیادین را اجرا کنیم. طرح 
خوانا مهمترین مهارت های پایه های 

ابتدایی را هدف قرار گرفته است.
گفتگو  داشت:  اظهار  زاده  حکیم 
نه  مهارت  و  شنیدن  مهارت  و  کردن 
ما  اهداف  مهمترین  عنوان  به  گفتن 
است که در دستور کار قرار بگیرد اما از 
طرف دیگر بررسی ها نشان می دهد که 
در راستای پیگیری این مأموریت مهم ما 
می توانیم به چالش های موجود هم توجه 
مهارت  شدیم  متوجه  ما  باشیم.  داشته 
دانش  مطلب  درک  و  خواندن  های 
آموزان ما در آن حدی نیست که انتظار 
داشتیم و برای آن برنامه ریزی کرده ایم. 
به  نتوانستیم  هنوز   2۰۰۱ سال  از  ما 
میانگین جهانی در این زمینه برسیم و 

نمرات دانش آموز ایرانی نشان می دهد 
که این قضیه به بهبود نیاز دارد. همه 
ما می دانیم اگر تغییراتی در این دوره 
هستند  پایدار  تغییراتی  می افتد،  اتفاق 
تاخیر  به  را  تغییرات  این  بتوانیم  اگر  و 
بیندازیم و هدف گذاری مناسب نداشته 
باشیم امکان دریافت نتایج قابل مالحظه 

کاهش خواهد یافت.
افزود: دانش آموزان خواندن  وی 
و نوشتن را در مدرسه یاد می گیرند اما 
نوشتن فقط رونویسی نیست. در طرح 
خوانا ما از دانش آموزان می خواهیم که 
فراتر از نوشتن گام بردارند و با استفاده 
از ابزار نوشتن قلم نقادانه داشته باشند و 
چیزهایی را که می بینند را به خوبی بیان 
و تفسیر کند. این حس نیازمند تمرین 
را  دانش آموزان  که  است  عملی  های 

فراتر از خواندن و نوشتن پیش می برد.
زمینه  در  ما  البته  کرد:  بیان  وی 
خواندن و روخوانی از کتاب ها چالش هایی 
داریم اما دانش آموزان باید بدانند زمانی 
که یک مطلب را می خوانند، چه چیزی از 
آن درک و یا دریافت می کنند. همچنین 
باید قادر باشند متن خوانده شده را به 
زبان خود و با صدای رسا و بلند بیان 
کند. دانش آموز باید بتواند با دیگران به 
راحتی ارتباط کالمی برقرار کند، سپس 
نظرات، ایده ها و دیدگاه های خود را به 
روشنی اعالم نماید. یا حتی محتواهای 
زبان  به  را  شده  خوانده  های  داستان 
دانش  کند.  داستان گویی  و  بیان  خود 
درباره  بتوانند  باید  همچنین  آموزان 
یک موضوع خاص مطلبی را آماده کرد 
و در اجتماع ارائه نمایند. ادب، مسئولیت 

اهداف  از جمله  پذیری و جرأت ورزی 
دیگر مهم ما هستند.

وی ادامه داد: ۵ درصد کل مدارس 
تحت پوشش اولیه طرح هستند. هر چند 
ما ابتدا پیش بینی کرده بودیم ۱۰ درصد 
مدارس را پوشش دهیم ولی برای قبل از 
کرونا بود. با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و محدودیت هایی که اجرا شد، ما تعداد 
مدارس را کم کردیم. امیدواریم اهداف 
طرح را در ۵ درصد مدارس اجرا کنیم 
و با شناسایی قوت و ضعف ها در دیگر 
مدارس اجرا کنیم.حکیم زاده اظهار کرد: 
طرح  کشوری  مدرسان  توانمندسازی 
خوانا کار را شروع می کنیم. بسته های 
آموزشی ویژه خوانا برای اجرا در کالس 
درس نهایی شده است. از اول دی ماه 

اجرای عملی طرح را خواهیم داشت.
وی بیان کرد: این طرح با روش 
هایی از جمله، آموزش حضوری برای 
آموزش مدرسان کشوری، آموزش غیر 
جلسات  آموزشی،  های  بسته  برخط، 
مجازی ارائه خواهد شد. هدایت، نظارت 
و راهبری این کار از ابتدا تا پایان طرح 

به عهده این راهبران آموزشی است.
وی افزود: هر کالس درس برای 
که  دارد  عضو   7۰ کشوری  مدرسان 
های  برنامه  و  شده  تهیه  آنها  برنامه 
و  زبانی  یادگیری،  مهارت  آموزشی، 
دنبال  مدرسان  توسط  زندگی  مهارت 

خواهد شد.

طرح خوانا در ۵ درصد مدارس کشور اجرایی می شود
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و  کار  تعاون،  وزارت 
کرد:  اعالم  اجتماعی  رفاه 
کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی 
و وام یک میلیون تومانی به خانواده هایی 
که منبع درآمد ثابت ندارند و در دور قبل 
تحت پوشش طرح های حمایتی بودند، 

پرداخت می شود.
تعطیالت  جدید  دور  شروع  با 
از  ناشی  کشور  در  سراسری  گسترده 
از  حمایت  برای  دولت  کرونا،  پاندومی 
مالی  مساعدت های  آسیب پذیر،  اقشار 
گرفت.  نظر  در  مردم  از  گروهی  برای 
این حمایت مالی شامل پرداخت چهار 
امکان  و  بالعوض  هزینه  کمک  ماه 

دریافت وام بانکی است. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
طی اطالعیه ای، درباره چگونگی حمایت 
پرداخت  اعالم کرد:  خانوارها  معیشت 
کمک بالعوض یکصد هزار تومانی به 
اعضای خانوار به این صورت است که 
این کمک به صورت ماهیانه و به ازای 
هر یک اعضای خانوار بوده و این مبلغ 
از آذرماه تا پایان امسال )به مدت چهار 
ماه( به حساب سرپرست خانوار پرداخت 

می شود. 
براساس این اطالعیه، در پرداخت 
کمک هزینه یکصد هزار تومانی تعداد 
اعضای خانواده با توجه به زمان پرداخت 
در  امسال  فروردین  یعنی  نخست،  وام 

نظر گرفته می شود.
یارانه کمک معیشتی یکصد هزار 
تومانی به خانوارهایی پرداخت می شود 
ندارند  ماهیانه  ثابت  درآمدی  منبع  که 
تسهیالت  متقاضی  قبل  مرحله  در  و 
کرونایی خانوارها بوده اند که نزدیک به 
میلیون خانوار(،  نفر )۱۱  میلیون   29.7

قرار  حمایتی  طرح  این  پوشش  تحت 
می گیرند.

بخش دیگر حمایت دولت در این 
تومانی  میلیون  وام یک  پرداخت  دوره 
براساس  که  است  خانوار  سرپرست  به 
که  افرادی  همه  تعاون،  وزارت  اعالم 
معیشتی  کرونای  وام  قبل،  نوبت  در 
ندارند،  ثابت  درآمد  و  کرده اند  دریافت 
یک  وام  دریافت  متقاضی  می توانند 

میلیون تومانی باشند. 
تاکید  تعاون  وزارت  اطالعیه  در 
از  ثابت  درآمد  دارای  افراد  شده، 
شرکت های  دولت،  کارمندان  جمله 
غیردولتی،  عمومی  نهادهای  یا  دولتی 
سازمان  زان  بیمه پردا بازنشستگان، 
صندوق های  سایر  یا  اجتماعی  تامین 
بازنشستگی شامل این طرح نمی شوند.

روش  ه  ر با ر د ون  تعا رت  ا ز و
نیز  درخواست وام یک میلیون تومانی 
توضیح داده که متقاضیان فقط کد ملی 
خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام 

 6369 سرشماره  به  خانوار  سرپرست 
ارسال کنند.بنابراین در مرحله نخست، 
سرپرست خانوار یک هفته )۴ تا ۱۱ آذر( 
فرصت دارد کد ملی خود را ارسال کند.

هفته  یک  پیامک  ارسال  از  پس 
داده های  تا  است  الزم  زمان  دیگر 
 ۱9 تا   ۱2 )از  شود  پایش  اطالعاتی 
آذرماه(. سرانجام در هفته سوم )از 2۰ 
دریافتی  پیامک های  به  آذرماه(   27 تا 
پاسخ   v.refah سرشماره  با  مشمول 

داده می شود.
شرایط بازپرداخت وام یک میلیون 

تومانی
تعاون،  وزارت  اطالعیه  طبق 
بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک 
میلیون تومانی با نرخ کارمزد چهار درصد 
باقی مانده منابع بسته جبرانی  از محل 
ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط 3۰ 
ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهیانه 

خانوار خواهد بود.
یارانه  تعهد  و  تضمین  همچنین، 

مورد  تسهیالت  سود  نرخ  مابه التفاوت 
پرداخت تا نرخ تسهیالت قرض الحسنه 
کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 
م  ا و پرداخت  لعمل  ا دستور بق  مطا
مصوب  رها  نوا خا به  لحسنه  قرض ا
و  کرونا  با  مقابله  اقتصادی  کارگروه 

اصالحیه های مربوطه خواهد بود.
وزارت  حمایتی،  طرح  این  در 
و  است  طرح  اجرای  مسوولیت  تعاون 
وزارت  بودجه کشور،  و  برنامه  سازمان 
بانک  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
سازمان  و  عامل  بانک های  مرکزی، 
دستگاه های  یارانه ها،  هدفمندسازی 
همکار اجرای مصوبه خواهند بود.وزارت 
اطالع  هرگونه  که  تاکیدکرد  تعاون 
رسانی درباره حمایت های معیشتی دولت 
از طریق مرکز روابط عمومی و اطالع 

رسانی این وزارتخانه انجام می شود.
خاص،  یط  ا شر به  جه  تو با 
محدودیت های اعمال شده و ضرورت 
رعایت دستورالعمل های ستاد مقابله با 
کرونا، افراد از مراجعه حضوری به این 
وزارتخانه، سایر وزارتخانه ها، سازمان ها 

و ادارات کل استانی خودداری کنند. 
هفته گذشته دولت تصمیم گرفت 
برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 
در  گسترده  تعطیلی  از  جدیدی  دور 
تعطیلی   با  کند.  اجرا  را  کشور  سراسر 
کسب و کارها رییس جمهوری اعالم 
برای  مالی  مساعدت های  که  کرد 

گروهی از مردم در نظر گرفته است. 
یک  وام  نیز  این  از  پیش  دولت 
خانوار  میلیون   23 به  تومانی  میلیون 
کرد  پرداخت  قسط   3۰ در  بگیر  یارانه 
و تا کنون پنج قسط آن از خانوار کسر 

شده است.

برای چه کارهایی الزم نیست به شعبه بانک مراجعه کنید؟
افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی یکی از مواردي 
است که براي دوره کنوني در نظر گرفته شده تا نیاز مشتریان براي 

مراجعه به شعب بانکي به حداقل برسد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، برای 
کاهش مراجعات به شعب بانکی در شرایط کرونا تمهیدات مختلفی در 
نظر گرفته شده تا هموطنان بتوانند به صورت غیرحضوري بسیاري از 

خدمات بانکي را دریافت کنند.
یکی از این تمهیدات که در موج سوم کرونا و در راستاي مدیریت کنترل و پیشگیري از 
شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده، سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابي و درون بانکي 
از مبدا هر کارت به ۱۰۰ میلیون ریال در هر روز افزایش مي یابد.همچنین تاریخ انقضاء کارتهای 
به مدت یک سال تمدید  پایان سال ۱399  تا  به مراجعه حضور مشتري(  نیاز  )بدون  بانکی 
مي شود.افزون بر این، سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به 2۰ میلیون 
ریال افزایش مي یابد.گفتنی است بانک مهر ایران عالوه بر اجرایی کردن این موارد، خدمات 
مختلفي را به صورت الکترونیکي ارائه مي دهد که مشتریان را از مراجعه به شعب بي نیاز مي کند.

شما قادرید از طریق وب سایت و نرم افزار همراه بانک مهر ایران افتتاح حساب انجام دهید. 
کارت بانکي نیز به آدرسي که شما تعیین مي کنید ارسال مي شود. همچنین قابلیت درخواست 
تسهیالت نیز از طریق وب سایت بانک فراهم شده و تا زمان دریافت تسهیالت تنها یک بار 
مراجعه به شعبه بانک براي ارائه تضامین کفایت مي کند. براي اینکه از میانگین حساب خود آگاه 
شوید و بدانید تا چه میزان امکان دریافت تسهیالت دارید هم نیازي نیست به شعبه بانک مراجعه 

کنید و این خدمت نیز از طریق وب سایت بانک مهر ایران به شما ارائه شده است.

مدیر عامل شهر جدید پردیس در گفتگو با هیبنا مطرح کرد
انتقال مشاوران امالک به وزارت راه به نفع بازار مسکن

مدیر عامل شهر جدید پردیس با تاکید بر اینکه انتقال مشاوران 
امالک به وزارت راه و شهرسازی هم به نفع بازار مسکن است و ایزارهای 
قانونی را در برخورد با دالالن مسکن مهر در اختیار ما خواهد گذاشت 
گفت: پرداخت وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی تکمیل زیربناها سرعت افتتاح 

های مسکن مهر را باال برد.
بانک مسکن-هیبنا، تصمیم  پایگاه خبری  به گزارش خبرنگار 

دولت و شخص رئیس جمهور در انتقال اتحادیه مشاوران امالک از وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت به وزارت راه و شهرسازی این روزها در حال نهایی شدن است و به نظر می رسد این 
اتفاق به زودی صورت بگیرد. وزارت راه و شهرسازی نیز آمادگی این را دارد که این اتحادیه را 

تحت حمایت خود قرار دهد.
حال به نظر می رسد این اقدام مثبت با این هدف است که مشاوران امالک از ذیل وزارت 
صمت به ذیل وزارت راه و شهرسازی منتقل شود تا وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن 
و ساختمان این وزارتخانه بتواند سیاست گذاری مناسب را در قبال مشاورین امالک اعمال کند. 
و همانطور که برخی کارشناسان معتقد هستند این انتقال به نفع بازار مسکن و در نهایت مردم 
خواهد بود.مهدی هدایت مدیر عامل شهر جدید پردیس در گفتگو با خبرنگار هیبنا در پاسخ 
به این پرسش که آیا انتقال اتحادیه مشاوران امالک به وزارت راه و شهرسازی که مورد تایید 
رئیس جمهور هم واقع شده به بخش مسکن کمک خواهد کرد؟ گفت: قطعا انتقال مشاوران 
امالک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی به نفع بازار مسکن و بخش 
مسکن خواهد بود. اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که این اقدام در حقیقت در راستای 

نظارت بیشتر بر بازار مسکن است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از معضالت این روزهای شهر جدید پردیس وجود دالالن سرپایی 
مسکن مهر است افزود: منتقل شدن اتحادیه امالک به وزارت راه و شهرسازی موجب می شود تا 
ابزار قانونی خوبی را در اختیار شرکت عمران قرار دهند تا با دالالن مسکن مهر راحت تر برخورد 
شده و نظارت خود را باال ببریم.مدیر عامل شهر جدید پردیس تاکید کرد: اینکه تولید مسکن و 
متولی بخش مسکن باشیم اما نظارت آن بر عهده نهادی باشد که چندان تخصص و ارتباطی با 
هم ندارند برای بخش مسکن سودآور نخواهد نبود. به هر صورت ما مطمئن هستیم که با این 

اقدام، اتفاق خوبی در بازار مسکن و سایر بخش های مسکن رخ خواهد داد.
هدایت در پاسخ به این پرسش که از وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که برای تکمیل زیربناها 
و پروژه های مسکن مهر چه خبر؟ آیا روند پرداخت تسهیالت مناسب است؟ اظهار داشت: 
همکاری خوب و مناسب بانک مسکن باعث شد تا از زمان تصویب پرداخت تسهیالت ۱۰۰۰ 
میلیارد تومانی که در اردیبهشت ماه بود تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود و تالش 

می کنیم تا پایان امسال نیز مابقی تسهیالت را دریافت کنیم.
وی ادامه داد: تسهیالت مزبور با پیشرفت فیزیکی به ما پرداخت می شود، اما نکته مهم 
آماده سازی واحدهای  برای زیرساخت های مسکن مهر و  این تسهیالت که  این است که 
مسکن مهر است در سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه های مسکن مهر کمک زیادی به ما کرد.

عملکرد بانک توسعه تعاون با رویکرد و کارکرد توسعه ای انجام می گردد
سعید معادی معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون: 
عملکرد بانک توسعه تعاون با رویکرد و کارکرد توسعه ای انجام می گیرد.

سعید معادی معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون که 
به منظور بررسی عملکرد شش ماهه اول سال جاری و میزان تحقق برنامه 
ابالغی به استان گیالن عزیمت کرده بود در جلسه ارزیابی عملکرد این 
استان بابیان اینکه عملکرد کیفی سازمان به کیفیت سرمایه انسانی آن 

ارتباط مستقیم دارد و راهبری مناسب و هدفمند سرمایه انسانی که منطبق با اهداف و برنامه ها 
باشد می تواند نتایج مطلوبی برای سازمان و ذینفعان را به همراه داشته باشد اظهار داشت: ایجاد 
نگرش منطقی در سرمایه انسانی و ظرفیت سازی و توسعه آنان با استفاده از آموزش های مرتبط 
با مباحث نظری و کاربردی که سرمایه انسانی را از حیث علم و عمل به فلسفه وجودی، مأموریت، 
اهداف و برنامه های سازمان از یک سو و انتظارات، درخواست ها و نیازهای ذینفعان از سوی دیگر 
نزدیک سازد عامل موفقیت و رشد و توسعه و بالندگی سازمان از حیث کمی و کیفی خواهد شد.

معادی بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های درون و بیرون سازمان را حاصل خودباوری، 
شناخت، تحلیل و استراتژی مناسب دانست و دراین باره افزود: نگاه خردمندانه و همت و تالش 
مسئوالنه و متعهدانه در کنار اصل هم افزایی، تعامل و مشارکت و کار تیمی بهترین مؤلفه های 
حرکت سازمان بر محورهای تعیین و تعریف شده در چارچوب های قانونی و مبتنی بر اهداف 

و برنامه ها می باشد.
معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر اینکه بانک توسعه تعاون بیش از گذشته 
رویکرد و کارکرد مبتنی بر کمک به توسعه بخش های اقتصادی به ویژه بخش تعاون را معیار 
اصلی فعالیت های خود قرار داده است گفت: درک صحیح از مفهوم توسعه به ویژه با بهره گیری 
از عملیات و فعالیت های بانکی برای یک بخش اقتصادی خاص به نام تعاون که خود از یک 
ویژگی متمایز و منحصربه فرد برخوردار بوده است و در دل خود ظرفیت های مختلفی را در اشکال 
و ابعاد مختلف به صورت حقیقی و حقوقی و در قالب فعالیت های انحصاری، ترکیبی و تلفیقی در 
بخش مسکن و عمران، صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری، خدمات و بازرگانی با همه زیر 
بخش ها و مشتقات جا داده است کار سخت و دشواری می باشد به ویژه اینکه الگو و مدل شخصی 
در خصوص فعالیت های بانکی با رویکرد توسعه ای برای بخش های مشخص و تعریف شده از 
پیشتر وجود داشته ولیکن هیچگاه الگو مفهومی و کاربردی برای یک پدیده فرا بخشی به عنوان 
تعاون که از دو قابلیت اقتصادی و اجتماعی توأمانی و همزمان برخوردار می باشد برای فعالیت و 

عملیات بانکی را نمی توان مدلی از گذشته مشاهده کرد.
وی در همین رابطه افزود: تجربه بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای صدر 
صد دولتی برای بخش خاص اقتصادی تعاون یک تجربه جدید بوده که به تدریج در اجرا از 

یک پختگی برخوردار شده است.

پرداخت ۵7 هزار فقره تسهیالت کرونایی از طریق »نشان بانک«
با فعال شدن امکان پرداخت تسهیالت غیرحضوری از طریق شعبه 
مجازی بانک ملی ایران، تا کنون بیش از ۵7 هزار فقره تسهیالت از این 

محل پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، »نشان بانک« که چندی 
پیش به عنوان یک ابر پروژه فراگیر در اپلیکیشن ایوا فعال شد؛ اکنون به 
یک پلتفرم تاثیرگذار و منحصر به فرد در نظام اداری کشور تبدیل شده 

است.در این اپلیکیشن تا کنون بیش از 228 هزار گواهی امضای الکترونیک ثبت شده که با آن 
امکان احراز هویت غیرحضوری مشتریان بانک ملی ایران فراهم می شود.

از میان متقاضیانی که عملیات احراز هویت، ثبت امضای الکترونیک و درخواست دریافت 
تسهیالت کرونایی خود را در این اپلیکیشن به سرانجام رسانده اند، تا کنون بیش از ۵7 هزار 
نفر تسهیالت را دریافت کرده اند.این روند طی روزهای آتی با افزایش احراز هویت افراد سرعت 
بیشتری خواهد گرفت. کاربران برای دسترسی به امکانات این اپلیکیشن باید نسخه به روز شده 

آن را از بخش خدمات الکترونیکی وب سایت رسمی بانک ملی ایران دریافت کنند.

خدمات بیمه ای در ایام تعطیلی کرونایی متوقف نمی شود
با قرار گرفتن خدمات بیمه ای در گروه خدمات ضروری و تصویب 
»طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها، متناسب با وضعیت و روند 
و  اداری  سازمان  بخشنامه  کشور،  شهرهای  در   »۱9 کووید  بیماری 
استخدامی مورخ 27 آبان از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه 

ابالغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، 

در این بخشنامه دستگاه های اجرایی موظف شدند تا حد امکان با استفاده از سامانه ها و امکانات 
ایجاد شده دولت الکترونیک ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری را در دستور 
کار خود قرار دهند و زمینه دسترسی شهروندان به کلیه خدمات خود را از طریق سامانه های 

الکترونیکی فراهم کنند.
در این رابطه الزم است ضمن سرعت بخشیدن به تکمیل و بهره برداری از طرح ها و 
برنامه های پیش بینی شده برای توسعه دولت الکترونیک، هر دستگاه زمینه و امکان دسترسی 

شهروندان به سامانه های ارائه خدمات را به صورت فراگیر و در اسرع وقت فراهم نمایند.
به  را  نامه ای بخشنامه مذکور  بیمه مرکزی، طی  امینی معاون نظارت  همچنین مفید 
شرکت های بیمه ابالغ کرد و از آنها خواست با عنایت به بخشنامه مذکور مفاد آن را با مقتضیات 
کاری شرکت بیمه و شبکه خدمات بیمه ای خود تطبیق دهند. دراین بخشنامه تصریح شده است که 
صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت بیمه گذاران و زیان دیدگان بدون هر گونه تعلل انجام پذیرد .

همچنین در این بخشنامه با اعالم ضرورت کاهش مراجعات حضوری تاکید شده است 
که تا حد امکان ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیکی انجام پذیرد و شرکتهای بیمه تمام 

توان فنی و کارشناسی خود را در این زمینه به کار گیرند.

ماهه   7 در  پتروشیمی  محصول  تن  میلیون   ۳۵ تولید 
سال 99

تولید محصوالت پتروشیمی ایران از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، با وجود 
افزایش داشته و به 3۵  تحریم  های آمریکا و شیوع کرونا، بیش از هشت درصد 

میلیون تن رسیده است.
صنعت پتروشیمی بیشترین ارزش افزوده را در بین سایر صنایع وابسته به نفت 
و گاز در جهان دارا است. این صنعت از آنجا که مواد خام و اولیه را به محصوالتی 
پر مصرف و البته گران تبدیل می کند، قابلیت این را دارد تا درآمد بیشتری را به 

کشور وارد کند.
این موضوع بیش از هر زمانی در تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران خودنمایی 
کرد. صنعت پتروشیمی به دلیل تنوع محصول و تعدد خریداران توانست تا حد زیادی 

از دام تحریم بگریزد و صادرات خود را ادامه دهد.
این اقدام باعث شد تا بخشی از ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات پتروشیمی 
به خود  را  نیما  ارز در سامانه  تامین  نیز مقام نخست  پتروشیمی ها  تامین شود و 

اختصاص دهند.
نکته مهمتر اما این است که صنعت پتروشیمی با وجود تحریم های آمریکا 
و شیوع کرونا نه تنها تولید خود را کاهش نداد بلکه رشد 8 درصدی تولید را در 7 

ماهه سال جاری به ثبت رساند.
تا آنجا که از ابتدای سال 99 تا پایان مهرماه،  مجتمع های پتروشیمی در مجموع 
3۵ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید کرده اند که بخشی از آن در داخل کشور 

به عوان خوراک صنایع پایین دست استفاده شده و بخشی نیز صادر شده است.
این اعداد نشان می دهد، واحد های پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی درحال تولید 
هستند وبا وجود برخی مشکالت موجود، روند تولید و فروش محصوالت مختلف 
پتروشیمی در شرایط قابل قبولی قرار دارد و با تالش صنعتگران پتروشیمی کشورمان 

پیش بینی می شود جهش تولید در سال جاری در صنعت پتروشیمی محقق شود.
صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع مادر از مهم ترین ارکان توسعه 

و موتور محرک بخش های گوناگون اقتصاد کشور است.
تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصوالت ، تامین خوراک صنایع داخلی 
و همچنین ارتقاء ارزش سبد محصوالت تولیدی در این صنعت پیشرو نیز در دستور 

کار قرار دارد.
با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های در حال انجام، شرایط و زیر ساخت 
ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی فراهم شده است و دراین مسیر افزون 
بر راه اندازی و بهره برداری از طرح های جدید، با اقدام های انجام شده بهره برداری 

حداکثری از ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی موجود در دستور کار قرار دارد.
برنامه جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال 97 بر اساس طرح هایی که از 
گذشته آغاز شده بود، مدون شد تا این طرح ها تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسند و 

ظرفیت تولید در این صنعت تا ۱۰۰ میلون تن در سال افزایش پیدا کند. 
اما از آنجا که از 27 طرح تعریف شده در جهش دوم صنعت پتروشیمی، ۱7 
طرح در سال 99 به بهره برداری می رسد، این سال به عنوان سال طالیی صنعت 
پتروشیمی نام گذاری شده است البته با مسایل ناشی از کرونا ممکن است بهره برداری 

از برخی از طرح ها به ابتدای سال بعد منتقل شود.
با بهره برداری از این ۱7 طرح،   ظرفیت صنعت پتروشیمی از 66 میلیون تن 

فعلی به 9۰ میلیون تن در ابتدای سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
۱۰ طرح نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد تا در مجموع ظرفیت 
پتروشیمی ایران در پایان این سال به ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. 
همچنین درآمد صنعت که در حال حاضر ۱۵ میلیارد دالر است در انتهای ۱۴۰۰ به 2۵ 
میلیارد دالر افزایش می یابد.از سوی دیگر، 28 طرح برای جهش سوم پیش بینی شده 
که کار اجرایی بسیاری از این طرح ها آغاز و حتی برخی تا 3۰ درصد پیشرفت کار دارند. 
 با تحقق طرح های جهش سوم تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت صنعت پتروشیمی از 
۱۰۰ میلیون تن در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱33 میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا 
می کند و در آمد صنعت نیز از 2۵ میلیارد دالر بر اساس قیمت های پایه سال 9۵ به 

37 میلیارد دالر در سال ۱۴۰۴ افزایش می رسد.  
در حال حاضر 333 گرید محصول پلیمری و ۴۰ نوع محصول شیمیایی در 
صنعت پتروشیمی ایران تولید می شود. در جهش دوم پتروشیمی عالوه بر افزایش 
گریدهای پلیمری،  ۱۵ نوع محصول شیمیایی به سبد پتروشیمی ایران اضافه می شود.

در جهش سوم نیز عدد ۵۵ نوع محصول شیمیایی به 68 نوع ارتقا پیدا می کند 
و محصوالت پلیمری نیز متنوع تر خواهد شد.

نکته مهم آن است که افزایش ظرفیت در صنعت پتروشیمی در حالی محقق 
می شود که بیژن زنگنه وزیر نفت همواره از سوی منتقدان به حمایت از خام فروشی 

در صنعت نفت محکوم شده است.

کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه های فارس،گامی در راستای 
رفع آلودگی

با  تولید برق، موضوعی است که  نیروگاه های  از فعالیت  ناشی  آلودگی هوا 
تشدید وضعیت آالیندگی ها به ویژه در کالنشهرها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد 
، استان فارس امسال توانست با کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه های برق 

گامی اساسی در راستای کاهش این آلودگی ها بردارد.
نیروگاه های حرارتی مانند مولدهای بخار، سیکل ترکیبی، گازی و دیزلی برای 
تولید برق نیازمند مصرف سوخت های فسیلی نظیر گاز طبیعی و گازوئیل هستند. 
معموال گازوییل یا مازوت به عنوان سوخت جایگزین در این نیروگاه ها به کار می 
رود و سوخت اصلی این نیروگاه ها گاز است. هر قدر از سهم سوخت مایع در تولید 
انرژی در این نیروگاه ها کاسته شود و کفه مصرف به سمت استفاده از گاز بچربد ، 

گامی در راستای کاهش آلودگی هوا برداشته شده است.
بر اساس آمارهای موجود از مجموع ظرفیت نامی نیروگاه های نصب  شده در 
کشور، 22 درصد به واحدهای بخار، 3۵ درصد به واحدهای گاز،  2۵ درصد به واحدهای 
سیکل ترکیبی و مابقی به نیروگاه های دیزلی اختصاص دارد و از مجموع نیروگاه های 
حرارتی موجود در کشور، ۴2 واحد دولتی، 6۰ واحد خصوصی و 2۱ واحد در اختیار 
صنایع بزرگ است. استان فارس نیز سهم قابل توجه در ظرفیت های نیروگاهی دارد.

مصرف گاز در  پنج نیروگاه فارس
غالمعباس حسینی مدیر عامل شرکت گاز استان فارس با بیان این  که در نیمه 
نخست امسال پنج نیروگاه فارس 3 میلیارد و 8۰۴ میلیون و ۴36 هزار مترمکعب گاز 
مصرف کرده اند گفت: مصرف گاز نیروگاه ها در مدت مشابه سال گذشته سه میلیارد 
و 2۵۴ میلیون و 7۴3 هزار  مترمکعب بوده است بنا بر این مصرف گاز در نیروگاه 
های فارس امسال ۱6 درصد افزایش داشته است.وی بیان کرد: با گازرسانی صحیح 
و بموقع به نیروگاه های استان و تامین گاز آنها، مصرف سوخت مایع در نیروگاه های 

یک ، دو و سه کازرون ، جهرم،حافظ و سیکل ترکیبی به حدود صفر رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز فارس ادامه داد: امیدواریم مصرف گاز در نیروگاه ها بدون 

اعمال محدودیت مصرف، تا پایان امسال)99( استمرار داشته باشد.
این مقام مسوول، درباره مصرف گاز صنایع فارس نیز توضیح داد: صنایع عمده و 
فوق عمده استان  فارس ، بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز فارس هستند به صورتی 
که مصرف گاز در صنایع سیمان از ابتدای امسال برابر با 26۱ میلیون و ۴۰8 هزار 
برابر 3۴8 میلیون و 2۵6  هزارمترمکعب،  مترمکعب، صنایع فوالد و ذوب آهن 
پتروشیمی ها برابر با 8۵8 میلیون و  ۵3۴ هزار مترمکعب و پاالیشگاه ها برابر با 

۱۰2 میلیون و ۱3 هزار متر مکعب بوده است.
مدیر عامل شرکت گاز فارس با اشاره به افزایش 8۵ درصدی گازرسانی به صنایع 
استان اضافه کرد: با تالش های انجام شده، این شرکت توانسته در برنامه ریزی های 
مربوط به گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها به  اهداف تعیین شده خود دست یابد. 
هم اینک با تالش های صنعتگران گاز فارس و حمایت های دولت تدبیر و امید، بیش 

از هشت هزار و  ۱86واحد صنعتی از نعمت ارزشمند گاز طبیعی بهره مند هستند.
حسینی گفت: سرعت بخشیدن به روند گازرسانی به صنایع، عالوه بر جهش 
تولید، توسعه اقتصادی و خدمات متوازن گازرسانی، موجب جایگزینی این سوخت 

پاک با دیگر سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می شود.

واکسن کرونا قیمت نفت را احیا کرد
قیمت نفت به دنبال اخبار امیدوارکننده در خصوص ساخت واکسن کرونا باز 

هم باال رفت و ۱.۵ درصد دیگر رشد کرد.
اگرچه کرونا در جهان همچنان قربانی می گیرد و موج دوم این بیماری محدودیت 
هایی را نیز در سراسر دنیا ایجاد کرده اما امید به ساخت واکسن کرونا امروز هم بر 

بازار نفت تاثیر مثبت داشت و قیمت ها را افزایش داد.
این در حالی است که قیمت نفت در معامالت هفته گذشته نیز روند صعودی 

را طی کرد و ۵ درصد باال رفت.
رشد قیمت نفت البته به دلیل اعمال محدودیت ها در اروپا و احتمال تعطیلی 

پاالیشگاه های قاره سبز نتوانست بیشتر از این رشد کند.  
با این حال نفت برنت ۱.6 درصد گران شد و به باالی ۴۵ دالر در هر بشکه 
رفت. نفت برنت با این افزایش در معامالت امروز ۴۵ دالر و 69 سنت معامله شد.  
نفت شاخص امریکا نیز ۱.۴ درصد رشد را ثبت کرد و ۴3 دالر و 3 سنت قیمت خورد.

جزییات کمک هزینه دولت در تعطیالت کرونایی اعالم شد
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زیر نظر: محمد امامی

واکنش کسب  و کارهای مختلف 
برخی  بود،  متفاوت  کرونا  شیوع  به 
شده،  اعمال  محدودیت های  از  متاثر 
و  کشیدند  پایین  را  خود  کرکره های 
تعطیل شدند و بخشی هم این تهدید 
پیشرفت  و  رونق  برای  فرصتی  به  را 
تبدیل کردند و راه چندساله را در چند 

ماه سپری کردند.
فراگیری  از  ماه  هشت  از   بیش 
ویروس کرونا در جهان و کشور می گذرد 
و دگرگونی های عمیقی در شیوه تولید، 
عرضه و تقاضا به دلیل محدودیت های 
فعالیت  ادامه  و  آمده  پدید  اجباری 
کرده  مواجه  چالش  با  را  کسب وکارها 

است. 
اعمال سیاست های محدودسازی 
اجتماعی و فعالیت های اقتصادی تاثیر 
فرآیند کسب و کارها  بر  قابل توجهی 
بخش  دیدن  آسیب  موجب  و  داشته 
زیادی از مشاغل و افراد درگیر با آنها 

شده است. 
درباره  آمار  مرکز  پژوهش های 
میزان فعالیت  کل کسب وکار اقتصادی 
نشان  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در 
می دهد که 38 درصد کسب وکارها در 
اسفندماه و فروردین ماه فعالیتی نداشتند 
 2۱ به  اردیبهشت ماه  در  آمار  این  که 
درصد رسیده است. در مقایسه با ماه های 
اسفند و فروردین فعالیت کسب وکارها 
افزایش  درصد   ۱7 اردیبهشت ماه  در 
یافته است.همچنین بنابر اعالم سازمان 
بین المللی کار،  این بیماری مرگ بار که 
بدترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم 
به شمار می آید،  تاکنون خسارت های 
مالی فراوانی را در پی داشته و می تواند 
در  شغل  میلیون   2۴۵ نابودی  موجب 

سراسر جهان شود.
شیوع  از  متضرر  کارها  و  کسب 

کرونا 
با  مقابله  کارگروه  این،  از  پیش 
شیوع  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای 
 ۱2 که  بود  کرده  اعالم  کرونا  بیماری 
دچار  کرونا  دوران  در  فعالیت  رسته 
آسیب جدی شده و فعاالن آنها در دوران 

تعطیلی از کار بیکار شدند. 
مراکز  می دهد  نشان  بررسی ها 
از  اعم  آماده  غذاهای  توزیع  و  تولید 
رستوران ها و تاالرهای پذیرایی، مراکز 
هتل ها  شامل  گردشگری  به  مربوط 
تفریحی،  مراکز  بوم گردی،  مراکز  و 
حمل ونقل عمومی مسافر برون شهری 
اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی 
درون  مسافر  عمومی  حمل ونقل  و 
شهری، تولید و توزیع پوشاک، کیف و 
کفش، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و 
تفریحی، مجتمع های فرهنگی، آموزشی 
و هنری رسته هایی هستند که در دوران 
محدودیت ها  اعمال  و  کرونا  پاندومی 

متضرر شدند. 
لوازم  فروش  و  تولید  داغ  بازار 

بهداشتی در کرونا
اقتصاد  به  کرونا  شیوع  اگرچه 
کل جهان آسیب جدی وارد کرده، اما 
تغییراتی که در الگوی زندگی اکثر مردم 
ایجاد شده موجب رونق گرفتن برخی 

کسب وکارها شده است.
اعمال  و  کرونا  بیماری  شیوع  با 

مردم  تردد،  محدودیت های  و  قرنطینه 
به ناچار مجبور شدند الگوی زندگی و 
چگونگی خرید و مصرف خود را تغییر 
برخی  رونق  موجب  تغییر  این  دهند. 
کسب وکارهای اینترنتی شد. با توجه به 
اینکه در این دوران مردم بیشتر تمایل 
نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  که  دارند 
بگیرند  تحویل  منزل  درب  در  را  خود 
خارج  خود  خانه های  از  حتی المقدور  و 
نشوند، در نتیجه فروشگاه های اینترنتی 
کاال  ارسال  کار  در  که  شرکت هایی  و 
درب منزل فعال هستند، بیشترین سود 
را از شرایط فعلی می برند و حتی با درج 
آگهی اقدام به جذب نیروی انسانی در 

این زمینه کرده اند. 
درآمد  وله،  دویچه  گزارش  به 
مقایسه  در  گذشته  ماه  سه  در  آمازون 
 2۰۱9 سال  در  مشابه  زمان  مدت  با 
 6 به   افزایش  درصد   37 با  میالدی 
صعود  دالر  میلیون   3۰۰ و  میلیارد 

کرده است.
ه  ر با ر د ع  ضو مو ین  ا لبته  ا
داخل  در  فعال  اینترنتی  فروشگاه های 
کشور نیز صدق می کند و روابط عمومی 
یکی از این فروشگاه ها در فروردین ماه 
ارسال  ظرفیت  که  بود  کرده  اعالم 
سفارش های این فروشگاه 2۰ الی 3۰ 
درصد افزایش یافته و روزانه 3۰۰ هزار 
کاال برای مشتریان ارسال شده است. 

کسب وکارهای  رونق  بر  عالوه 
اینترنتی، بازار تولید اقالم مقابله با کرونا 
نیز در این ایام سکه شده و بسیاری از 
مواد  تولید  به  اقدام  تولیدی  بنگاه های 
و  لکل  ا همچون  کننده  ضدعفونی 
از  برخی  همچنین  کردند.  دست  ژل 
این  در  که  پوشاک  تولید  کارگاه های 
ایام دچار کرد بودند، تغییر رویه دادند و 
اقدام به تولید ماسک، گان و لباس های 

یک سره مخصوص پزشکان کردند. 
براساس آخرین آمارها  از اسفندماه 
یک  تیرماه،  ابتدای  تا  گذشته  سال 
لباس  عدد  و 3۱2  هزار   ۵3 و  میلیون 
یک سره توسط ۱9 شرکت، 8۵2 هزار 
و ۱6 عدد شیلد صورت پزشکی توسط 
دو شرکت، 3۰ میلیون و ۱36 هزار و 
توسط  طبی  )اتانول(  الکل  لیتر   68۴
33 شرکت، یک میلیون و 7۵ هزار و 
373 کیلوگرم ضدعفونی کننده اشیا )به 
جز آب ژاول( توسط 2۵ شرکت و ۱9 
میلیون و 6۵۴ هزار و 8۴۱ کیلوگرم ژل 
و محلول ضدعفونی کننده دست توسط 
۱77 شرکت تولید شد. همچنین چهار 
واحد تولیدی، 6 میلیون و 6۴7 هزار و 
9۰۰ جفت دستکش جراحی، چهار واحد 
تعداد 38۱ میلیون و 899 هزار و 7۰۵ 
عدد دستکش معاینه تولید کردند؛ ۱۵۴ 
میلیون و 688 هزار و 89۱ عدد دستکش 
یک بار مصرف پالستیکی نیز توسط ۱2 

واحد دیگر تولید شد.
بحران  بر  عالوه  کرونا  شیوع 
آسیب های  و  مشکالت  شتی،  بهدا
کسب  و  اقتصاد  بخش  به  را  فراوانی 
و کارها وارد کرده، اما نکته قابل توجه 
بازار  از فعاالن  این است که  بسیاری 
به  را  تهدید  این  کسب وکارها  و  کار 
فرصت تبدیل کرده و از این آب گل آلود 

ماهی گرفتند.

کرونا، تهدید یا فرصتی برای مشاغل

فراسر  موسسه  بندی  رتبه  در  ایران 
نسبت به سال قبل پنج رتبه عقب رفت.

سال  از  که  اقتصادی  آزادی  شاخص 
۱996 میالدی توسط موسسه فراسر منتشر 
باز بودن فضای اقتصادی  می شود بر تاثیر 
رشد  سرمایه گذاری،  جذب  بر  کشورها 
فقر  خط  و  سرانه  درآمد  سطح  اقتصادی، 
گذشته  سال  مانند  امسال  است.  متمرکز 
۱62 کشور در این رده بندی لحاظ شده اند 
و اطالعات اقتصادی در بازه زمانی 2۰۰۰ تا 

2۰۱8 مورد مطالعه قرار گرفته اند.
این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه 
اندازه دولت )مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم 
حقوق  و  قضائی  نظام  اقتصاد(،  از  دولت 
مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس انداز، تجارت 
بین الملل و قوانین تجاری در طی ۱6 سال، 

کشورها را رتبه بندی کرده است.
آزادترین اقتصادهای جهان

کنگ  هنگ  گذشته،  سال های  مانند 
آن  از  را  دوم  و  اول  های  رتبه  سنگاپور  و 

استرالیا،  سوئیس،  نیوزلند،  کرده اند.  خود 
آمریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند 
و دانمارک در رده های سوم تا یازدهم جای 
گرفته اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا 
۱۰ بوده و هنگ کنگ با عدد 8.9۴، بیشترین 

نمره را کسب کرده است.

بسته ترین اقتصادهای جهان
بسته ترین   ،2.88 نمره  با  ونزوئال 
کشور،  این  از  پس  و  است  جهان  اقتصاد 
سودان، لیبی، آنگوال، ایران، الجزایر، کنگو، 
زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر 
در جمع ۱۰ کشور با بسته ترین نظام های 

اقتصادی قرار دارند.
رتبه همسایگان ایران

هشت  رتبه  در  ایستادن  با  گرجستان 
جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی 
است.  داشته  ایران  همسایگان  بین  در  را 
هفتاد،  بحرین  هجدهم،  رده  در  ارمنستان 
امارات هفتاد و چهارم، روسیه هشتاد و نهم، 
ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و 

عربستان صد و پانزدهم ایستاده اند. 
رتبه سایر کشورها

رده  در  انگلیس  بندی  رتبه  این  در   
سیزدهم، ژاپن بیستم، آلمان بیست و یکم، 
کره سی و هفتم، فرانسه پنجاه و هشتم، هند 
صد و پنجم و چین صد و بیست و پنجم قرار 
اند. متوسط درآمد سرانه کشورهای  گرفته 
باالی جدول ۴۰ هزار و 376 دالر در سال و 
برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و 66۰ دالر در 
سال است. هم چنین متوسط امید به زندگی 
کشورهای برتر 79.۵ سال و برای کشورهای 

انتهای جدول 6۴.۴ سال است.

موسسه فراسر اعالم کرد؛
نزول ایران در رتبه بندی وضعیت آزادی اقتصادی 

ینده  آ سال  در  دولت،  برآوردهای  طبق 
میلیون  ر  چها رکنان  کا حقوق  نه  ها ما فیت  معا
پرداخت  مشمول  آن  ز  ا بیش  و  است  تومان 

شد. خواهد  مالیات 
به  ه  ذرما آ نیمه  تا   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه 
این در حالی است که  ارائه خواهد شد و  مجلس 
اطالعات دریافتی ایسنا درباره آنچه برای مالیات 
گنجانده  الیحه  در  و  بینی  پیش  کارکنان  حقوق 
شده، نشان می دهد در سال آینده حقوق کارکنان 

از  معاف  ساالنه  تومان  میلیون   ۴8 مجموع  در 
است. مالیات 

بر این اساس، معافیت ماهانه حقوق کارکنان 
در هر ماه چهار میلیون تومان است و حقوق های 

باالتر از آن مشمول پرداخت مالیات می شوند.
در رابطه با نحوه  پرداخت مالیات نیز احتماال 

به روال سال های اخیر پلکانی خواهد بود.
سال  برای  دولت  که  است  حالی  در  این 
جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی 

حقوق کارکنان را در سال 36 میلیون تومان و در 
ماه سه میلیون و 6۰۰ تومان تعیین کرده بود که 
در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش 

پیدا می کند.
آینده  سال  در  کارکنان  حقوق  افزایش  برای 
گرفته شده  نظر  در  2۵ درصدی  متوسط  رشد  نیز 
است که البته تمامی این اعداد و ارقام می تواند بعد 
اسالمی،  به مجلس شورای  بودجه  ارائه الیحه  از 

دستخوش تغییرات شود.

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان ۴ میلیون تومان شد
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شاکرمی  جمال  سردار 
امیرالمومنین  سپاه  فرمانده  ؛ 

)ع(استان ایالم ؛
بسیج  هفته  در  که  بود  توفیقی 
سیل  مناطق  در  مسکونی  واحد   ۱۰۱
منزل  باب   ۱۵۰ و  افتتاح  استان  زده 

نیز تعمیر شد.
در تفاهمنامه منعقد شده 7۰ باب 
منزل با همکاری بهزیستی، ۱۰ واحد با 
نیز  واحد   2۱ و  امداد  کمیته  همکاری 
خارج از تعهدنامه توسط بسیج سازندگی 

سپاه به بهره برداری رسید.
 6 مبلغ  پاسداران  سپاه  کارکنان 
میلیارد ریال و خیرین ادارات ۴ میلیارد 
برای  ریال  میلیارد  ریال جمعا مبلغ ده 

ساخت این منازل کمک کردند.
باتوجه به از بین رفتن زیرساختها 
زده  سیل  مناطق  نابسامان  وضعیت  و 
ساختن این منازل کار بزرگی بود که با 

تالش جهادی انجام گرفت.
سپاه نیز طبق وظیفه ذاتی خود با 
تمام ظرفیت برای رفع مشکالت سیل 
زدگان در کنار مسئوالن پای کار آمد و 
در این راه عالوه بر قدم های خوب در 
حوزه معیشت، پوشاک و درمان باحضور 

فضا  و  هوا  فرمانده  زاده  حاجی  سردار 
خاتم  قرارگاه  فرمانده  محمد  دکتر  و 
االنبیاء دو پل بزرگ و ارتباطی بخش 

ماژین ساخته شد.
با توجه به بازدید انجام گرفته هنوز 
برخی زیرساخت ها از جمله برق و گاز 

در بعضی از منازل هنوز تکمیل نشده 
از طریق قرارگاه محرومیت زدایی  که 
استان با حضور استاندار پیگیر رفع انها 

خواهیم بود.
از تالشهای بهزیستی، کمیته امداد 
بنیاد مسکن که در کنار مردم سیل  و 

زده بودند تشکر میکنیم و امیدواریم تا 
پایان رفع محرومیت در کنار مردم باشند.

مانند  نیز  قرارگاه بسیج سازندگی 
همیشه با تمام توان در کنار مردم خواهد 
بود.مردم صاحبان نظام هستند و وظیفه 

مسئوالن خدمتگزاری به مردم است.

سردار شاکرمی در آیین افتتاح 101 واحد مسونی سیل زدگان استان

 قرارگاه محرومیت زدایی سپاه 
همچنان پیگیر رفع مشکالت زیرساختی مناطق سیل زده

گامی دیگر در تحقق خدمت رسانی روستایی توسط شرکت 
گاز خراسان جنوبی: 

رشد گازرسانی به روستاھای مرزی استان  

ادامه نھضت  -در  بهنام   رضا  جنوبی  خراسان  استان  خبری  گروه 
گازرسانی در خراسان جنوبی در حال حاضر ۴۰2 روستا در چھار شھرستان 
مرزی خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بھره مند ھستند و گازرسانی به 
222 روستای دیگر نیز در این شھرستان ھای مرزی در دست اجرا می باشد. 

اقدامات صورت  با  این خبر گفت:  تشریح  در  ھاشمی   سید محمود 
گرفتھ و تالش کارکنان شرکت گاز خراسان جنوبی در حال حاضر ۴۰2 
روستا با جمعیتی بالغ بر 2869۵ خانوار در شھرستان ھای مرزی نھبندان، 

سربیشھ، درمیان و زیرکوه از نعمت گاز طبیعی بھره مند ھستند. 
سید محمود ھاشمی افزود: با تالش ھای صورت گرفتھ گازرسانی 
این  در  خانوار   2۱۴۱6 بر  بالغ  جمعیتی  با  نیز  دیگر  روستای   222 بھ 

شھرستان ھا در دست اجرا می باشد.
 وی در ادامه ضمن تاکید بر اھمیت گازرسانی بھ روستاھای مرزی 
گفت: با بھره مندی روستاھای مرزی از نعمت گاز طبیعی، عالوه بر ایجاد 
آسایش و رفاه، بھ میزان قابل توجھی از قاچاق سوخت از طریق مرزھا 

نیز جلوگیری می گردد. 
استان پھناور کشور  استان خراسان جنوبی سومین  افزود:  ھاشمی 
بھ شمار می آید و دارای بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان می 
باشد و با اجرای پروژه ھای متعدد گازرسانی، اکثر روستاھای مرزی دارای 

قابلیت گازرسانی از این نعمت طبیعی بھره مند شده اند. 
وی در ادامھ گفت : در حال حاضر از مجموع 9۵۱ روستای گازدار در 
سطح استان، تعداد 736 روستا طی سھ سال اخیر بھ شبکھ سراسری 

گاز طبیعی متصل شده اند. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی رشد چشمگیر گازرسانی بھ 
روستاھا را مرھون فعالیت ھای کارکنان شرکت گاز استان و حمایت ھای 
شرکت ملی گاز ایران دانست و تاکید کرد: نھضت گازرسانی در خراسان 
جنوبی حاصل زحمات کارکنانی است کھ در اقصی نقاط استان برای روشن 

شدن مشعل گاز در حال تالش و کوشش ھستند.  

قرائت متمرکز کنتورهای آب ، برق و گاز در اردبیل 
کلید خورد

راستای طرح  در  گاز  و  برق  قرائت متمرکز کنتورهای آب،  عملیات 
پایلوت یکپارچه سازی صورتحسابهای شرکتهای خدماتی به صورت آزمایشی 

در یکی محالت شهر اردبیل با یک کنتور خوان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شرکت با اعالم این خبر گفت: در راستای مصوبه سیزدهم 
شورای اجرایی فناوری اطالعات و ابالغیه ریاست محترم جمهور مبنی بر 
یکپارچه سازی صورتحسابهای شرکتهای خدماتی ، طرح قرائت متمرکز 
کنتورهای آب ، برق و گاز به صورت پایلوت و با تالش بی وقفه متخصصان 
و کارکنان شرکت گاز، توزیع برق ، آب و فاضالب بصورت آزمایشی در 
یکی از محالت شهر اردبیل از مورخ ۰2/۰9/99 با حضور یک کنتور خوان 

عماًل کلید خورد.
دو  در  پایلوت  در سطح کشور بصورت  این طرح  اینکه  بیان  با  وی 
استان قم و اردبیل اجرایی شده است ، افزود: طرح مذکور در استان اردبیل 
با محوریت شرکت گاز و در استان قم با محوریت شرکت توزیع برق طراحی، 

پیاده سازی و اجرایی شده است.

خبرششم
تائید صالحیت 7۰ نفر از مدیران کنترل کیفیت واحد 

های تولیدی استان اردبیل

مدیــرکل اســتاندارد اســتان اردبیــل از تائیــد صالحیــت 7۰ نفــر از 
مدیــران کنتــرل کیفیــت واحــد هــای تولیــدی اســتان اردبیــل در6 ماهــه 

نخســت ســال 99 خبــر داد.
ــل، هاشــم  ــتاندارد اردبی ــی اداره کل اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــه تائی ــالجاری پروان ــت س ــه نخس ــت: در6 ماه ــار داش ــی اظه عالی
صالحیــت ۵۰ مدیــر کنتــرل کیفــی صــدور و 2۰ نفــر تمدیــد شــده و در 
واحدهــای مختلــف تولیــدی و خدماتــی اســتان مشــغول بــه کار شــده اند. 
وی افــزود: بیشــتر مدیــران کنتــرل کیفــی در زمینــه هــای صنایــع 
ــال  ــیمیایی فع ــع ش ــی و کشــاورزی و صنای ــی، غذای ــاختمانی و معدن س

بــوده انــد.
مدیــرکل اســتاندارد بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــران کنتــرل کیفیــت 
معرفــی شــده از ســوی واحدهــای تولیــدی قبــل از شــروع کار خــود الزم 
اســت دوره هــای آموزشــی تخصصــی و عمومــی الزم را تحــت نظــارت 
اداره کل اســتاندارد اســتان ســپری کننــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن آموزش 
ــران، شــرح  ــی اســتاندارد ای ــررات ســازمان مل ــن و مق هــا شــامل قوانی
ــا روش هــای  ــرل کیفیــت و آشــنایی تخصصــی ب ــران کنت وظایــف مدی
آزمــون فــرآورده تولیــدی مــورد نظــر مــی باشــد و دوره هــای آموزشــی 
تخصصــی مــورد نیــاز ایــن افــراد بــا همــکاری شــرکت هــای آموزشــی 
همــکار اســتانی و بــا هــدف ارتقــای ســطح دانــش فنــی و بــه روزرســانی 

اطالعــات در طــول ســال برگــزار مــی شــود.
عالیــی در پایــان گفــت: محتــوای ایــن دوره هــا بــر اســاس نیــاز 
ــرای آمــوزش  ــران ب ــی اســتاندارد ای ســنجی هــا و اهــداف ســازمان مل

مدیــران کنتــرل کیفیــت پیشــنهاد و مصــوب مــی شــود.

۲ هزار خانوار عشایری در مناطق قشالقی ایالم مستقر 
می شوند

مدیرکل امور عشایر ایالم گفت: در فصل پاییز و زمستان حدود دو 
هزار خانوار از عشایری استان های همچوار ایالم از جمله کرمانشاه، لرستان 

و همدان در مناطق قشالقی استان مستقر می شود.
با  و  سنتی  صورت،  دو  به  پاییزه  کوچ   : داشت  بیان  یاسمی  فرشاد 
ماشین آالت صورت میگیرد که امسال به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، 
کوچ پاییزه و تردد عشایر در استان با استفاد از ماشین و رعایت پروتکلهای 

بهداشتی انجام شود.
مدیرکل امور عشایر ایالم اظهار داشت: کوچ عشایر ایالم از ابتدای 

آذرماه آغاز و تا نیمه دوم فرودین ماه سال آینده ادامه دارد.
یاسمی ادامه داد: عشایر استان به روال سالیان گذشته دام خود را در 
ماه های سرد سال در کانون های گرمسیری شهرستانهای ایالم ، مهران، 

دهلران و آبدانان تعلیف می کنند.
وی گفت: با توجه به فصل سرما و بارش نزوالت جوی، عشایر در طول 
مسیر کوچ از اتراق در ارتفاع یا حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند و هشدارهای 

هواشناسی را جدی بگیرند.
وی  افزود: همچنین با توجه به فرا رسیدن فصل سرما، 73 جایگاه 
نفت و گاز به منظور تامین سوخت مورد نیاز عشایر آماده ارائه خدمات به 

عشایر کوچنده استان است.
به گفته ای، مدیرکل امور عشایری ایالم، کوچ پاییزه عشایر استان به 

سمت مناطق قشالقی آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران :  
برای اولین بار در شمال کشور از اپلیکیشن اندرویدی 

جی ای اس رونمایی شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت  ؛ همزمان با روز 
جهانی جی ای اس برای اولین بار در شمال کشور از اپلیکیشن اندرویدی 

جی ای اس رونمایی شد.
فرامرز سپری بیان داشت؛ با توجه به اهمیت کارکردهای مکانیزه در 
موبایل gis در  پروژه  اطالعات  از  استفاده  و  به روزرسانی  برداشت،  حوزه 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران به عنوان یک موضوع اولویت یک در 

دفتر gis و مطالعات فنی سیستم تعریف شد. 
وی افزود؛ با ارتقاء تکنولوژی و نیازمندیهای جدید سیستم نرم افزاری 
در  با محصوالت خارجی مشابه  مقایسه  قابل  و  روز  به  امکانات  با  همراه 

شرکت توزیع برق مازندران تهیه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت؛ با استفاده از روش 
های دقیق و مطمئن امنیتی تالش شده است نرم افزار بدون هیچ دغدغه 

ای در اختیار کارشناسان شرکت توزیع قرار گیرد.
سپری با اشاره به قابلیت های کلیدی این نرم افزار گفت؛ عدم وابستگی 
به دیتا مدل، متناسب با آخرین تکنولوژی های حوزه gis، قابلیت استقرار در 
هر شرکت توزیع در کمتر از یک روز، قابلیت کاربرد در حوزه های طراحی 
شبکه توزیع به شکل میدانی در و در محل، قابلیت برداشت اطالعات شبکه، 

قابلیت بازبینی و پایش شبکه با حجم بزرگ اطالعاتی می باشد.

در  انتخابات  برگزاری  الکترونیکی  سامانه  اولین 
اصفهان به بهره  برداری رسید

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،ناصر مشایخی در این 
آئین که با حضور مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان،تعدادی از 
مدیران مخابراتی و جمعی از اصحاب رسانه در ستاد مخابرات منطقه برگزار 
شد؛جامع، امن،سریع و دقیق بودن را  را از ویژگی های این سامانه دانست 
و اظهار کرد : این سامانه بومی و تمام الکترونیک با در نظر گرفتن تمام 
زوایای موجود در یک انتخابات برای اولین بار در اصفهان طراحی شده و 

قابلیت بکارگیری در انتخابات های تمام صنوف را دارد.
وی با تشکر از همدلی و همکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
نهاد  دو  خوب  همکاری  مرهون  سامانه  این  عملی  تحقق  افزود:  استان 
مخابرات و اداره کار در استان است که با توجه به شرایط کرونایی موجود 

طراحی و به کارگیری شد.
این جلسه طراحی  نیز در  اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  مدیر کل 
این سامانه را راهگشای برگزاری انتخابات تشکل ها در شرایط فعلی عنوان 
کرد و گفت : با توجه به اتمام تاریخ قانونی فعالیت تعدادی از تشکل های 
برگزاری  تجمعات حضوری،  ممنوعیت  از طرفی  و  کارگری  و  کارفرمایی 
انتخابات به صورت الکترونیکی تنها راهکار موجود حل این مشکل بود که 
مخابرات منطقه اصفهان توانست با طراحی این سامانه به عنوان پیشگام 

در این عرصه به این تفکر جامه عمل بپوشاند.
کامران کالنی با تقدیر از همکاری مخابرات در راستای طراحی و راه 
اندازی این سامانه افزود :سامانه مذکور عالوه بر طراحی ساده تمام قابلیت 
های مورد نیاز برای برگزاری مجامع را داراست و امیدواریم در جلسه ای 
که فردا با هدف ارائه این سامانه در وزارت کار برگزار میشود نیز به موفقیت 

دست یابد.
مدیر فناوری اطالعات مخابرات منطقه اصفهان در این جلسه با اشاره 
به تاریخچه طراحی این سامانه گفت : این سامانه حاصل بیش از ۵ سال 
کار فنی است که توسط یکی از شرکت های دانش بنیان اصفهانی ابتدا به 
منظور نظر سنجی الکترونیکی طراحی و در طول این سال ها رشد کرده 

و به تکامل رسیده است.
احمد شاه میرزایی با اشاره به ویژگی های فنی سامانه افزود : احراز 
پذیری،امنیت،سرعت،قابلیت  سیستم،توسعه  الکترونیکی،پایداری  هویت  
تطبیق با قوانین حوزه برگزار کننده انتخابات و حفظ محرمانگی از جمله 
ویژگی های منحصر به فرد این سامانه است که قابلیت استفاده در انتخابات 

هایی در سطح وسیع تر را نیز به آن داده است.
همایون نوربخش سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی مخابرات 
منطقه اصفهان نیز ضمن تبیین مراحل اجرایی انتخابات الکترونیکی گفت 
: علی رغم تعدد نفرات واجد حق رای و وسعت موقعیت مکانی در سطح 
استان، با استفاده از سامانه سابا در تاریخ 2۰ آبان ۱399 انتخابات الکترونیکی 
با مشارکت بیش از 73 درصدی به سرانجام رسید و نتایج آن در سریع ترین 

زمان ممکن اعالم شد.

نوروزی : 
برای توسعه و ارتقای شهر اصفهان تالش می کنیم

قدرت اهلل نوروزی با تبریک فرارسیدن یکم آذرماه که به نام بزرگداشت 
شهر زیبای اصفهان نامگذاری شده، اظهار کرد: در طول تاریخ، این شهر 

الهام بخش زندگی بسیاری از شهرنشینان بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون این شهر از مکاتب مختلف هنری، فقهی و 
فلسفی سرچشمه گرفته است که به نام »مکتب اصفهان« شناخته می شود، 
تاکید کرد: اصفهان شهری است که دوستش داریم و همه برای توسعه و 

ارتقای آن تالش می کنیم.
شهردار اصفهان با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته 
نکوداشت اصفهان، تصریح کرد: امسال با توجه به شرایط کرونایی و لزوم 
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، برنامه های عرصه محور برای نکوداشت 
اصفهان تعریف نشده، اما برگزاری برنامه های هنری، فراخوان های دریافت 
آثار و رونمایی از ۱۵۰ محصول فرهنگی، اجتماعی، شهروندی و گردشگری 
در موزه هنرهای معاصر توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اعالم شده است.
کرونایی  مختلف  محدودیت های  آغاز  با  جاری  هفته  داد:  ادامه  وی 
همراه است که امیدواریم با حساسیت ویژه همه در این مسیر شرایطی را 
فراهم کنیم تا شدت ابتالی کرونا کاهش پیدا کند و کادر پرتالش درمان و 
مدافعان سالمت در شرایط بهتری برای کنترل و مبارزه با بیماری قرار بگیرند.

نوروزی با قدردانی از پزشکان، پرستاران و کادر درمان که خالصانه 
برای حفظ سالمت مردم تالش می کنند، اظهار امیدواری کرد: روزهای خوب 
برای شهر و شهروندان در مبارزه با بیماری کرونا و کاهش آمار مبتالیان 

در سایه همدلی فرارسد.

با اجراي یک عملیات تعمیراتي در منطقه چهارشرکت انتقال گاز؛
ضریب اطمینان انتقال پایدار گاز به شهرك صنعتي بیرجند افزایش یافت

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
چهار  -مدیرمنطقه  باقرزاده  سمیه 
اجراي  با  گازگفت:  انتقال  عملیات 
عملیات برشکاري بر روي خط ۱6 
اینچ شهرک صنعتي بیرجند، ضریب 
این  به  گاز  پایدار  انتقال  اطمینان 
مجموعه صنعتي در خراسان جنوبي 

افزایش یافت 
محمد کامل با اشاره به اینکه 
هاي  رسالت  بر  بنا  فوق  عملیات 
اجراي  به  کمک  حوزه  در  ابالغي 
ضریب  رفتن  وباال  تولید  جهش 
در مجموعه  گاز طبیعي  از  استفاده 
هاي صنعتي کشور  و به درخواست 

و بر روي خطوط لوله حوزه عملیاتي 
جنوبي  خراسان  استان  گاز  شرکت 
خوشبختانه   افزود:  گردید،  اجرا 

بخش صنایع کشور به شدت در حال 
توسعه است و این منطقه نیز با درک 
این موضوع تمام تالش خود را براي 

رساندن ایمن و پایدار انرژي ارزان و 
پاک گاز طبیعي به صنایع در حوزه  
سرزمیني خود به کار بسته است . 

عملیات  ر  چها منطقه  مدیر 
انتقال گاز با اشاره به اجراي پروژه 
پیک  آغاز  از  قبل  تا  هاي عملیاتي 
مصرف در زمستان افزود: بر اساس 
شده  تعریف  بندی  زمان  برنامه 
تمامی  خدا  لطف  به  امسال  براي 
برنامه های پشن بیي  شده تعمیر 
حوزه  در  لوله  خطوط  داري  نگه  و 
سرزمیني، با تالش همکاران متعهد 
و متخصص این منطقه انجام شده 

است.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
سمیه باقرزاده-آیین آغاز مرحله عملیاتی 
طرح “حافظان سالمت” با حضور مدیر 
و  خراسان  خودرو  ایران  شرکت  عامل 
تنی چند از مدیران با رعایت کامل شیوه 

نامه های بهداشتی برگزار شد.
فرد  زاهدی  بیژن  مراسم  این  در 
بسیج  هفته  فرارسیدن  تبریک  ضمن 
کرونا  ویروس  شیوع  به  اشاره  با  و 
سکونت  به  توجه  با  گفت:  جامعه  در 
بیشتر همکاران ما و خانواده ایشان در 
وضعیت  و  نیشابور  و  مشهد  شهرهای 
مبتالیان  د  تعدا  ، شهرها ین  ا قرمز 
شرکت ایران خودرو خراسان از ابتدای 
به نسبت  تاکنون  شیوع ویروس کرونا 
است که  ناچیزی  آمار  مبتالیان کشور 
اقدامات  و  خدمات  از  نشان  مهم  این 
خراسان  خودرو  ایران  شرکت  شایسته 

در مقابله با ویروس کرونا است.
وی نقش بسزای بسیج در مقابله 
با بحران های بوجود آمده در کشور از 
ابتدای جنگ تاکنون را غیر قابل انکار 
دانست و گفت: با محدودیت هایی که 
ویروس کرونا برای کشور ایجاد نموده 
و تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( نقش و وظیفه بسیج در مقابله 
مشخص  کامال   ۱9 کووید  ویروس  با 
برنامه ریزی  با  بایست  می  و  است 
درست از توانمندی عزیزان بسیجی به 

نحو شایسته ای استفاده کرد.
ایشان با اشاره به موج سوم همه 
بر  عالوه  گفت:  کرونا  ویروس  گیری 
بایست  می  قبلی  پیشگیری  های  راه 
به دنبال راهکارهای جدید مقابله با این 
بسیج  طرح  باشیم.  منحوس  ویروس 
نمونه ای  همگانی “حافظان سالمت” 
از طرح ها و روش های جدید است که 
امروز و همزمان با هفته بسیج در شرکت 
ایران خودرو خراسان به اجرا در می آید.

جمعیت  به  اشاره  با  فرد  زاهدی 
بسیجیان  نفری  هزار  دو  به  نزدیک 
را  آن  خراسان،  خودرو  ایران  شرکت 
با  می شود  که  دانست  عظیمی  نیروی 
ساماندهی درست به مبارزه با ویروس 

کرونا رفت.

از  هرکدام  اگر  داد:  ادامه  وی   
همکاران  از  نفر  یک  بسیجی  عزیزان 
کنند  صیانت  ویروس  برابر  در  را  خود 
تقریبًا همه همکاران ما در برابر ویروس 
کرونا مصون می شوند و اگر این طرح 
به خانواده ها تسری یابد، قریب به هفده 
هزار نفر از جامعه در مبارزه با ویروس 

هم قسم خواهند شد. 
و  ارتباطات  واحد  مدیر  ادامه  در 
خودرو  ایران  شرکت  الملل  بین  امور 
اشاره  ضمن  سخنانی  در  نیز  خراسان 
به تاکیدات مدیر ایران خودرو مبنی بر 
توجه ویژه به مسئله کرونا و توسعه راه 
کارها و انجام برنامه های عملی موثر 
در مواجهه با آن در شرکت گفت:  مسئله 
کرونا، قبل از آنکه یک مسئله پزشکی 
باشد یک موضوع” ارتباطی “ است چرا 
که امروز کلیه امور ارتباطی ما انسان ها 
را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده 
برای  تالش  بموازات  باید  پس  است؛ 
در  واکسنی  و  شیمیایی  دارویی  کشف 
آن  به  ها  بیمارستان  و  ها  آزمایشگاه 
نگاهی از جنس” ارتباطات” هم داشت 
و راهکار موثر مواجهه با آنرا در دیدگاه 
ها و طرز تلقی مردم از این بیماری نیز 

جستجو کرد.

لزوم  بر  تاکید  با  آرمات  رامین 
رسیدن به “ فهم مشترک “ میان همه 
اقشار مردم افزود: امروز ما باید تالش 
کنیم تا با” گفتمان سازی”  درباره کرونا 
و صنایع  کارخانجات  در سطح جامعه، 
به  نسبت  را  مخاطبان  های  حساسیت 

موضوع افزایش دهیم.
همسویی  نقش  بر  تاکید  با  وی 
رسانه  و  میان مسئوالن  در  نگرش ها 
بهداشتی،  امور  کاران  اندر  دست  ها، 
جامعه  فرهنگی  و  آموزشی  اقتصادی، 
رعایت  و  کرونا  مسئله  باید  ما  گفت: 
اصول بهداشتی و پیشگیری را در الیه 
“برجسته  جامعه  مختلف  سطوح  و  ها 

سازی “ کنیم .
 آرمات بیان کرد: با همین هدف 
واحد ارتباطات و امور بین الملل پیشنهاد 
طرح” حافظان سالمت” را با بهره گیری 
از توان موجود در پایگاه بسیج شرکت، 
و  مساعدت  با  و  بسیجی  همکاران 
ها  بخش  و  واحدها  سایر  همکاری 
کمیته  در  خوشبختانه  که  نمود  مطرح 

های ذیربط هم به تصویب رسید.
بین  امور  و  ارتباطات  واحد  مدیر 
خراسان  خودرو  ایران  شرکت  الملل 
از  طرح  این  اجرای  به  اشاره  ضمن 

ابتدای آذر ماه در شرکت ایران خودرو 
فاز  سه  در  طرح  افزود:  این  خراسان 
عملیاتی خواهد شد که در مرحله اول با 
همکاری مدیران و مسئوالن بخش ها 
و در مراحل بعدی مسئوالن قسمتها و 
عموم همکاران را در بر خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد:  بازه زمانی 
اجرای این طرح تا پایان سال 99 است و 
چشم انداز آن در فازهای بعدی مشارکت 
فعال خانواده های همکاران خواهد بود 
که در آئین نامه اجرایی طرح پیش بینی 

شده است .
 مسئول بسیج پایگاه ثامن االئمه 
در  خراسان  خودرو  ایران  شرکت  )ع( 
خصوص طرح “حافظان سالمت” گفت: 
پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
درخواست واحد ایمنی و بهداشت مبنی 
بر استفاده از ابزار امر به معروف و نهی 
این  با کرونا،  مبارزه  از منکر بسیج در 
ایران خودرو خراسان  در شرکت  طرح 
امیدواریم همچون  و  اجرایی می شود 
بسیج،  به  محول  های  ماموریت  دیگر 
مراسم  پایان  باشیم.در  سربلند  آن  در 
توسط  “حافظان سالمت”  طرح  نشان 
مدیرعامل بر روی لباس مسوول بسیج 
شرکت ایران خودرو خراسان نصب شد.

مدیر عامل شرکت ایران خودرو مطرح کرد؛

“حافظان سالمت “ آمدند

طبیعی  منابع  کل  مدیر  حقیقی  مرادی  جعفر 
به  را  بسیج  هفته  سمنان  استان  آبخیزداری  و 
سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه استان سمنان و 

همکارانش تبریک گفت.
سردار  به  نامه ای  طی  حقیقی  مرادی  جعفر 
دامغانی از همکاری ها و تالش های ارزشمند اعضای 
بسیج سازندگی تشکر کرد و هفته بسیج را به آنها 

تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:
فرمانده  دامغانی   حمید  پاسدار  سردار  جناب 

محترم سپاه استان سمنان
سالم علیکم،

مخلص  لشکر  و  طیبه  شجره  یادگار  بسیج 
کبیر  معمار  که  است  مقدس  دفاع  دوران  در  خدا 
و  فرهنگ  نهاد،  این  نهادن  بنا  با   اسالمی  انقالب 
تفکر بسیجی را آنچنان در ایران اسالمی ریشه دار 
نموده است که نه تنها در عرصه دفاع مقدس، بلکه 
در عرصه های سازندگی نیز دعوت رهبر فرزانه را 
همه  آوردن  میدان  به  »بسیجي بودن  فرمودند  که 
است«  اسالمي  نظام  آرمان هاي  راه  در  توانایي ها 
آبادانی و سرسبزی کشور  در مسیر  و  گفتند  لبیک 

نقش آفرینی نمودند.
به  بسیج  تبریک هفته  اینجانب ضمن عرض 

سمنان  استان  عزیز  بسیجیان  تمامی  و  جنابعالی 
کلیه  از  روزافزون،  توفیق  و  سالمتی  آرزوی  و 
ارزشمند  های  تالش  و  ها  همدلی  همکاری ها، 
بسیجیان عزیز در عرصه حفاظت ، احیاء و عملیات 
تشکر  سمنان  استان  طبیعی  منابع  در  آبخیزداری 
های  گام  همچنان  امیدوارم  و  نموده  قدردانی  و 
و  خیر  منشاء  سازندگی کشور  در عرصه  استوارتان 

برکت برای میهن اسالمی باشد.

جعفر مرادی حقیقی-مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان سمنان

پیام تبریک مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان
 به سردارپاسدارحمید دامغانی فرمانده محترم سپاه استان سمنان 
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نشســت  میــن  و د
مشــترک مدافعــان ســالمت 
و مدافعــان مــردم در گیــالن 
در دفتــر فرمانــده ســپاه قــدس اســتان 
برگــزار و در خصــوص نحــوه اجــرای 
طــرح بــزرگ و عملیاتی ســردار شــهید 
ــد. ــی ش ــلیمانی رایزن ــم س ــاج قاس ح

دکتــر ارســالن ســاالری، رئیــس 
ــالن در  ــکی گی ــوم پزش ــگاه عل دانش
ایــن نشســت مشــترک ضمــن تشــکر 
از زحمــات ســپاه در نواحــی گیــالن از 
آغــاز شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون، 
اظهــار کــرد: ســپاه و بســیج به صــورت 
میدانــی در کنتــرل شــیوع کرونــا نظیر 
گندزدایــی، توزیــع اقــالم بهداشــتی و 
طــرح غربالگــری بیمــاران بــا مدافعان 
ســالمت مشــارکت فعاالنــه داشــتند و 
ــی  ــه برخ ــد ک ــاهده می ش ــا مش گاه
ــان  ــل، دغدغه ش ــیجیان در عم از بس

بیــش از مــا بــود.
وی بــا اشــاره بــه نقــش پررنــگ 
ســپاه در تمامــی بحران هــای انقــالب 
و کشــور، افــزود: حضور ســپاه و بســیج 
در کنــار کادر ســالمت به مــا در بخش 
ســالمت دلگرمــی می دهــد و موجــب 
می شــود آحــاد جامعــه  نیــز کمــک کار 

ــگاه باشند. دانش
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان 
گیــالن بــا بیــان اینکــه نیازمنــد تــداوم 
لشــکر  ایجادشــده  همراهی هــای 
عظیــم بســیج و ســپاه به صــورت 
مســتمر هســتیم، گفــت: حمیــت و 
ــهید  ــرح ش ــده در ط ــی ایجادش هم دل
ــی  ــی و موقت ــد تهاجم ــلیمانی نبای س
ــر ســتاد،  ــد عــالوه ب باشــد، بلکــه بای
و  بهداشــت  خانه هــای  ســطح  در 
پایگاه هــای مقاومــت بســیج مســتمراً 
ــق  ــاالری تحق ــود.دکتر س ــال ش دنب
ــهید  ــزرگ ش ــرح ب ــاد ط ــی مف تمام
ــه  ــکاری هم ــرو هم ــلیمانی را درگ س
جانبــه و تــالش مجدانــه دانســت 
و افــزود: راهبــرد اساســی واصلــی 
ــهید  ــرح ش ــت در ط ــرای موفقی ــا ب م
ســلیمانی، عاشــقانه کار کــردن و  تنها 
بــرای جلــب رضایــت خــدا و خدمــت 
خالصانــه بــه مــردم ممکــن می شــود.

ظرفیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بی نظیــر خّیــران در جهــت تأمیــن 
بخــش عمــده ای از طــرح مــردم پایــه 
شــهید ســلیمانی، گفت: خّیریــن عالوه 
بــر خریــد تجهیــزات حــدود 3۰ میلیارد 
تومــان بــه حــوزه ســالمت گیــالن از 
ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون کمــک 
کرده انــد و همچنــان نیــز آمادگــی 
دارنــد تــا کمک هــای نوع دوســتانه 

ــتمرار ببخشــند. ــود را اس خ
ســردار محمــد عبــداهلل پــور 
فرمانــده ســپاه قــدس گیــالن در ایــن 
نشســت مشــترک بــا اشــاره بــه طــرح 
بــزرگ شــهید ســلیمانی، اظهــار کــرد: 

ــده  ــنامه های تدوین ش ــی از بخش برخ
در مرکــز ، قابلیــت اجرایــی در گیــالن 
ندارنــد، زیــرا زندگــی مــردم شــهرهای 
اقمــاری مرکــز اســتان بــا مردم رشــت 
گره خــورده و نمی تــوان ارتبــاط مــردم 
شهرســتان ها بــا رشــت را کامــاًل 

متوقــف کــرد.
ظرفیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــردن  ــی ک ــیج در اجرای ــر بس بی نظی
طرح هــای بــزرگ و عملیاتــی، افــزود: 
و  بهداشــت  تجهیــزات  در  گیــالن 
ــتان های  ــایر اس ــه از س ــان گرچ درم
کشــور عقــب اســت، امــا ما در داشــتن 
پایگاه هــای مقاومــت بســیج در کشــور 
رتبــه اول را داریــم و می توانیــم اپیدمی 
قابل توجهــی  به صــورت  را  کرونــا 

ــم. ــرل کنی کنت
ــالن  ــدس گی ــپاه ق ــده س فرمان
ــه در  ــپاه همیش ــه س ــان اینک ــا بی ب
بــوده،  انقــالب  و  مــردم  خدمــت 
گفــت: همــه تجهیــزات ســپاه اعــم از 
مقاومــت، لشــکر، نیــرو دریایــی و حتی 
ــن  ــای افســری ای دانشــجویان دوره ه
ــت طــرح  ــه در خدم ــردم پای ــگان م ی
شــهید قاسم ســلیمانی هســتند و برای 
ــی  ــچ مأموریت ــا در حــال حاضــر هی م
ــن طــرح مهــم ، نیســت. ــر از ای باالت

ســردار عبــداهلل پــور، از تشــکیل 
کمیته هــای اجرایــی و آمادگــی کامــل 
ــطح  ــا س ــتان ت ــی اس ــپاه های نواح س
به منظــور  مقاومــت  پایگاه هــای 
اجــرای کامــل طــرح شــهید ســلیمانی 
کمیته هــای  افــزود:  و  داد  خبــر 
ــلیمانی  ــهید س ــرح ش ــه در ط پنج گان
ــرای فرماندهــان ســپاه های نواحــی،  ب
پایگاه هــای  حوزه هــای مقاومــت و 
ــه  ــیج جامع ــارکت بس ــا مش ــیج ب بس
پزشــکی تبییــن و پایه گــذاری شــده و 
امیــد داریــم بــا همــکاری همــه جانبــه 
ــان  ــت و درم ــش بهداش ــژه بخ به وی
ــزرگ به صــورت  ــن طــرح ب اســتان ای
کامــل اجرایــی شــود.وی با بیــان اینکه 
تمرکــز طــرح شــهید ســلیمانی بیشــتر 
پایگاه هــای  و  محــالت  ســطح  در 
ــح  ــت، تصری ــز اس ــت، متمرک مقاوم
ــه محــور طــرح  کــرد: در کمیتــه محل
شــهید ســلیمانی، نواحــی ، حوزه هــای 
مقاومــت و پایگاه هــای بســیج پــای کار 
هســتند و کامــاًل بــر جغرافیــای طبیعی 
و نیــروی انســانی منطقــه اشــراف 
ــالن  ــدس گی ــپاه ق ــده س دارند.فرمان
بــا اشــاره بــه اینکــه حداقــل دو هــزار 
پایــگاه مقاومت در ســطح اســتان وجود 
ــام  ــد تم ــرد: بای ــان ک دارد، خاطرنش
ــردم و  ــاع م ــا در جهــت اقن ــز م تمرک
جلــب اعتمــاد آن هــا منجــر شــود تــا 
ــتی  ــیوه نامه های بهداش ــت ش ــا رعای ب
ــالمت  ــداف س ــق اه ــت تحق در جه

ــروز شــویم. پی
ــزوم  ــر ل ــور ب ــداهلل پ ــردار عب س
غنیمــت شــمردن فرصــت تــا پیــش از 

ــر تأکیــد کــرد  وقــوع بحرانــی بزرگ ت
ــده  ــت باقی مان ــد از فرص ــت: بای و گف
نهایــت اســتفاده را بــرد زیــرا بــه 
اذعــان وزیــر بهداشــت فرصــت کنونی 
از آخریــن فرصت هــا بــرای مهــار 
ویــروس مهاجــم کرونــا در کشــور 
اســت و معلــوم نیســت پــس از پشــت 
ســر گذاشــتن ایــن مــوج، چــه پیــش 

ــد. خواهــد آم
دکتــر آبتیــن حیــدر زاده، معــاون 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش
گیــالن نیــز در ایــن نشســت بــا 
اشــاره بــه ابعــاد فنــی و اجرایــی طــرح 
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، 
اظهــار کــرد: وزارت بهداشــت بــه 
دو صــورت کاالیــی، تجهیزاتــی و 
تأمیــن اعتبــار بــرای خریــد ملزومــات 
مصرفــی از یک ســو  و از ســوی دیگــر 
ــه  ــی از حق الزحم ــن بخش ــرای تأمی ب
طــرح  ایــن  در  درگیــر  نیروهــای 

ــرد. ــد ک ــاعدت خواه مس
وی بــا اشــاره بــه زیرســاخت های 
اجــرای  بــرای  گیــالن  بهداشــتی 
افــزود:  ســلیمانی،  شــهید  طــرح 
ــز  ــت و 2۰۰ مرک ــه بهداش ۱۰۰۰ خان
جامــع ســالمت در سراســر اســتان 
بخشــی  هم اکنــون  کــه  داریــم 
از ایــن مراکــز بــرای کوویــد ۱9  
شــتی  ا بهد ون  معا . ند ه ا ه شــد د ما آ
ــا  ــالن، ب ــوم پزشــکی گی دانشــگاه عل
ــارکت کننده  ــای مش ــه نیروه ــاره ب اش
از  پیــش  بهداشــتی  تأمین شــده  و 
ــز  ــلیمانی نی ــهید س ــرح ش ــرای ط اج
ــالمت  ــفیر س ــزار س ــت: ۵8۰ ه ، گف
ــه  ــد ک ــور دارن ــتان حض ــاًل در اس فع
ــط  ــا یــک راب هــر 2۰ نفــر از آن هــا ب
بهداشــت در ارتباط هســتند.دکتر حیدر 
ــیج و  ــت بس ــه ظرفی ــاره ب ــا اش زاده ب
اســتفاده از نیروهــای ایــن رده مردمــی 
ــن ســفیران ســالمت  ــه جهــت تأمی ب
ــلیمانی،  ــهید س ــرح ش ــتای ط در راس
گفــت: بســیج می توانــد در تأمیــن نیرو 
ــاور  کادر  به عنــوان ســفیر ســالمت، ی
ســالمت باشــند که بــا ارتباط مســتمر، 
شــبکه ای  به صــورت  و  دوجانبــه 
ــرح  ــن ط ــده را در ای ــداف تدوین ش اه

ــد. ــق ببخش ــی تحق مل
وی بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر روزانــه حــدود 3۰۰ تســت 
کرونــا در اســتان گرفتــه می شــود، 
گفــت: بــا اجرایــی شــدن طــرح بزرگ 
ــه  ــالن روزان ــلیمانی در گی ــهید س ش
ــان  ــاران و اطرافی ــت از بیم ۵۰۰۰ تس
ــیار  ــه بس ــود ک ــه می ش ــا گرفت آن ه
مهــار  در  و  کمک کننــده  می توانــد 

ــد. ــر باش ــا مؤث ــروس کرون وی
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی گیــالن بــا اشــاره بــه اجــرای 
محدودیــت هــا و تعطیلــی دوهفتــه ای 
در کشــور بــه جهــت کنتــرل ویــروس 
ــه  ــدت،  ب ــن م ــت: در ای ــا، گف کرون

نظــر می رســد ایــن طــرح بــزرگ 
ــل  ــج قاب ــل آن نتای ــرای کام ــا اج ب
ــد.دکتر  ــته باش ــتان داش ــی در اس قبول
در  تیــم  اعــزام 2۰۰  از  زاده  حیــدر 
در  قالــب طــرح شــهید ســلیمانی 
ــر داد و  ــروز خب ــالن از ام ــر گی سراس
ــب  ــا به منظــور ت ــم ه ــن تی ــت: ای گف
ــس اکســی متر)اکســیژن  ســنجی، پال
ســنج خــون(، و در صــورت لــزوم 
ارجــاع بیمــاران بــه مراکــز ۱6 ســاعته 
ــالت و  ــطح مح ــتان ها در س و بیمارس
در خانه هــا به صــورت ســازمان یافته 
و همــراه بــا حکــم مســئولیت حضــور 

ــت. ــد یاف خواهن
اســت؛   نخســتین  گفتنــی 
ــت  ــپاه و بهداش ــترک س ــت مش نشس
ــان(  ــش )28 آب ــار روز پی ــالن چه گی
در ســالن اجــالس حــوزه ریاســت 
گیــالن  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

برگزارشــده بــود.
پــی نوشــت:  طرح ملــی »شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی« به منظــور 
ــد  ــی کووی ــرل اپیدم ــت و کنت مدیری
۱9 به شــیوه »محله و خانــواده محور« 
مبتنــی بــر برنامــه »هــر خانــه؛ یــک 
ــور  ــر کش ــالمت« در سراس ــگاه س پای
اجــرا خواهــد شــد.اهداف کلــی اجــرای 
ایــن طــرح بــزرگ و ملــی، مدیریــت و 
کنتــرل اپیدمــی کوویــد ۱9 از طریــق 
مشــارکت مردمــی و هماهنگــی بیــن 
بخشــی اســت و اهدافــی ازجملــه 
ویــروس  انتقــال  زنجیــره  قطــع 
پروتکل هــای  رعایــت  افزایــش  و 
ــتری  ــزان بس ــش می ــتی، کاه بهداش
و مرگ ومیــر و همچنیــن پوشــش 
از گروه هــای در معــرض  حمایتــی 

خطــر را دنبــال می کنــد.
خدمــات  و  مراقبت هــا  ارائــه 
به صــورت  بهداشــتی  ضــروری 
حضــوری و غیرحضــوری،  شناســایی 
در  افــراد  بیمــاران،  زودهنــگام 
معــرض تمــاس نزدیــک و پاســخ 
غیــر  و  خانگــی  قرنطینــه  ســریع، 
گروه هــای  از  مراقبــت  و  خانگــی 
ــان  ــعه درم ــیب، توس ــرض آس در مع
تقــای  ر ا همچنیــن  و  یی  پا ســر
از  بســتری  مراقبت هــای  کیفیــت 
سیاســت های تعریف شــده در طــرح 
ملــی ســردار شــهید حــاج قاســم 
تشــدید  اســت.همچنین  ســلیمانی 
ــتی  ــای بهداش ــر پروتکل ه ــارت ب نظ
و اعمــال قانــون، تســت گســترده 
قرنطینــه  هوشــمند،  و  هدفمنــد  و 
خانگــی و ره گیــری هوشــمند، آموزش، 
فرهنگ ســازی،  و  اطالع رســانی 
حفاظــت از گروه هــای آســیب پذیر، 
ایجــاد محدودیــت هوشــمند و هدفمند 
ــرپایی  ــان س ــد درم ــت فراین و  تقوی
و کاهــش مــوارد بســتری ازجملــه 
ــن  ــرای ای ــده ب ــی تعریف ش راهبردهای

ــت. ــی اس ــرح مل ط

طرح بزرگ شهید سلیمانی در گیالن آغاز شد؛

اعزام ۲۰۰ تیم غربالگری کرونا 
در سطح محالت گیالن در قالب طرح »شهید سلیمانی«

با اجرای مطلوب پویش اجتماعی مصرف بهینه برق انجام شد؛
تقدیر مدیرکل دفتر روابط عمومی توانیر 

از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان
مدیــرکل دفتــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل شــرکت مدیریت 
تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران، از مدیرعامــل شــرکت توزیع 

بــرق اســتان ســمنان قدردانــی نمود.
ابــوذر صالحــی مدیــرکل دفتــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــط  ــر رواب ــکاران دفت ــالش هم ــل و ت ــاعدت هایمدیرعام ــر،از مس توانی
ــرای  ــل اج ــه دلی ــرکت، ب ــن ش ــرق ای ــرف ب ــت مص ــی و مدیری عموم
ــه  ــر ب ــروگاه مجازی” تقدی ــک نی ــرق ی ــتراک ب ــوب پویش “هراش مطل

ــل آورد. عم
ــی شــرکت  ــط عموم ــرکل رواب ــه مدی ــن تقدیرنام در بخشــی از مت
ــن شــرکت  ــه ســیدمحمد موســوی زاده مدیرعامــل ای ــر خطــاب ب توانی
ــات  ــی و زحم ــاب عال ــای جن ــاعدت ه ــیله از مس ــده است: “بدینوس آم
همــکاران دفتــر روابــط عمومــی و مدیریــت مصــرف بــرق آن شــرکت 
بــه ویــژه همــکاران دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــک  ــرق، ی ــر اشــتراک ب ــش اجتماعی»ه ــرای طــرح پوی ســمنان در اج
نیــروگاه مجــازی« کــه در راســتای برنامــه هــای ۰99 و گــذر موفــق از 
ــه نحــو مطلــوب اجــرا شــد تشــکر  ــار تابســتان ســال جــاری ب پیــک ب
و قدردانــی نمــوده و توفیقــات روزافزونتــان را در عرصــه هــای اطــالع 

ــم.” ــد ســبحان خواهان رســانی و فرهنــگ ســازی از درگاه خداون

 تحویل عملیات راهداری زمستانی 1۵ کیلومتر
 از محور سرچم به اردبیل 

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان 
اردبیــل گفــت: عملیــات راهــداری زمســتانی ۱۵ کیلومتــر از محور ســرچم 

بــه راهــداری اردبیــل تحویل داده شــد. 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــی اداره کل راه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جــاده ای اســتان اردبیــل،در جلســه بررســی وضعیــت راهــداری زمســتانی 
محــور اردبیــل ســرچم بــا حضــور معاونیــن راهــداری ادارات کل راهداری 
ــرقی در  ــان ش ــل و آذربایج ــتان های اردبی ــاده ای اس ــل ج ــل ونق وحم
راهدارخانــه کجــل برگــزار شــد علــی صبحــی گفــت: عملیــات راهــداری 
زمســتانی ۱۵ کیلومتــر از انتهــای محــور ســرچم محــدوده دهکــده آبــی 
حــوزه اســتحفاظی اســتان آذربایجــان شــرقی تــا پایــان فروردیــن مــاه 
ســال ۱۴۰۰ بــه اداره کل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیل 

تحویــل داده شــد
ــا اشــاره بــه ذخیــره ســازی 28 هــزار تــن شــن و نمــک در  وی ب
ــخت  ــداران س ــل راه ــی کام ــل از آمادگ ــتان اردبی ــای اس راهدارخانه ه

ــر داد. ــات زمســتانی خب ــار ســبالن جهــت انجــام عملی کــوش دی
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــاون راه  مع
اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه اســتان اردبیــل 6 هــزار و 373 کیلومتــر 
راه ارتباطــی دارد، گفــت: از ایــن میــزان چهــار هــزار و 7۵۱ کیلومتــر راه 
روســتایی اســت کــه 2 هــزار و 736 کیلومتــر آن آســفالته و مابقــی نیــز 
ــل از  ــافران خواســت قب ــردم و مس ــی اســت.وی از م ــه و خاک راه شوس
مســافرت بــا ســامانه ۱۴۱ مرکــز مدیریــت راه هــای اداره کل راهــداری و 
حمــل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل تمــاس گرفتــه و از آخریــن وضعیت 

ــوند. ــع ش ــا مطل جاده ه
                                                               

راه اندازی سامانه برق من در راستای تحقق دولت 
الکترونیک و رفاه حال مردم

مدیر عامل شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل گفت : سـامانه » برق 
مـن « در راسـتای تحقـق دولـت الکترونیک و رفاه حال مـردم ، جلوگیری 

از انتشـار ویروس کرونا و حفظ سـالمت مردم راه اندازی شـده اسـت . 
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل گفـت : به 
منظـور تحقـق اهـداف دولـت الکترونیـک ، حـذف مراجعـات حضـوری ، 
حفـظ سـالمت جـان هم اسـتانی هـای عزیـز در شـرایط موجـود بیماری 
کرونـا ، خدمـات شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان اردبیل بـه صورت غیر 
حضـوری و از طریـق اپلیکیشـن بـرق مـن در دسـترس عموم مـردم قرار 
مـی گیـرد .حسـین قدیمـی گفـت : هم اسـتانی های عزیـز مـی توانند با 
نصـب اپلیکیشـن بـرق مـن در گوشـی همـراه خود و بـا ثبت شناسـه ۱3 
رقمـی قبـض برق خود ، خدمات صورتحسـاب ، از قبیل : مشـاهده آخرین 
قبـض ، تغییـر نـام ، اصـالح نـام و سـایر موارد نیـاز خود را بـدون مراجعه 
حضـوری و تنهـا از طریـق گوشـی تلفـن همراه انجـام دهنـد .وی افزود : 
همچنیـن مشـترکان محتـرم مـی توانند با این سـامانه نمایـش اطالعات 
و وضعیـت آخریـن قبـض، امکان پرداخـت آنی قبض، ثبت قرائت توسـط 
مشـترک )خوداظهـاری(، ثبـت خاموشـی ها، ثبت خسـارت وارده و سـایر 
خدمـات صنعـت بـرق بهره مند شـوند.وی گفت: در این اپلیکیشـن قابلیت 
ثبـت اعـالم خاموشـی و مسـائل حـوزه فنـی نیز وجـود دارد .مدیـر عامل 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اظهـار داشـت : از عموم مردم سـطح 
اسـتان درخواسـت مـی شـود جهت جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونا و 
راحتـی خـود به شـرکت توزیع برق اسـتان مراجعه نکـرده و خدمات حوزه 
بـرق را از طریـق نصـب ایـن اپلیکیشـن پیگیـری ودریافـت کنند.حسـین 
قدیمـی اعـالم کـرد : سـامانه موبایلـی» بـرق مـن « کـه بـرای سیسـتم 
عامـل هـای اندرویـد و آی او اس طراحـی شـده و قابـل دانلـود از کافـه 
بازار ، سـایت شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیـل : www.aped.ir می 
باشـد.مدیرعامل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان تاکید کـرد: به دلیل 
افزایـش واگیـری بیمـاری کرونـا، یکی از بهترین روش های دسترسـی به 
خدمـات صنعـت بـرق ارائـه خدمت بـه صورت غیـر حضـوری و از طریق 
مراجعـه بـه سـایت شـرکت و همچنیـن اپلیکیشـن بـرق مـن اسـت .این 
مقام مسـئول اسـتانی اضافه کرد: در« اپلیکیشـن برق من » هم اسـتانی 
هـای عزیـز حتی بـدون تماس با شـماره ۱2۱ مـی توانند ثبت خاموشـی، 
حادثـه یـا پیگیـری موارد درخواسـتی را انجـام دهند.حسـین قدیمی افزود 
: در صـورت عـدم دسترسـی به اینترنت ، مشـترکان اسـتان اردبیل همانند 
گذشـته، مـی تواننـد از طریـق تمـاس بـا شـماره ۱2۱ خاموشـی، حوادث 
و درخواسـتهای خـود را اعـالم نماینـد.وی افـزود : همچنین بـرای اعالم 
انتقاد ، پیشـنهاد و یا شـکایت بعد از شـماره گیری ۱2۱ کلید 3 را شـماره 
گیـری نمـوده و درخواسـتهای خـود را در رابطـه با برق بیـان نمایند تا بعد 
از شـنود پیامهای رسـیده و رسـیدگی کارشناسـان مربوطه به درخواستهای 

مشـترکان رسـیدگی و پاسـخ داده شود .

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن خبر داد:
9۰ عضو داوطلب و کارکنان جمعیت هالل  بیش از 
احمر استان در طرح قرار مهربانی »اهدای خون« 

مشارکت کردند
اسـتان  احمـر  هـالل  جمعیـت  عمومـی  بـط  ا و ر ش  ر ا ز ـ گ ه  ـ ب
گیالن؛ سـیاوش غالمـی مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر گیـالن گفت: 
بیـش از 9۰ عضـو داوطلـب و کارکنـان جمعیـت هـالل احمـر اسـتان در 

طـرح قـرار مهربانـی »اهـدای خـون« مشـارکت کردنـد
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان گیالن با اشـاره بـه اهداف 
بشردوسـتانه هـالل احمـر بیـان کـرد: در راسـتای اهـداف بشردوسـتانه و 
کمـک بـه بیمـاران، 92 نفـر از اعضای داوطلب و کارکنان سراسـر شـعب 

اسـتان گیـالن نسـبت به اهـدای خون اقـدام کردند. 
سـیاوش غالمـی ضمـن اشـاره بـه اهـدای خـون مسـتمر از سـوی 
کارکنـان و اعضـای داوطلـب هـالل احمـر گیالن افـزود: در ماه گذشـته 
کارکنـان و اعضـای داوطلـب، ۱8 هـزار و 6۰۰ سـی سـی خـون، جهـت 
مشـارکت در ایـن امـر خیرخواهانـه و کمـک بـه رونـد بهبـود بیمـاران 

اهـداء کردند.
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر گیـالن بـا اشـاره بـه مشـارکت  
کارکنـان و اعضـای جـوان بشردوسـت سراسـر اسـتان در ایـن طـرح خدا 
پسـندانه خاطرنشـان کـرد: قـرار مهربانـی طرحـی اسـت بـرای کمک به 
افـراد نیازمنـد خـون و بیمـار که افـراد داوطلب مـی توانند بـا اهدای خون 

در ایـن امـر انساندوسـتانه شـرکت کنند.
 

نشست چهارجانبه با محوریت بررسی و پیگیری امورات 
جمعیت هالل احمر شهرستان رشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان گیالن؛  نشستی 
با حضور علی فتح اللهی فرماندار، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان 
رشت در مجلس شورای اسالمی، بابک پاکدل مدیرکل انتقال خون و سیاوش 
غالمی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن در محل فرمانداری 

رشت برگزار شد 
بر اساس این گزارش؛ توسعه پایگاه های امداد و نجات در محور های 
اندازی جمعیت هالل احمر  پرتردد و مسیرهای حادثه خیز، کمک به راه 
در شهرستان تازه تاسیس خمام، پیگیری مطالبات استانی جمعیت از زمین 
چهارراه قدس)میکائیل( و کمک به ایجاد نمایندگی هالل احمر در بخش 
های شهرستان رشت از جمله مواردی بوده است که در این نشست مطرح 

و مورد بررسی قرار گرفت.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد:
شرکت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  مالی  شتیبانی  پ
بازآفرینی شهری ایران از پروژه های غرب مازندران

بـه گـزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی راه و شهرسـازی اسـتان، 
عبـوری در حاشـیه بازدیـد از پروژه هـای بازآفرینـی غرب اسـتان مازندران 
در جمـع خبرنـگاران حاضر شـد و گفت: امروز به همراه سـید شـمس الدین 
حسـینی نماینـده مجلـس، مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان، فرمانداران 
بازآفرینـی شهرسـتان های  پروژه هـای  از  مازنـدران  و شـهرداران غـرب 
عباس آبـاد، رامسـر و تنکابـن شـامل مناطـق هـدف، بافت هـای فرسـوده، 
سـکونتگاه های غیـر رسـمی و برخـی پروژه هـای مدیریـت شـهری بازدید 

کردیم.
دبیـر سـتاد ملی بازآفرینی شـهری پایدار کشـور افـزود: در جریان این 
بازدیدهـا مقرر شـد در شهرسـتان عباس آبـاد دو پروژه رودخانـه کاظم رود 
و منطقـه ای کـه رینـگ شـهری در آن واقع شـده بـه عنوان پایلـوت آغاز 
بـه کار کنـد و ایـن دو پـروژه پشـتیبانی مالی وزارت راه و شهرسـازی راه و 

شـرکت بازآفرینی شـهری ایران را خواهند داشـت.
وی ادامـه داد: در شهرسـتان تنکابـن سـال ها بـود مـردم انتظـار 
و  شـود  جداره سـازی  و  سـاماندهی  چشـمه کیله  ه  ـ ن ا خ د و ر د  ن ت ـ ش ا د
ایـن  در  را  خوبـی  فعالیـت  شـهر  شـورای  و  ری  ا د ر ه شـ ه  ن ا خت ب خوشـ
راه و  اداره کل  بـا همـکاری  مقـرر شـد  و  ـد  ن ا نـه شـروع کـرده  زمی
شهرسـازی اسـتان مازنـدران از سـوی وزارت راه و شهرسـازی و شـرکت 
 بازآفرینـی شـهری، ایـن پـروژه نیـز از پشـتیبانی مالـی برخـوردار شـود.

او بـا اشـاره بـه رودخانـه صفـارود در شهرسـتان رامسـر نیز گفـت: در این 
خصـوص نیـز فعالیت هـای خوبـی صـورت گرفتـه و مـا از ایـن پـروژه نیز 

پشـتیبانی مالـی خواهیـم کرد.
مدیرعامـل شـرکت بازآفرینـی شـهری ادامـه داد: همچنین قرار شـد 
بـه محـض ابـالغ مصوبه قیـر رایگان، به میـزان الزم در اختیار شـهرداران 

مناطـق هدف قـرار گیرد.
بـه گفتـه عبوری پـروژه هایی مانند سـاخت فرهنگسـراها، پارک های 
محلـه ای و بهسـازی اماکـن تاریخـی نیـز در دسـتور کار قـرار گرفتـه و 
 قـرار اسـت اعتبـارات آن هـا از سـوی وزارت راه و شهرسـازی ابالغ شـود.

او تصریـح کـرد: در مـورد بخشـودگی هزینه هـای صدور پروانـه بافت های 
فرسـوده نیـز مطابـق بـا ماده ۱6 قانون حمایـت از تولید و عرضه مسـکن، 
ایـن مبالـغ در سـامانه بدهی های دولت ثبت می شـود و از سـوی سـازمان 
برنامـه و بودجـه و بـا پیگیـری هـای وزارت راه و شهرسـازی تخصیـص 

داده خواهد شـد.

رئیس اداره اوقاف آستانه اشرفیه خبر داد:
به  اشرفیه  آستانه  در  گیالن  کتی  ر مشا قف  و مین  سو

ثبت رسید
رئیس اداره اوقاف آستانه اشرفیه گفت: سومین وقف مشارکتی گیالن در 
آستانه اشرفیه در قالب زمینی به مساحت بیش از 3۰۰ متر مربع انجام شد.

علی خوشخو صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: »محمد 
علی رجب خواه اصیل« با حضور در اداره اوقاف و دفترخانه اسناد رسمی به 
نمایندگی از طرف خیرین، هیئت امنا و اهالی دهستان دهسر قطعه زمینی به 
مساحت 3۴۴ مترمربع را وقف مسجد صاحب الزمان )عج( این دهستان کرد.

وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این وقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال برآورد شده است، افزود: این قطعه زمین برای ساخت پارکینگ، انباری 

و سرویس بهداشتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خوشخو در ادامه با بیان اینکه تولیت این وقف بر عهده اداره اوقاف و 
امور خیریه آستانه اشرفیه گذاشته شده است، گفت: در صورت درآمدزا شدن 
این موقوفه، عوائد حاصل از آن صرف تعمیرات مسجد صاحب الزمان )عج( 

دهستان دهسر خواهد شد.
ترویج وقف های  اوقاف در خصوص  رویکرد جدید سازمان  ه  ب وی 
مشارکتی اشاره کرد و ادامه داد: در این نوع وقف هر شخص بسته به میزان 

مشارکت مالی در وقف سهیم خواهد بود.
رئیس اداره اوقاف آستانه اشرفیه اظهار کرد: هدف وقف مشارکتی، 

مشارکت دادن همه مردم در توسعه و ترویج فرهنگ وقف است.
گفتنی است؛ موقوفه مسجد صاحب الزمان )عج( دهسر سومین وقف 

مشارکتی گیالن است.

سیستم روشنایی ۷ نقطه حادثه خیز در گیالن اصالح شد
با  گیالن  راهداری  کل  ر  ی د م
روشنایی  سیستم  اصالح  ه  ب ه  ر ا ش ا
هفت نقطه حادثه خیز در استان، گفت: 
ایمنی  افزایش  م در راستای  قدا ا ین  ا
کاهش  در  مثبت  تأثیرات  و  ا  ه ه  ا ر

حوادث انجام شد.
اینکه  فریبرز مرادی با اشاره به 
در  یی  روشنا ستم های  ی س ی  ا ر ج ا

محورهای برون شهری برای ارتقای 
گفت:  است،  ضروری  دد  ر ت ی  ن م ی ا
مالی،  منابع  محدودیت  به  ه  ج و ت ا  ب
ولویت اجرای سیستم های روشنایی  ا
در نقاط پرحادثه و مکان هایی که در 
کاهش تصادفات تأثیر مثبتی دارد در 

دستور کار قرار گرفته است.
و  حمل  ری  هدا را ل  ک ر  ی د م

در  افزود:  گیالن  ده ای  ا ج و  ل  ق ن
نقاط  رفع  برای  و  تای  س ا ر ن  ی م ه
در  روشنایی  اصالح  پروژه  ه  ث د ا ح ر پ
مسیر رشت- الهیجان  در  نقطه  سه 
سراوان-  مسیر  در  قطه  ن ر  ا ه چ و 
سنگر- کوچصفهان انجام شده است.

دیگر  اقدامات  به  شاره  ا ا  ب وی 
ارتقای  راهداری استان گیالن برای 

و  تعمیر  گفت:  راه ها،  ی  ن م ی ا سطح 
سیستم  ساالنه  مستمر  ی  ر ا د ه گ ن
به طول  گیالن  محورهای  یی  ا وشن ر
ری  نگهدا و  تعمیر  متر،  و ل ی ک  2 ۱ 7
و  تعمیر  زن،  چشمک  ی  ا ه غ  ا ر چ
واقع  تونل های  روشنایی  ی  ر ا د گه ن
در محورهای برون شهری استان نیز 

انجام شده است.

اداره ثبت اسناد وامالک  حوزه ثبت ملک بردسکن 
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره۱3996۰3۰2۱۰۰۰۵2۱ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بال معارض متغاضی اقای محمد 
مرادیان فرزند محمود بشماره شناسنامه ۱۴3 صادره از بردسکن در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 38.۰۴ متر مربع قسمتی از پالک ۴78 فرعی از۴ 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از 
مالک رسمی اقای غالم بافتی . محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدرو سند  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.            
غالم رضا گنج بخش 

رئیس ثبت اسناد وامالک                                               
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/8/۱9
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/9/۰۴

آریو پیشخوان مهرپرور  با مسئولیت محدود  تاسیس شرکت 
شناسه  به   2۰8۵ ثبت  شماره  به   2۱/۰8/۱399 درتاریخ  قز  س
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که  ملی ۱۴۰۰9۵7۴939 ثبت و 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و 
دفاتر  ارائه در  قابل  و  انجام کلیه خدمات مرتبط  و  برداری  بهره 
پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، شهرستان سقز 
، بخش مرکزی ، شهر سقز، محله پل هوایی ، کوچه رازیانه 2 ، 
بن بست رویا ، پالک 8 ، طبقه همکف کدپستی 668۱8۱۵973 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای زانیار مهرپرور به 
شماره ملی 376222۱227 دارنده 99۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم 
زهرا پارسامهر به شماره ملی ۴32۴۴72۱73 دارنده ۱۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای زانیار مهرپرور به شماره ملی 
376222۱227 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا پارسامهر به 
شماره ملی ۴32۴۴72۱73 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآور 
واوراق عادی واداری باامضای منفرد مدیر عامل همراه بامهرشرکت 
معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )۱۰۵۰62۱(

زاگرس  پالست  کارین  محدود  مسئولیت  با  اسیس شرکت  ت
دوام درتاریخ ۰2/۰9/۱399 به شماره ثبت 2۰9۰ به شناسه ملی 
۱۴۰۰96۰۱7۰2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
مصالح  زباله،کیسه  کیسه  شامل  پالستیکی  ومواد  وسایل  تولید  :
شده  تولید  مواد  وفروش  وخرید  موتور  روغن  ،ظروف  ساختمانی 
مذکور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کردستان ، شهرستان سقز ، بخش مرکزی ، دهستان سرا ، روستا 
آلتون سفلی، محله آلتون سفلی ، جاده )اصلی( ، کوچه ))غربی(( ، 
پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی 6683۱۱۴632 سرمایه شخصیت 
میزان  نقدی  ریال   2۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت  قوقی  ح
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای پیمان بیگلری به شماره ملی 
3732۵38۴27 دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد 
ریال  دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰  به شماره ملی 376۰۱7۱۱68  رستمی 

سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای پیمان بیگلری به شماره ملی 
3732۵38۴27 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
به سمت  و  ملی 376۰۱7۱۱68  شماره  به  رستمی  محمد  قای  آ
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد واوراق عادی واداری با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )۱۰۵۰63۴(

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۱3  و  ماده 3قانون  آگهي موضوع   “
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

برابر راي شماره۱3996۰3۱8۰۱۵۰۰2262-99/۰8/2۰ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
امید مرادی  فرزند نایب علی به شماره شناسنامه ۰ صادره از خمام درشش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت 3۰۱/۴7 مترمربع در پالک شماره 
22۴۰ فرعي از 22 اصلي مفروز ومجزی شده از پالک ۵ فرعی از 22 اصلی 
از مالک رسمي ورثه مسیب اسماعیلی پورمقدم  واقع در خواچکین خریداري 
محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم نمایند 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  دیهي  ب
انتشار نوبت اول :۱399/۰9/۰۴  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ 

ونوبت دوم:۱399/۰9/۱8
م/الف 2۴۵۵

محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک
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دست فروشی قهرمان جهان در اندیمشک
پس از انتشار فیلم دستفروشی محسن 
مدهنی، قهرمانی کشتی نوجوانان جهان در 
اندیمشک، فدراسیون کشتی از پیگیری این 

موضوع خبر داد.
محسن مدهنی قهرمان کشتی فرنگی 
از  فیلمی  انتشار  با   2۰۱7 جهان  وجوانان  ن
به  اندیمشک  شهر  در  خود  فروشی  ست  د
علت بیکاری و اجبار خبر داد و گفت: ماموران 

شهرداری مانع این کار شده اند.
این کشتی گیر فنی و با آتیه خوزستانی 
که 2 سال پیش پرچم ایران را در رقابت های 

جهانی یونان به اهتزاز درآورد و حاال با بی تفاوتی مسئوالن ورزش مجبور به رها 
کردن کشتی و دست فروشی در اندیمشک شده است.

کشتی های فنی مدهنی در رقابت های جهانی سال 2۰۱7 مورد توجه اتحادیه 
جهانی کشتی قرار گرفته بود.

محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: ما هم از طریق فضای مجازی در جریان این موضوع قرار گرفتیم و در حال 

پیگیری آن هستیم.

کارشناس والیبال ایران:
االن وقت تغییر سبک والیبال ایران نیست

برخی  گفت:  ایران  والیبال  ارشناس  ک
هم  آلکنو  اما  باشند  مخالف  است  مکن  م
می داند که در این زمان کم نمی توان سبک 

والیبال ایران را تغییر داد.
بهروز عطایی، درباره پیش بینی خود 
توضیح  والیبال  متمرکز  لیگ  دوم  هفته  ز  ا
با  تیم ها  همه  دیگر  االن  حال  هر  به  اد:  د
اطالع از کرونا کارشان را  پیش می برند و ما 
هم سعی می کنیم به گونه ای کار کنیم که 
کیفیت خوبی برای مسابقات این هفته داشته 
باشیم. بازی های قابل قبولی از نظر کیفیت 

در هفته اول انجام شد و ما هم خوب بودیم، به نظرم با توجه به تعطیلی که وجود 
داشت عملکرد تیم ها قابل دفاع بود.

او افزود: اکنون آماده هفته دوم هستیم هرچند که کار سختی داریم. مسابقات 
این هفته از روز چهارشنبه آغاز می شود و ما به ترتیب با تیم های شهرداری ارومیه، 

شهرداری ورامین و شهرداری قزوین بازی داریم که رقبای  خوبی هستند. 
سرمربی تیم هراز آمل، در پاسخ به این سوال که بازی با کدام یک از این 
حریفان سخت تر است؟ توضیح داد: به هر حال وضعیت به گونه ای است که  جلوی 
همه تیم ها شانس برد داریم و بد هم باشیم احتمال باخت هست. سعی می کنیم 

همه  توانمان را برای هر بازی  به کار بگیریم. همه حریفان قابل احترام هستند.
ایران  آلکنو به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال  انتخاب  و همچنین درباره  ا
نیز گفت: هر انتخاب و تصمیمی ضعف ها و قوت هایی دارد. االن هم برخی افراد 
 می توانند مخالف باشند اما در حقیقت این تصمیمی بود که در کمیته فنی فدراسیون  

گرفته شد. به نظرم بیشتر خانواده والیبال موافق آلکنو هستند.
کارشناس والیبال ایران افزود: یکسری در مورد سبک والیبال این مربی حرف 
می زنند اما به نظر من تغییرات اساسی داده نخواهد شد و فکر کنم او بیشتر به 
اداره تیم و استفاده از تمام پتانسیل ها تمرکز می کند. زمان کافی برای تغییر سبک 
وجود ندارد و خود آلکنو هم این موضوع را می داند. فکر می کنم انتخاب خوبی بود. 
عطایی درباره کوتاه مدت بودن قرارداد آلکنو نیز اظهار کرد: به نظر من دلیل 
این کار فدراسیون این بود که قصد دارد بعد از المپیک مربی ایرانی به کار بگیرد، 
االن تصمیم درستی بود که خارجی آمد. هر مربی ایرانی می آمد کار سخت بود 
چون در حقیقت ما ایرانی ها خودی ها را خیلی زیاد مورد انتقاد قرار می دهیم. کار 
در المپیک بسیار سخت است و اگر مربی ایرانی به پنجم مشترک هم برسد انتقاد 
زیادی می شود. به نظر من تصمیم فدراسیون درست بود و بهتر است بعد از المپیک 

مربی ایرانی به کار گرفته شود.

انتصاب عجیب در هاکی؛
رئیس پلیس بین الملل در فدراسیون سمت گرفت

با حکم رئیس فدراسیون هاکی، هادی شیرزاد به عنوان سرپرست نایب رئیسی 
این فدراسیون انتخاب شد.

بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی در حکمی عجیب هادی شیرزاد، رئیس 
اینترپل ناجا را به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون انتخاب کرده است. 

در حکم شیرزاد آمده است: »نظر به دانش، تخصص و تجربیات ارزشمند 
مدیریتی و اجرایی، جنابعالی به موجب این ابالغ به سمت سرپرست نایب رئیسی 
آقایان فدراسیون هاکی منصوب می شوید. امید است با نصب العین قرار دادن شرع 
با مدیران محترم  از تمامی توان و هماهنگی کامل  مقدس اسالم و بهره مندی 

ستادی، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.” 
این انتصاب عجیب به نظر می رسد چون سمت نایب رئیسی در فدراسیون 
نیاز به آشنایی با رشته ورزشی دارد تا بتواند به پیشرفت این رشته کمک کند اما در 
خبر فدراسیون و ذکر سابقه شیرزاد آمده است: »شیرزاد دارای تحصیالت دکتری 
پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه است و در حال حاضر ریاست پلیس بین الملل 
ناجا و ریاست پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا را عهده دار است.”

طاهری: 
تنها مدال جهانی و المپیک راضی ام می کند

نفر اول سنگین وزن انتخابی تیم ملی کشتی گفت: معلوم بود جهانی در این 
شرایط برگزار نمی شود، من هم چیزی هنوز کسب نکرده ام که آرام بگیرم.

اظهار داشت: خوشبختانه مشکل  به کرونا  ابتالیش  مین طاهری در مورد  ا
تنفسی ندارم و وقتی تستم مثبت شد، اسکن ریه دادم که به ریه ام آسیب نرسیده 

و فقط بدن درد شدید دارم.
وی در مورد اینکه قبال گفته بود بعد از لیگ دچار بیماری شده، ادامه داد: 
من بعد از لیگ احساس کردم کرونا گرفتم و بدن درد شدید هم داشتم. اسفند ماه 
هم همین حالت ها را تجربه کردم و این دفعه سوم است که با این وضعیت روبه رو 

می شوم و البته این بار تست هم دادم که مثبت بود.
این مدعی سنگین وزن کشتی آزاد که در مسابقات انتخابی روز ۱۵ آبان اول 
شده بود، در مورد لغو مسابقات جهانی گفت: قابل پیش بینی بود که مسابقه برگزار 
نشود. به نظر من جام جهانی هم هرگز اعتبار و ارزش جهانی را ندارد. مشکلی با 
لغو جهانی ندارم، قطعا تمریناتم را بعد از بهبودی از کرونا سفت و سخت تر از قبل 
دنبال می کنم، خیلی جدی تر، بابرنامه تر، باهدف تر و باانگیزه بیشتر تمرین خواهم 
کرد چون هنوز چیزی کسب نکردم که بخواهد آرامم کند. تنها رسیدن به مدال 

جهانی و المپیک است که می تواند من را راضی کند.

گتوسو: »زالتان« از 1۰ سال پیش  هم قوی تر است
سرمربی تیم فوتبال ناپولی، گفت: به 
نظر من زالتان در حال حاضر حتی از ۱۰ 

سال پیش هم قوی تر است.
مهمترین  و  آخرین  دوشنبه  امداد  ب
دیدار هفته هشتم لیگ باشگاه های ایتالیا در 
ورزشگاه »سن پائولو« شهر ناپل برگزار شد و 
ابراهیموویچ«  با درخشش »زالتان  میالن 
و برتری ارزشمند سه بر یک به ماجراجویی 
خود در فصل جاری ادامه داد. زالتان در این 
دیدار موفق شد دو گل برای تیمش به ثمر 
برساند. »گنارو گتوسو« سرمربی تیم فوتبال 

ناپولی و بازیکن اسبق تیم آث میالن که در سال های ۱۰۱۰ و 2۰۱2 با زالتان 
همبازی بود، پس از شکست تیمش در نشست خبری پس از بازی ضمن تمجید 
از این بازیکن سوئدی، اظهار داشت: میالن با قاطعیت به ابراهیموویچ اعتقاد دارد. 

آن ها صد در صد به کاری که انجام می دهند باور دارند. 
وی افزود: به نظر من زالتان در حال حاضر حتی از ۱۰ یا ۱2 سال پیش 
هم قوی تر است. میالن از سانترهای بلند استفاده می کرد و مطمئن بود که ایبرا 
آن ها را تبدیل به گل می کند. ما امروز فرصت های زیادی ایجاد کردیم اما برای 

به ثمر رساندن آن ها باور الزم را نداشتیم. 
گتوسو ادامه داد: موضوع ذهنیت در فوتبال مساله مهمی است. فوتبال یعنی 
کمک به یکدیگر، درگیری با کمک همدیگر و گفتن کلمه های مهربانانه و اطمینان 
دهنده به همتیمی خود در هنگام مبارزه در بازی. خیلی از افراد فکر می کنند استاد 
هستند و می خواهند همه چیز را به شما یاد بدهند، این موضوع مرا اذیت می کند. 
تیم فوتبال ناپولی با ۱۴ امتیاز در رده ششم جدول سری آ قرار دارد. آث 

میالن نیز با 2۰ امتیاز در صدر این جدول جای گرفته است.

غیبت لیونل مسی در بازی با دیناموکیف
تایید  بارسا  سرمربی  کومان  ونالد  ر
کرد که لیونل مسی با این به اوکراین سفر 

نخواهد کرد.
اتلتیکو  از  شکست  از  پس  ارسلونا  ب
خود را برای مصاف با دیناموکیف در لیگ 
کاتاالن  باشگاه  کند.  می  مهیا  هرمانان  ق
را  برگشت  بازی  دینامو  زمین  در  مروز  ا
هفته  سه  که  حالی  در  کرد  خواهد  رگزار  ب
پیش توانست این تیم را در نوکمپ ۱-2 

مغلوب کند.
بارسا هر سه بازی خود در دور گروهی 

لیگ قهرمانان را با برد پشت سر گذاشته و حاشینه امنیت خوبی در جدول دارد.
رونالد کومان سرمربی بارسا در نشست خبری بازی با دیناموکیف تایید کرد 
که لیونل مسی با تیم به اوکراین نخواهد رفت:» تصمیم گرفتیم که از لیونل مسی 
و فرانکی دی یونگ برای این بازی استفاده نکنیم. مسی خسته است و بهتر بود 
استراحت کند. در گروه مان حاشیه امنیت خوبی داریم و این دو بازیکن از ابتدای 
فصل در بازی های زیای حضور داشتند و بهتر بود استراحت کنند. مسی اخیرا از 
دو بازی ملی و پس از پروازی طوالنی به بارسلونا برگشت و باید از او محافظت 
کنم. غیرممکن است یک بازیکن همیشه روی فرم باشد. سرجی روبرتو هم به 
دلیل تعدد بازی ها مصدوم شد و متاسفانه تقویم فشرده ای داریم. وطیفه یک 

مربی است که از بازیکنانش مراقبت کند.«
کومان برای این بازی از مینگسا به عنوان دفاع میانی دعوت کرده است. 
همچنین نام اینیاکی پنیا و کنراد از تیم دوم بارسا هم در فهرست دیده می شود. 

ماتئوس فرناندز برزیلی نیز با تیم به اوکراین می رود.
کومان در مورد بازی با دینامو گفت:» بازی رفت که خیلی دشوار بود و پس 
از شروعی خوب افت کردیم و حریف فشار زیادی وارد کرد. اگر فردا در سطح 
خودمان نباشیم، بازی می تواند بازهم دشوار شود و دینامو زندگی را برای مان 
سخت خواهد کرد. دینامو در نوکمپ شانس های زیادی از دست داد و باید بسیار 

بهتر کار کنیم.«
وضعیت ساموئل اومتیتی:» امیدوارم تا دو هفته دیگر بتوانیم او را در اختیار 
داشته باشیم. آخرین بازی او برای تیم به سال گذشته بر می گردد و پس از شش 

هفت ماه دوری از میادین به زمان نیاز دارد.«
مصدومیت رونالد آرائوخو دیگر مدافع میانی بارسا:» لنگله االن تنهاست و 
پس از مصدومیت جرارد پیکه، آرائوخو یکی از گزینه های ما برای دفاع میانی 
است. او انفرادی تمرین می کند و هنوز آماده نیست. روی رونالد نمی خواهم خیلی 

ریسک کنم و اگر ۱۰۰ درصد آماده باشد، بازی خواهد کرد.«
دعوت از ماتئوس فرناندز:» وقتی همه در دسترس باشند قطعا رقابت باالتر 
می رود. او وارد فهرست شد چون خوب تمرین کرده بود و شایسته حضور در 

فهرست بود.«
از  یکی  او  بود.  مهمی  بسیار  بازیکن  ما  برای  پیکه  پیکه:»  مصدومیت 
کاپیتان های باشگاه است و مصدومیتش ضربه سختی بود. در درجه اول برای 
باشد و سریع تر  امیدوارم دوران ریکاوری خوبی داشته  ناراحت شدم و  خودش 

به میادین برگردد.«
شایعات پیرامون مسی:» در مورد مسی حرف و شایعه زیاد است چون سال 
هاست نقش اول را در موفقیت های بارسا ایفا کرده اما به این اطمینان رسیده ام 

که مسی همچنان بازیکنی است که به او در تیم نیاز داریم.«

یک نشانه جدید برای جدایی قطعی ایسکو از رئال
به نظر می رسد طبق آنچه شایعات 
می گویند، ایسکو تصمیم قطعی خود برای 

جدایی از رئال را گرفته است.
دوران حضور ایسکو در رئال مادرید به 
پایانش نزدیک می شود. این هافبک اهل 
زیدان  الدین  زین  با  اش  رابطه  که  االگا  م
قطعی  تصمیم  داشته،  هایی  نشیب  و  راز  ف
خود برای جدایی را گرفته و این را به اطالع 
باشگاه نیز رسانده است. او قصد دارد همین 
زمستان رئال را قرضی یا قطعی ترک کند.

این خبر ابتدا توسط مارکا منتشر شد 
و سپس آاس نیز اعالم کرد که منابع نزدیک به ایسکو آن را تایید کرده اند. هدف 
ایسکو رفتن به تیمی است که در آن فیکس بازی کند تا شانس حضور در یورو 

2۰2۱ را داشته باشد.
ایسکو یکی از بازیکنانی است که مورد انتقاد شدید هواداران و کارشناسان 
قرار دارد و در مقطعی اضافه وزن او را زیر سوال می بردند و حاال او را بازیکنی 
در حد رئال نمی دانند. ایسکو به وضوح از کیفیت گذشته خود فاصله دارد و در 

بازی اخیر مقابل ویارئال نیز نتوانست پاسخ منتقدان را بدهد.
اخیرا برخی از هواداران رئال با هجوم به صفحه نامزد ایسکو که یکی از 
بازیگران مشهور سینمای اسپانیاست، او را متهم کردند که باعث افت ایسکو شده 

است و این مساله نارضایتی شدید هافبک رئال را در پی داشت.
یکشنبه شب گذشته در برنامه ال چیرینگیتو ادعا شد که ایسکو خانه خود در 
مادرید را برای فروش گذاشته است و این می تواند نشانه دیگری برای جدایی قطعی 
او از رئال باشد اما مساله مهم اینجاست که آیا رئال زمستان به وی اجازه جدایی 
می دهد یا خیر. رئال که هیچ خرید تابستانی نداشت شاید به ایسکو اجازه جدایی 
ندهد. قرارداد او تا ژوئن 2۰22 اعتبار دارد و یکی دو تیم انگلیسی خواهان او هستند.

لیونگ برگ: آرسنال به بازیکنان بهتری نیاز دارد
از شرایط  لیدز  مقابل  آرسنال  بدون گل  تساوی  از  بعد  لیونگ برگ  فردی 
دوباره  به هزینه کردن  نیاز  آرسنال  که  نیست  و گفت شکی  انتقاد کرد  یمش  ت

برای خرید بازیکن دارد.
فردی لیونگ برگ اسطوره آرسنال که سابقه بازی و مربی گری در این باشگاه 
را دارد بعد از تساوی بدون گل آرسنال مقابل لیدز در بازی دیشب دو تیم به انتقاد 
از شرایط آرسنال پرداخت و گفت کاماًل مشخص است که آرسنال نیاز به هزینه 
کردن دوباره برای جذب بازیکن دارد. لیونگ برگ با اشاره به اینکه آرسنال تا 
رسیدن به سطح تیم های بزرگی مثل لیورپول و منچسرسیتی راه درازی در پیش 
دارد به شبکه اسکای گفت: » اصاًل ساده نیست. همینطور که آرتتا گفت آرسنال 
در ادامه فصل هم روزهای خیلی سختی در پیش خواهد داشت. آرسنال در یکی 
دو سال گذشته بازیکنان خوبی جذب کرده ولی شکی نیست که باید باز هم در 

تیم سرمایه گذاری شود. همه می توانند این را تشخیص بدهند”.

گمانه زنی  روزها  ین  ا
دخالت  خصوص  در  یادی  ز
کادر فنی در کارهای یکدیگر 
است  حالی  در  این  و  می شود  نیده  ش
اتحاد  مدعی  استقالل  فنی  کادر  ه  ک
خود  کارهای  در  مسئولیت شناسی  و 

هستند.
ین  ا در  استقالل  فوتبال  یم  ت
را پشت سر  التهابی  پر  روزهای  مدت 
می گذارد. اتفاقات بعد بازی برابر فوالد 
دور  زیادی  حاشیه های  تا  شد  اعث  ب
فنی  کادر  و  بگیرد  فرا  را  بی پوشان  آ
استقالل در این اتفاقات پیش آمده مورد 
اتهامات مختلفی قرار بگیرند. از تعویض 
نشدن محمد دانشگر و ۱۰ نفره شدن 
استقالل در دقایق پایانی بازی مقابل 
فوالد تا جدال لفظی محمود فکری و 

شیخ دیاباته بر سر مسائل فنی.
در حال حاضر کادر فنی استقالل 
را می توان یکی از شلوغ ترین کادرهای 
فنی تیم های لیگ برتری دانست. تیمی 
که چندین مربی با سابقه و جوان را در 
خود می بیند و بنا به ادعای کادر آبی ها 
تقسیم  فنی،  کادر  این  با  سئولیت ها  م
شده است تا مشکلی از بابت پیش برد 
که  سوالی  اما  نیاید  وجود  به  ارها  ک
می توان در این رابطه مد نظر قرار داد، 
این است که چطور وقتی مسئولیت ها 
در یک تیم حرفه ای تقسیم می شوند، 
استقالل باید شاهد چنین حاشیه هایی 
باشد؟ انجام ندادن یک تعویض ساده، 
باشگاه  تاریخ یک  تفاقی بی سابقه در  ا
حرفه ای همچون استقالل است و این 
فنی  کادر  ناهماهنگی  دهنده  شان  ن

تیم است.
از ناهماهنگی کادر فنی استقالل 
گمانه زنی های  بار  این  بگذریم،  ه  ک
عجیبی در خصوص دخالت کادر فنی 
استقالل در کارهای یکدیگر به گوش 
می رسد. در آخرین این مورد به دخالت 
محمود  کارهای  در  مظلومی  رویز  پ
مساله ای  کرد؛  اشاره  می توان  کری  ف
استقالل  برای  آینده  در  می تواند  ه  ک

دردسرساز شود.
فوتبال ایران از دوگانه سرپرست 
است.  خورده  ضربه  بارها  سرمربی   -
مخصوصا وقتی که سرپرست نیز ادعای 
باشد.  را داشته  تیم  سرمربی گری یک 
دردسر  پر  دوگانه های  این  آخرین  ز  ا

کرد؛  اشاره  امید  ملی  تیم  به  ی توان  م
جایی که فرهاد مجیدی، سرمربی وقت 
تیم به دالیل مختلفی با کادر فنی این 
تیم به مشکل خورد و در نهایت باعث 
شد حمید استیلی که سرپرست تیم بود، 

سکان دار هدایت تیم ملی امید شود.
در تیم استقالل هم چنین چیزی 
استقالل  فنی  کادر  در  دارد.  جود  و
بقه  سا که  رند  دا وجود  هره هایی  چ
سرمربی گری آبی پوشان را دارند و بعضا 
در مقطعی توانستند موفقیت  هایی به 
دست آورند. با وجود چنین حاشیه ها و 
اتفاقاتی که برای استقالل رخ می دهد، 
می توان در آینده شاهد مدعیانی در کادر 
فنی بود که بخواهند هدایت استقالل را 

بر عهده بگیرند.
کادر فنی استقالل با وجود اینکه 
اتحاد و مسئولیت شناسی دارند  ادعای 
اما با وجود این ناهماهنگی ها و با وجود 
این گمانه زنی به نظر می رسد روزهای 
سختی پیش رو دارند. روزهایی که در 
آینده می تواند چشم انداز محمود فکری 
باعث  و  بزند  هم  به  کلی  طور  به  ا  ر
بزند.  را  استقالل  در  حضور  قید  شود 
اتفاقی که برای پیشکسوت های سابق 
استقالل نیز رخ داد. با این وجود باید 
چه  تا  این وضعیت  دید  و  ماند  منتظر 
زمانی برای استقالل ادامه پیدا می کند 
آبی پوشان  انتظار  در  سرنوشتی  چه  و 

پایتخت است.

ازدحام در کادر فنی دردسر ساز می شود؛

نیمکت شلوغ استقالل، استقالل را از فکری گرفته است

بخشش  برای  پرسپولیس  اشگاه  ب
با  محمدی  گل  یحیی  قرمز  ارت  ک
اما  کرده  نامه نگاری  فوتبال  دراسیون  ف
بخششی  هیچ  انضباطی  قوانین  طبق 

در کار نیست.
پرسپولیسی ها که همچنان در حال 
سیامک  قرمز  کارت  بخشش  هوای  و 
انصاری در لیگ قهرمانان آسیا به سر 
کارت  بخشش  برای  مجددا  ی برند،  م
قرمز یکی دیگر از اعضای باشگاه خود 

اقدام کرده اند.
برای  مورد  جدیدترین  در  ن ها  آ
بخشش کارت قرمز یحیی  گل محمدی 
زدن  به علت ضربه  که  قدام کرده اند  ا
توسط  عصبانیت،  روی  از  توپ  ه  ب
محمدرضا اکبریان جریمه و اخراج شد. 
پرسپولیس معتقد است او به داور و ارکان 
مسابقات بی احترامی نکرده و مستحق 

اخراج نیست.
تیمش  دیدار  در  او  نتیجه  ر  د
نفت  مقابل  مسابقات  سوم  هفته  ر  د
مسجدسلیمان غایب است اما در صورت 
پاک شدن کارت قرمز، او هم می تواند 
از کنار زمین تمیش را راهبری کند و 
خالء او احساس نشود. با این حال هنوز 
فدراسیون فوتبال پاسخی به پرسپولیس 

نداده است.
قوانین  به  نگاهی  وجود  این  ا  ب

تجربه  همینطور  و  انضباطی  میته  ک
کمال  نبخشیدن  در  گذشته  فته  ه
دیگری  ناکامی  از  حاکی  امیابی نیا،  ک

برای پرسپولیس است.
بخشیده  گل محمدی  ا  چر  *

نمی شود؟
کمال  مسابقات  نخست  هفته  در 
کامیابی نیا مقابل سایپا به اشتباه اخراج 

برای بخشش هافبک  پرسپولیس  شد. 
فوتبال  فدراسیون  با  خود  فاعی  د
اذعان  وجود  با  که  کرد  امه نگاری  ن
کمیته داوران و داور مسابقه به اشتباه، 
قوانین کمیته انضباطی اجازه بخشش و 

لغو محرومیت کامیابی نیا را نداد.
بخشش  مه،  ساسنا ا ین  ا بق  ط
می شود  کسانی  مشمول  قرمز  ارت  ک

که به علت تشخیص اشتباه  از سوی 
که  می شود  جریمه  دیگری  فرد  اور،  د
کمیته  اشتباه،  این  اثبات  صورت  ر  د
انضباطی می تواند کارت قرمز را لغو کند 
اما در ماجرای کامیابی نیا و گل محمدی 
تشخیص هویت به درستی انجام شده 
و داور این دو را اخراج کرده است در 
برای بخشش  نباید  تیجه سرخپوشان  ن

سرمربی خود امیدوار بمانند. 
انضباطی  کمیته  کنونی  یین نامه  آ
فدراسیون فوتبال دو سال قبل اصالح 
وجود  با  زمان  آن  در  اما  است  شده 
و  کنفدراسیون ها  در  قانونی  نین  چ
فوتبال،  جهانی  فدراسیون  مینطور  ه
قرمزهای  کارت   بخشش  برای  انونی  ق
اشتباه پیش بینی نشده است و در نتیجه 
اخراج  اشتباه  به  مربی  یا  بازیکن  گر  ا

شوند، هرگز بخشیده نخواهد شد.
این محدودیت در شرایطی است 
نبود  علت  به  ایران  فوتبال  در  ه  ک
 )VAR( تکنولوژی کمک داور ویدویی
باالست  اشتباهات  ضریب  مچنان  ه
مسابقه  داور  قضاوت  است  ممکن  و 
برای اتخاذ تصمیمات بی عیب و نقص 
کافی نباشد اما این مساله باعث نشده 
قانونی  پیش بینی  برای  امر  سئوالن  م
می گیرد،  را  اشتباهات  این  جلوی  ه  ک

ورود کنند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

قرمز ها نامه زدند اما...

گل محمدی بخشیده نمی شود!

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا ثابت 
در  برخی  و  ندارد  گلزنی  مشکل  رد  ک

ارزیابی پرسپولیس عجله می کنند.
هفته  در  پرسپولیس  فوتبال  یم  ت
دوم لیگ بیستم موفق شد تا در دیداری 
خانگی صنعت نفت آبادان را با تک گل 
پنالتی  نقطه  روی  از  نعمتی  یامک  س

شکست دهد.
از  ایراداتی  دیدار  این  از  س  پ
پرسپولیس مطرح  شد مبنی بر اینکه این 
تیم در گلزنی مشکل دارد و ممکن است 
این موضوع در آینده مشکل ساز شود.

فوتبال  تیم  مربی  مطهری  حمید 
پرسپولیس در مورد شرایط پرسپولیس، 
مشکل  آبادان،  نفت  صنعت  با  ازی  ب
صحبت هایی   ... و  سرخپوشان  لزنی  گ

انجام داد که در زیر می خوانید:
بازی با صنعت نفت آبادان چطور 

بود؟
ز  ا ر  عبو  . د بو سختی  زی  ا ب
کمی  نفت  صنعت  دفاعی  الیه های 
به  را  بازی  توانستیم  اما  بود  دشوار 
الیه ها  این  از  و  کنیم  کنترل  خوبی 
عبور کنیم. از طرفی هیچ موقعیتی به 

از نکات مثبت  این  حریف ندادیم که 
هم  بازی  طول  در  بود.  مسابقه  این 
کردیم  ایجاد  گلزنی  موقعیت  بار  چند 
و خدا را شکر بازی را بردیم.هر چند 
چمن بلند ورزشگاه آزادی به ویژه در 

نیمه دوم کار ما را سخت کرده بود.
پرسپولیس روند خوب گل نخوردن 
در لیگ قهرمانان آسیا را در لیگ ایران 
هم به نظر می رسد که حفظ کرده است.

باز  ما  خوب  تیمی  دفاع  به  این 
آن  در  بازیکنان  همه  که  می گردد 

در  خوبی  به  نفرات  همه  دارند.  نقش 
این غالب وظایفشان را انجام می دهند. 
از نوک حمله گرفته تا نفر آخر در خط 
تیمی خوب  دفاع  این  در  دفاعی همه 

نقش دارند.
پرسپولیس  از  انتقادات  بیشتر  اما 
گلزنی  در  تیم  این  مشکل  به  مربوط 

است نظر شما چیست؟
مگر همین تیم در لیگ قهرمانان 
چنین  من  دید  از  زد؟  گل  کم  آسیا 
مشکلی وجود ندارد. ما باید بیشتر کار و 
تالش کنیم تا شرایط را بهبود ببخشیم.

البته این موضوع هم مطرح شد که 
پرسپولیس اقتصادی بازی می کند. چنین 

موضوعی را قبول دارید؟
ما همیشه برای پیروزی به میدان 
مسابقه  هر  در  ما  هدف  و  می رویم 
البته به نظر من  کسب 3 امتیاز است. 
ایرادی هم ندارد که در برخی بازی ها 
اقتصادی ببریم. مهمترین موضوع برای 
تیم ما کسب 3 امتیاز است و فرقی نمی 
کند با چه نتیجه ایی برنده بازی باشیم.

که  شده  مطرح  هم  انتقاد  این 
که  تیم هایی  با  مواجهه  در  پرسپولیس 
بسته بازی می کنند، برنامه دومی برای 

گلزنی ندارد؟
چنین  افرادی  چه  نمی دانم  من 
صحبت هایی را مطرح می کنند اما نظر 
هر کسی محترم است. ما در تمرینات 
انجام  را  نظر  مد  مختلف  برنامه های 
می دهیم و در مسابقات هم موقعیت های 
ایجاد  نظر  از  می کنیم.  خلق  را  خوبی 

موقعیت شرایط خوبی داریم.
برابر  باید  آینده  هفته  پرسپولیس 
برود.  میدان  به  سلیمان  مسجد  نفت 

این بازی را چطور می بینید؟
همه مسابقات لیگ دشوار است و 
بازی آسانی در لیگ نداریم. مهم تر از 
همه چیز ذهنیت برنده اعضای تیم است. 
امیدواریم در بازی بعدی هم بتوانیم با 

عملکردی خوب 3 امتیاز را بگیریم.
پایانی  های  روز  در  پرسپولیس 
مهدی  تنها  توانست  انتقاالت  و  نقل 
مهدیخانی را جذب کند. آیا این بازیکن 

می تواند در پرسپولیس موفق باشد؟
ند  ا بتو زیکن  با ین  ا رم  ا میدو ا
هرچه زودتر خود را آماده کند تا برای 
پرسپولیس مفید باشد. هر چند ما بهترین 
سرمایه های  که  داریم  را  بازیکنان 

پرسپولیس هستند.

مطهری: پرسپولیس مشکل گلزنی ندارد

پزشکی  ارزیابی های  مرکز  رییس 
گفت:  )ایفمارک(  ایران  فوتبال  بازتوانی  و 
فوتبال  مسابقات  نیمه   2 در  که  وقفه هایی 
»کولینگ  می شود  انجام  ایران  باشگاهی 

برک« نیست بلکه »کووید برک« است.
به گزارش سازمان لیگ فوتبال، »زهره 
هراتیان« در گفت و گویی در مورد کولینگ 
برک )2 وقفه در دقایق 3۵ و 7۰( که در لیگ 
برتر فوتبال انجام  می شود،  اظهار داشت: با 
توجه به اینکه بیماری کرونا پدیده جدیدی 
در دنیاست و عوارض دقیق این بیماری را 
روی بدن بازیکنان نمی دانیم، تصمیم گرفته 
شد که وقفه هایی همانند »کولینگ برک« 
با نام »کووید برک« در مسابقات اجرا شود 
و به همین دلیل در دقایق 3۰ و 7۵ مسابقه 
داور برای نوشیدن آب به بازیکنان 2 تیم و 

پایین آمدن دمای مرکزی استراحت می دهد.
کووید برک از اواخر فصل گذشته در 
آن هم  از  پیش  و  انجام شد  ایران  فوتبال 
در فوتبال باشگاهی اسپانیا اجرا شده است.

در حال  کرد:  تاکید  ایفمارک،  رییس 
حاضر نیز در ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال 

فصل  در  برک«  »کووید  اجرای  مورد  در 
سرما بحث و گفت و گو خواهیم کرد و البته 
بازخورد »کووید برک« را از پزشکان تیم ها، 
بازیکنان و مربیان خواهیم داشت و سپس در 
مورد اینکه »کووید برک« ادامه یابد یا نه 

تصمیم گیری قطعی انجام می شود.

وی تصریح کرد: البته اجرای »کووید 
بدن  به  آسیب  کاهش  راستای  در  برک« 
سیستم  تضعیف  زیرا  است،  فوتبالیست ها 
ایمنی یکی از عوامل ابتال به بیماری کووید 
سالمت  حافظ  بدنه  عنوان  به  ما  و  است 
بازیکنان از همه ابزارهای موجود من جمله 
بدن  ایمنی  حفظ  برای  برک«  »کووید 

بازیکنان استفاده کردیم.
قانون  کرد:  نشان  خاطر  تیان  هرا
اجرا  دلیل  این  به  نیز  برک«  »کولینگ 
و  تمرکز  زیاد  گرمای  در  بازیکنان  که  شد 
آسیب  احتمال  و  می شد  کم  شان  بازدهی 
دیدگی افزایش پیدا می کرد. اکنون با توجه 
به سرد شدن هوا احتمال دارد بعد از بحث در 
ستاد مقابله با کرونا در فوتبال قانون »کووید 

برک« هم لغو شود.

توضیح رییس ایفمارك در خصوص اجرای »کووید برك« در مسابقات فوتبال
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از راست عبدالعلی دستغیب، محمدعلی بهمنی، جواد محقق
اختصاصی دنیای جوانان

زین کشته  بی آرزو
دیگر چه می خواهی؟

ساعد باقری

کشتی مرا، اکنون بگو دیگر چه می خواهی؟
زین کشته  بی آرزو دیگر چه می خواهی؟

در جان من دیگر نماند آن شور سرمستی
خالی ز ِمی شد آن سبو، دیگر چه می خواهی؟

گفتی بگو، گفتم، ولی نشنیدی و در من
افسرد ذوق گفتگو، دیگر چه می خواهی؟

حالم چه می پرسی، نشسته خار در چشمم
زهراب جوشد از گلو، دیگر چه می خواهی؟

با اشک پروردم تو را ای گل، ولی هیهات
کان آب برگردد به جو، دیگر چه می خواهی؟

خون دل عاشق حالل انگاشتی، حق بود
خونش حاللت باد، از او دیگر چه می خواهی؟

محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده 
معاصر، وارد هفتادمین سال زندگی خود شد.

شمس لنگرودی که در لنگرود متولد 
که  است  شده  درحالی 7۰ساله  حاال  شده، 
را  دیگری  فعالیت های  شاعری،  بر  عالوه 
نیز از جمله بازیگری و خوانندگی در کارنامه 

خود دارد. 
»رفتار  شعرش،  دفتر  نخستین  او 
کرد.  منتشر   ۱3۵۵ سال  در  را  تشنگی« 

نام شمس لنگرودی پس از انتشار مجموعه های »خاکستر و 
بانو« و »جشن ناپیدا« در سال ۱36۰ مطرح شد و پس از چاپ 
»قصیده لبخند چاک چاک« به شهرت رسید. پس از حدود ۱۰ 
سال، در سال ۱379، مجموعه شعر »نت هایی برای بلبل چوبی« 
را منتشر کرد. از دیگر دفترهای شعر او می توان به »آوازهای 
بودم«،  زنده  هنوز  آن که  جرم  به  »می میرم  بی بال«،  فرشته 
نسیم«  در  پنهان شده  تو«، »توفانی  »رسم کردن دست های 

و ... اشاره کرد. همچنین رمان »آن ها که به 
خانه من آمدند«، کتاب »تاریخ تحلیلی شعر 
نو« در چهار جلد، »از جان گذشته به مقصود 
می رسد« )زندگی نیما یوشیج( و قصه »شبی 
که مریم گم شد« برای کودکان بخش دیگری 
از آثار ادبی او است. شمس لنگرودی عالوه 
 بر این تا کنون در فیلم های »دوباره زندگی«، 
تا  »پنج  اسیدی«،  باران  »احتمال  »رفتن«، 
پنج«، »فالمینگو شماره ۱3« و ... هم ایفای 

نقش کرده و ترانه هایی را نیز با آواز خوانده است.
این شاعر، نویسنده، پژوهشگر ادبی، مدرس، بازیگر و خواننده 
همزمان با 7۰سالگی خود ترانه گیلکی »آبون« )آبان ماه( را اجرا 
کرده است. عالوه بر ترانه سرایی و خوانندگی، ملودی این کار را 
شمس لنگرودی ساخته، تنظیم آن را پیام سوری و تصویرگری 
آن را الیانا شمس لنگرودی )دختر شاعر( بر عهده داشته و ویلن 

آن را کوشا صرافی گهر نواخته است. 

شمس لنگرودی ۷0 ساله شد

بیان  با  میرعباسی  کاوه 
مطالعه  با  ایرانی ها  ما  این که 
است  معتقد  نگرفته ایم  انس 
کتاب  بر  کتاب   محتوای  و  قیمت 

نخواندن مردم ما تاثیری ندارد. 
درباره  نویسنده  و  مترجم  این 
و  ایران  مردم  نخواندن  کتاب  مشکل 
کرد:  اظهار  مطالعه  سرانه  بودن  پایین 
معمواًل عالقه به مطالعه باید از کودکی 
موضوع  ین  ا چون  و  بگیرد  شکل 
اهمیتی برای خانواده ها نداشته، ما ملت 

کتابخوانی نیستیم.
او سپس گفت: در سال های اخیر، 
قیمت کتاب افزایش داشته است البته نه 
اندازه کاالهای دیگر و چون کتاب  به 
سبد  از  نیست  خانواده ها  اولویت  در 
خانواده ها حذف شده است. در واقع با 
افزایش مشکالت اقتصادی، خانواده ها 
حذف  ندارد  ضرورت  که  را  کاالهایی 

می کنند.
میرعباسی با بیان این که همیشه 
و  بوده  پایین  ایرانی ها  مطالعه  سرانه 
تاثیر  کتابخوانی  بر  زیاد  کتاب  قیمت 
نداشته  است، خاطرنشان کرد: مشکل 
اصلی ما این است که ما ملت کتابخوانی 
این  گواه  هم  کتاب ها  تیراژ  نیستیم. 
موضوع است که کتاب به عنوان یک 
ضرورت برای مردم تعریف نشده است. 
ولو  را  آن  کتاب،  به  عالقه مند  افراد 
و  کرده  تهیه  قیمت  افزایش  وجود  با 

می خوانند.
صرفًا  کتاب  کرد:  بیان  سپس  او 
برای  دریچه ای  رمان  اما  نیست  رمان 
شروع مطالعه است؛ هرچند آن طور که 
توجه  آن  به  مدرسه ها  در  شاید  و  باید 
نشده و بچه ها را برای مطالعه تشویق 
نکرده اند. از طرف دیگر ما کتابخانه های 
هر  در  اروپا  در  نداریم.  مجهز  عمومی 
محله ای کتابخانه عمومی مجهز وجود 

دارد که افراد با حق اشتراک نازل کتاب 
تهیه می کنند. کتابخانه های عمومی تا 
حدودی می توانند گرانی کتاب را جبران 
کنند اما در ایران کتابخانه های عمومی 
آن هایی  و  نیست  همگان  دسترس  در 
هم که هستند، مجهز نیستند و کتاب 
درباره  سپس  مترجم  ندارند.این  به روز 
تاثیر محتوا بر کتاب  نخواندن مخاطبان 
نیز گفت: در سال های اخیر به موازات 
این که تیراژ کتاب کاهش داشته، تنوع 
است(  داستانی  ادبیات  )منظورم  کتاب 
بسیار  کتاب های  و  است  رفته  باال 
کتاب های  و  می شود  تولید  متنوعی 
ایران  در  بالفاصله  اروپایی  پرفروش 
چنین  پیش  سال   2۰ می شود.  ترجمه 
کتاب  به نظرم  نبود.  قابل تصور  چیزی 
نیست.  محتوا  دلیل  به  مردم   نخواندن 
دلیل  این  به  هم  کتاب ها  پایین  تیراژ 

است که ادبیات مخاطب کافی ندارد.
جدید  ترجمه   درباره  میرعباسی 
خود از »مزرعه حیوانات« نوشته جورج 
نویسنده  این  محبوبیت  دلیل  و  اورول 
در ایران اظهار کرد: در مقدمه »مزرعه 
دلیل  که  کردم  عنوان  هم  حیوانات« 
کتاب  این  ترجمه  برای  من  اصلی 
که  زمانی  بود.  عاطفی  دلبستگی  یک 

می خواستم  مدرک زبان انگلیسی را در 
اسپانیا بگیرم باید »مزرعه حیوانات« را 
با  من  که ترجمه  تفاوتی  می خواندیم. 
سایر ترجمه های موجود دارد این است 
قافیه دارد،  و  وزن  حیوانات  سرود  که 
ندیدم این وزن و قافیه در ترجمه های 

دیگر رعایت شده باشد.
سال از   7۵ حدود  این که  بیان  او 
انتشار کتاب های جورج اورول می گذرد 
نمی توان  هنوز  گفت:   )۱9۴۵ سال  )از 
او از کتاب هایی است  گفت کتاب های 
نده  خوا نیز  آینده  قرن های  در  که 
خواهد شد. کتاب »۱98۴« و »مزرعه 
حیوانات« در زمان نگارش، استالینیسم 
اما به دالیل  را هدف قرار داده بودند، 
گونه ای  به  نویسنده  دید  گستردگی 
دیگر  شرایط  درباره  که  شده اند  نوشته 
موضوع  این  و  می کنند  صدق  نیز 
باعث می شود که آثار او تاریخ مصرف 
کتاب ها  این که  از  جدا  باشد.  نداشته 
کتاب ها  پادآرمانشهری هستند، فضای 
به  است؛  ملموس  و  واقعی  به گونه ای 
عنوان مثال کتاب »سرگذشت ندیمه« 
اما  دارد  ذهن  از  دور  کاماًل  فضایی 
»۱98۴« فضایی را توصیف می کند که 
برای فرد ملموس است و به خوبی به 

خواننده منتقل می شود.
این مترجم افزود: »مزرعه حیوانات« 
حالت تمثیلی نیز دارد و این موضوع باعث 
تا  از بچه ۱2 ساله  این کتاب  شده که 
پیرمرد 9۰ ساله را جذب کند. این کتاب 
مورد  را  مضمون  یک  این که  علی رغم 
هدف قرار داده و انتقاداتش مشهود است، 
بعد از جنگ جهانی دوم و حتی سال های 
بعد از آن در انگلستان به دلیل نزدیکی 
این کشور با شوروی چاپ نشد.  کسی 
که این کتاب را می خواند با وجود این که 
فضای توتالیتر را حس می کند، ذهنش 
به سمت استالین نمی رود؛ در واقع برای 
همه اتفاقات »مزرعه حیوانات« ما به ازای 
بیرونی در شوروی داریم و کسی که با 
تاریخ شوروی آشنا باشد همه این ها را از 
کتاب دریافت می کند و کسی که آشنایی 
نداشته باشد برایش جذاب است. شاید رمز 

موفقیت اورول هم همین باشد.
نتشار  ا به  اشاره  با  میرعباسی 
»سقوط« آلبر کامو، درباره این نویسنده 
از  اورول  مانند  هم  کامو  گفت:  نیز 
نویسنده هایی است که در ایران محبوب 
است؛ ممکن است یکی از دالیل این 
موضوع جذابیت شخصی خود کامو، نوع 
زندگی  و مرگ زودهنگامش باشد که به 

کتاب ها جذابیت می بخشد. 
تعجب می کنم که کتاب »طاعون« 
با وجود این که داستان عاشقانه ای ندارد، 
البته عرضه  قرار گرفت.  استقبال  مورد 
مصادف  کرونا  با  »طاعون«  ترجمه 
استقبال  دالیل  از  یکی  شاید  و  شد 
مخاطبان ایجاد حس همذات پنداری در 
مخاطب بود و طی یک سال به چاپ 
هشتم رسید. در شرایط فعلی این کتاب 
خیلی حالت خوشبینانه دارد و ارزش های 
انسانی را بدون شعاری بودن  به  ناب 
به مخاطب  صورت ملموس و جان دار 

انتقال می دهد.

قیمت تاثیر زیادی بر کتابخوانی نداشته  است

انتشار رمان گرافیکی »تخت جاویدان«
تخت  « فیکی  ا گر ن  ما ر
جاویدان« با برداشتی آزاد از قصه  
»تخت  شدن  کشیده  آتش  به 
مقدونی  اسکندر  توسط  جمشید« 
به بازگویی وقایع تاریخی می پردازد.

یتی  روا جاویدان«  »تخت 
مقدونی،  اسکندر  سرگذشت  از 
تخت  کشیدن  آتش  به  از  پس 
تالش هایش  آخرین  و  جمشید 
برای دست یابی به حیات جاودان 
فیکی  گرا رمان  ین  ا در  است. 
از  خیالی  داستانی  شاهد  مخاطب 
رویارویی اسکندر با کابوس هایش 

او  بر  جمشید«  »تخت  کشیدن  آتش  به  از  بعد  که  کابوس هایی  است، 
چیره شده اند و او در پی راه نجاتی است که هم به حیات جاودان دست 
پیدا کند و هم کابوس هایش را پشت سر بگذارد. نویسنده و تصویرگران 
به آتش کشیده شدن »تخت  بازگویی ماجرای  تا ضمن  تالش کرده اند 
جمشید«، به تاریخچه  این بنای قدیمی و مهم بپردازند و برخی از حقایق 

تاریخی را بازگویی کنند.
در خالصه داستان رمان گرافیکی »تخت جاویدان« آمده است که 
»اسکندر در پی فتح ایران و تخت جمشید، به دنبال یافتن آب حیات است. 
او با اعتماد به دختر داریوش سوم، رکسانا که اکنون اسیر اوست برای دست 
یافتن به حوضچه  آب که در داالن های کاخ هدیش پنهان شده است راهی 
خرابه های باقی مانده از آن می شود، اما ماجرا آن طور که انتظار داشته است 

پیش نمی رود...«
بیدکی  ملیحه  پارسا، طراحی جلد،  نویسندگی، کیاوش  نوشالی،  آیدا 
فلیان، لرتینگ و کیا طاهری، ویراستاری این رمان گرافیکی را بر عهده 

داشته اند.
را در قطع  رمان گرافیکی  این  آنالین  عالقه مندان می توانند نسخه 
کمیک و ۵۰ صفحه با قیمت ۱2 هزار تومان تهیه  کنند و نسخه فیزیکی 

این رمان گرافیکی تنها از طریق انتشارات هورخش قابل سفارش است.
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پروانه رسولی خوشبخت

نویسنده کتاب »جامعه شناسی خودمانی« 
درگذشت

حوزه  پژوهشگر  نراقی،  حسن 
مشهور  کتاب  نویسنده  و  اجتماعی 
»جامعه شناسی خودمانی« درگذشت.

و  ه  یسند نو  ، قی ا نر حسن 
نویسنده  پژوهشگر حوزه اجتماعی و 
سی  شنا معه  جا « ر  مشهو ب  کتا
آذر ۱399  اول  روز شنبه  خودمانی« 
تهران  در  سرطان  به  ابتالء  اثر  بر 
از  ایران:  تاریخ  »چکیده  درگذشت. 

کوچ آریایی ها تا پایان سلسله پهلوی« از دیگر کتاب های مشهور اوست.
این نویسنده و پژوهشگر اجتماعی به سال ۱323 در کاشان به دنیا 
آمد و مشهورترین اثر او کتاب »جامعه شناسی خودمانی: چرا درمانده ایم؟« 
است که توسط نشر اختران منتشر شد و به چاپ های متعدد رسید. او کتاب 
منتشر  اختران  نشر  با  نیز  را  خودمانی«  جامعه شناسی  بر  »پی نکته هایی 
کرده است. »کاشان در جنبش مشروطه ایران« و »ناگفته ها« نیز از دیگر 

کتاب های اوست.

آشکار شدن زوایای پنهانی از زندگی عارف 
قزوینی 

کتاب »اخبار عارف قزوینی در مطبوعات« به دلیل ارائه اطالعات و آگاهی های 
ارزشمند و منحصربه فرد، در تحقیق در احوال و آثار، تدوین کامل ترین زندگی نامه و 

تصحیح کامل ترین دیوان عارف تأثیر مهم و بسزایی خواهد داشت.
روزنامه ها و مجالت قدیمی اطالعات ارزشمندی درباره وقایع و رخدادهای 
تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در دوره های گذشته در اختیار پژوهشگران قرار 
می دهند. از این رو مطبوعات نیز مانند کتب و اسناد، از جمله منابع مهم و معتبر در 
تحقیق محسوب شده و از نظر دستیابی به نکات تازه یاب، بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفته اند. با توجه به محدودبودن اسناد درباره چهره های مشهور ادبیات معاصر، 
بررسی روزنامه ها و مجالت قدیمی در روشن کردن زوایای پنهان زندگی و آثار آنان 

اهمیت فراوانی یافته است.
کتاب »اخبار عارف قزوینی در مطبوعات« )از دوره قاجار تا عصر حاضر( تالیف 
مهدی نورمحمدی از سوی نشر علم منتشر شد. این کتاب از مجموعه »اخبار مشاهیر 
ادب معاصر در مطبوعات« جستجویی است گسترده در روزنامه ها و مجالت دوره قاجار 
تا عصر کنونی که در آن اخبار و مطالب مربوط به عارف قزوینی گردآوری شده است.

از آنجا که اخبار فراهم آمده، اطالعات و آگاهی های ارزشمند و نکات جدید و 
منتشرنشده ای را در اختیار قرار می دهد و افق نوینی را در منظر عالقه مندان می گشاید، 
این مجموعه به عنوان منبع تحقیقی مستند و معتبر، موجب شناخت بیشتر محققان 
و پژوهشگران درباره زندگی و آثار شخصیت های مشهور ادبیات معاصر شده و گامی 

مهم برای پژوهش های بعدی درباره آنان محسوب می شود.
کتاب »اخبار عارف قزوینی در مطبوعات« آگاهی ها و اطالعات کم نظیری از 
زندگی عارف را در اختیار قرار می دهد و زوایای پنهانی از زندگی او را که تاکنون از 
دسترس و دید پژوهشگران پنهان مانده یا کمتر به آن توجه شده، آشکار می کند. 

این کتاب در ۱۱ فصل تنظیم شده است.
در فصل اول اشعار و تصنیف های عارف که در زمان حیات او در مطبوعات 
منتشر شده، گردآوری شده است. مهم ترین دستاوردهای این فصل بدین قرار است: 
کشف مصرع ها، ابیات، اشعار و یک تصنیف منتشرنشده از عارف، توجه به تاریخ 
انتشار اشعار عارف در مطبوعات و همچنین دقت در ضبط اولیه آنها، بررسی اشعار 
به چاپ رسیده از عارف در مطبوعات و مقایسه آن با دیوان چاپ برلین، بررسی تاریخ 

به چاپ رسیدن اشعار عارف در مطبوعات و...
در فصل دوم نوشته های عارف که در زمان حیات یا پس از مرگ او در روزنامه ها 
چاپ شده، گردآوری شده است. یکی از مهم ترین اخبار این فصل، نوشته ای است که 
عارف پس از اجرای موفق کنسرت خود در گراندهتل در هفدهم آبان سال ۱29۴ 
خورشیدی در روزنامه نوبهار به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی ملک الشعرای بهار 

به چاپ رسانده است.
در فصل سوم اعالنات و آگهی های کنسرت های عارف از قدیمی ترین دوران 
تا کنسرت جمهوری جمع آوری شده است. اخبار گردآوری شده، اطالعات ارزشمندی 
درباره مکان، زمان و مناسبت اجرا، نوازندگان همکار، اشعار و تصنیف های خوانده شده، 
بلیط این کنسرت ها در اختیار می گذارد که در منابع دیگر  قیمت و مکان فروش 
نمی توان به چنین اطالعات ارزشمندی دست یافت. گردآوری اعالن و آگهی های 
فروش دیوان عارف در کتاب فروشی های تهران از سال ۱3۰۵ تا ۱3۱2 در فصل 

چهارم انجام شده است.
در فصل پنجم مطالب مختلفی که درباره عارف در روزنامه ها، مجالت و کتب 
چاپ شده، گردآوری شده است. بیشتر این مطالب برای نخستین بار منتشر می شود 
و در شناخت عارف، تحقیق در احوال و آثار او و روشن کردن زوایای پنهان زندگی 

وی تأثیر بسیار مهمی دارد.
اخبار مربوط به درگذشت عارف در فصل ششم گردآوری شده است. مهم ترین 
دستاورد تازه یاب این فصل آن است که برخالف تصورات رایج مبنی بر فوت عارف 
در دوم بهمن ۱3۱2، مشخص می شود که تاریخ صحیح فوت عارف، یکشنبه اول 
بهمن ۱3۱2 بوده است.در فصل هفتم اشعاری که درباره عارف، به یاد او و در رثا 
و سوگ او سروده شده، جمع آوری شده که برخی از این اشعار مانند اشعار وحید 
نادری، اشرف الدین حسینی و  امیرالشعرای  دستگردی، زنده دخت، کامکار فارسی، 

صابر همدانی برای اولین بار در این کتاب منتشر شده است.
خاطراتی که درباره عارف در روزنامه ها و مجالت به چاپ رسیده، در فصل 
هشتم گردآوری شده است. خاطرات محمدعلی خان نظام مافی، مشیر همایون شهردار 
و علینقی وزیری که برای نخستین بار منتشر می شود، حائز اهمیت فراوانی است. 
از دستاوردهای این فصل، یک غزل و یک بیت تازه یاب از عارف است که رسام 

ارژنگی روایت کرده و باید به دیوان عارف افزود.
در فصل نهم تعدادی از نامه های عارف که در مجالت گوناگون به چاپ رسیده، 
گردآوری شده است. بررسی دقیق این نامه ها در تحقیق در زندگی و آثار عارف تأثیر 
فراوانی خواهد داشت. اطالعاتی درباره برخی از دوستان و معاشران نزدیک عارف 
اردبیلی،  بیرنگ، سیدجلیل  علی  میکده،  خان  سلیمان  قهرمانی،  همچون شکراهلل 
آزاد در فصل دهم گردآوری  علی محمد معمارباشی، محمدباقر شهیدزاده و سیف 
به  این شخصیت ها  زندگی  و  درگذشت  تاریخ  درباره  ارزشمند  اطالعاتی  که  شده 

دست می  دهد.
در فصل پایانی تصاویر و عکس های عارف در مطبوعات در یک جا گردآمده 
که برخی از آنها همچون چند نقاشی تازه یاب که در روزنامه »ناهید« منتشر شده و 
یکی از آنها به امضای رسام ارژنگی است، برای عالقمندان تازگی خواهد داشت. در 
جمع بندی نهایی باید گفت این کتاب به دلیل ارائه اطالعات و آگاهی های ارزشمند 
و منحصربه فرد، در تحقیق در احوال و آثار، تدوین کامل ترین زندگی نامه و تصحیح 

کامل ترین دیوان عارف تأثیر مهم و بسزایی خواهد داشت.

در  رسیده،  گزارش های  بر  بنا  گرچه 
کشورهای دور و نزدیک همه گیری ویروس 
از  برخی  شدن  کتابخوان تر  سبب  کرونا 
از  اما در کشور ما این، استفاده  مردم شده، 
این مدت( اوج  فضای مجازی بود، که )در 
گرفت. با این حال، استقبال مردمی از طرح 
»پاییزه کتاب 99« نشان می دهد اگر تدابیر 
و حمایت های این چنینی افزایش یابد، امکان 
آشتی با یار مهربان در کشور ما هم چندان 

دور از ذهن نیست.
 »پاییزه کتاب 99« با پیک چندمین 
زودهنگام  تعطیلی  و  شد  همزمان  پاندمی 
کسب و کارهایی مثل کتابفروشی، صاحبان 
مواجه  بیشتری  با سختی های  را  این شغل 
کرد؛ اما تفاوت هایی که در اجرای این دوره 
از طرح های فصلی حمایت از کتابفروشی ها 
ایران  ادبیات  و  ازسوی موسسه خانه کتاب 
و  کمک کننده  نوعی  به  داشت،  وجود 
این  جمله  از  می رسید؛  نظر  به  پیش برنده 
برجستگی ها می توان به: افزایش سقف خرید، 
اداره کل  از سوی  شهر  در سطح  بنر  نصب 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، برنامه های 
تلویزیون بیشتر در شبکه استانی و پرداخت 
موضوع  به  خبرگزاری ها  و  محلی  نشریات 
کتاب در این هفته، اشاره کرد. از سوی دیگر، 
در  هم  آن  طرح  اجرای  زمانی  بازه  کاهش 
دوره ای که با کسر ساعت فعالیت ها مواجه 
بود و کسر اعتبار برخی واحدهای پرفروش 
به نسبت دوره های پیشین، از موارد مورد نقد 

کتابفروشان استان اردبیل بود.
 * برای همراهان همیشگی طرح ها، 

تخفیف بیشتری در نظر گرفته شود
کتابفروشی  متصدی  انوار«،  »علی 
»دکتر بوک«، با قدردانی از خبرگزاری ایبنا 
که همراه کتابفروشی ها بوده و از نزدیک شاهد 
مسائل آنهاست، درباره وضعیت واحد متبوع 
دوره  کتاب 99، گفت:  پاییزه  در طرح  خود 
خوبی داشتیم؛ سقف خرید ارتقا یافت و 2۰۰ 
هزار تومان مبلغ مناسبی به نظر می رسید؛ اما 
با گران تر شدن کتاب ها، می طلبد سقف خرید 

بیشتری در نظر گرفته شود.
وی افزود: کاش تمهیداتی در نظر گرفته 
شود تا برخی کدهای ملی که هر بار در طرح 
خرید می کنند، در دوره های بعدی چند درصد 

بیشتر تخفیف بگیرند.
 انوار اظهار کرد: ساعت کار کم شده 
یعنی  پیشین  دوره های  نسبت  به  اما  بود، 
تابستانه، وضعیت بهتری داشتیم؛  بهارانه و 
دانشگاه  کنار  در  بوک«  »دکتر  که  آنجا  از 
محقق اردبیلی واقع شده، اغلب مشتریان آن 
دانشجویان هستند و چون بیشتر کتاب های 
دانشجویی در این دوره شامل تخفیف شده 
تأخیر  با  آغاز سال تحصیلی  از سویی،  بود؛ 
معرفی  کتاب  به تازگی  اساتید  و  شد  مواجه 

کرده اند، متقاضی بیشتری داشتیم.

و  غیرحضوری  فروش  افزود:  وی   
که  کتاب -  پستی  از طریق سامانه  ارسال 
عادی صرف  پست  نسبت  به  کمتری  نرخ 
آن می شود - توانست بخش بزرگی از کار را 
پیش ببرد و به این ترتیب، روز چهارشنبه اعتبار 
اختصاصی پایان یافت؛ اما در برخی  کتاب ها، 
برای اینکه مشتری مأیوس نشود، تا جایی که 
توانستیم تخفیف اعمال کردیم. تا اینکه، روز 
پنجشنبه به لطف دوستان اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، ۱۵ تا 2۰ درصد اعتبار اولیه 
و  بود  کمک کننده  که  داشتیم  مجدد  شارژ 
توانستیم متقاضیان بیشتری را پشتیبانی کنیم.

کار  ساعت  کاهش  به  اشاره  با  انوار   
واحدهای صنفی به دلیل حادتر شدن وضعیت 
شیوع ویروس کرونا در شهرها، اذعان کرد: 
مشتری ها و به ویژه آنها که خانوادگی خرید 
می کنند، از ساعت ۵ به بعد مراجعه داشتند 
بیشتر آن ها  با تعطیلی زودهنگام،  و طبیعتاً 
دوره حتی  این  در  ما  از دست می دادیم.  را 
با کرکره نیمه باز هم فعالیت نکردیم، با این 
وجود، گرچه این کسری ساعت فروش در کل 
به ضرر ماست، اما به اجرای طرح ضربه ای 

نزد و همه اعتبار جذب شد.
مجموعه های  به  بیشتری  اعتبار   *  

فعال تعلق گیرد
مدیرمسئول  عاشوری«،  یه  ر »ما
فروشگاه کتاب »الدورادو« در اردبیل، گفت: 
حدود چهار دوره است که در این طرح حضور 
داریم و این دوره، استقبال از طرح، در مجموعه 
ما بیشتر شد تا جایی که صبح چهارشنبه اعتبار 
پایان یافت، اما به سبب مراجعات بسیاری که 
داشتیم، همچنان به روند فروش تخفیف دار 
ادامه دادیم و بنا داریم به سبب تعطیلی پیش رو 
خدمت  در  تخفیف  درصد   2۰ با  همچنان 

همشهریان و مشتریان خود باشیم.
 وی اضافه کرد: طرح »تابستانه کتاب« 
فضای  توسعه  و  جابه جایی  با  شد  همزمان 
نتوانستیم فروش موفقی داشته  و  فروشگاه 
باشیم؛ بر همین اساس، اعتبار در نظر گرفته 
شده برای مجموعه در طرح پاییزه، پایین بود 
و همه اعتبار را جذب کردیم که البته فکر 
می کنم تا دو برابر این میزان هم می توانستیم 

پاسخگو باشیم.
این  از  بخشی  داد:  ادامه  عاشوری   
کتاب  تعویض  تبلیغات، طرح  از  را  استقبال 
کهنه با کتاب تازه و اشتراک گذاری موضوع 
و  می دانم  دوستان  و  همراهان  سوی  از 
به  برمی گردد  آن  از  بخشی  می کنم  فکر 
خانه نشینی های طوالنی روزهای سرد پاییزی 
و کرونایی که گاهی موبایل و فضای مجازی 
می شود  مالل آور  و  خسته کننده  حتی  هم 
و چون مشغله دیگری نیست، کتاب گزینه 

مناسب تری به نظر می رسد.
 وی افزود: مجموعه ما، لوازم نوشتاری 
متنوعی را در خود دارد و همین امر در جذب 

مشتری بیشتر برای کتاب بسیار کمک کننده 
نوشت افزار  برای  بسیاری  افراد  یعنی  بود؛ 
مراجعه می کنند و در کنار خرید خود، جذب 

کتاب ها هم می شوند.
 عاشوری با بیان اینکه قابلیت و ظرفیت 
مجموعه »الدورادو« بیش از اینهاست، گفت: 
به نظر می رسد بهتر باشد به مجموعه های 
چنان که  گیرد؛  تعلق  بیشتری  اعتبار  فعال 
مانورهای ما روی طرح پاییزه موفق بود و 
پیش  سریع تر  و  بهتر  را  خود  کار  توانستیم 
برای  شد  فراموشم  که  قدری  آن  ببریم، 
اینکه،  انتخاب کنم؛ مورد دوم  خودم کتاب 
اطالع رسانی هنوز هم ضعف دارد پوستر این 
دوره خیلی دیر رونمایی شد و تا چاپ و نصب 
انجام شود، طرح آغاز شد؛ یعنی مشتری از قبل 

آمادگی این موضوع را نداشت.
 وی با اینکه بیشترین موفقیت خود را 
از ظرفیت های فضای  استفاده حداکثری  با 
مجازی کسب کرده است، اما به اعتقاد وی 
عین  در  است،  کمک کننده  مجازی  فروش 
فروش  ساعت  تغییر  و  نیست  کافی  حال، 
در  ظهر،  از  بعد   6 به  آن  شدن  محدود  و 
کاهش فروش بسیار تأثیرگذار بود، زیرا اوج 
تا 8 شب  بین ۵  اغلب  مشتریانش  مراجعه 

اتفاق می افتد.
فروش  واحدهای  اعتبار  شارژ  با   *

بزرگ تر موافق نیستم
فروشگاه  مدیر  امامی«،  »مهدیه 
مشارکت  از  رضایت  ابراز  با  هم  »اورنگ« 
خود در طرح های فصلی خانه کتاب، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه در طرح تابستانه، هم 
مجدد  شارژ  مبلغ  هم  و  تخصیصی  اعتبار 
را جذب کرده بودیم، در این دوره همه آن 
میزان برای ما در نظر گرفته شد؛ به عبارتی 
با افزایش اعتبار مواجه بودیم و با توجه به 
اینکه فروشنده کتاب غیردانشگاهی و عمومی 
هستیم، خوشبختانه توانستیم در این دوره هم 

عملکرد مناسبی در قبال آن داشته باشیم.
وی افزود: ما همچون دوره های پیشین 
با پایان اعتبار، حتماً به فروش تخفیفی تا آخر 

دوره ادامه می دهیم تا کسی بی بهره نماند؛ اما 
در پاییزه امسال، مشکل اصلی ما محدودیت 
ساعتی بود؛ از این رو که در ساعت اوج فروش 
زیان بار  این  و  می شدیم  تعطیلی  به  مجبور 
بود. با این حال، با معرفی کتاب و موجودی 
فروشگاه، تالش خود را در تبلیغات مجازی 
بیشتر کردیم تا این نقیصه را به نوعی جبران 

کرده باشیم.
امامی اضافه کرد: در روزهای نخست 
مردم تازه متوجه تخفیف ها می شوند و حضور 
پررنگی ندارند. از روز سوم شلوغ تر بود و با 
اینکه این بار هم کل اعتبار را جذب کردیم اما 
به نظرم »تابستانه کتاب« بهتر برگزار شد. چه 
به لحاظ زمانی، چه از نظر طول مدت اجرای 
این دوره که ساعت  طرح؛ در حالی که در 
فعالیت در طول روز داشتیم،  برای  کمتری 

الزم بود طرح بیش از ۱۰ روز اجرا شود.
وی درباره شارژ اعتبار واحدهای فروش 
عضو طرح تصریح کرد: گرچه پیشتر از امکان 
افزایش اعتبار استفاده کرده ام، اما نظر شخصی 
من این است که چنین اتفاق نیفتد. چرا؟ چون 
وقتی کتابفروشی بزرگ تری اعتبار تخفیفی را 
به تمامی جذب می کند، مراجعه کنندگان، برای 
تأمین نیاز خود و استفاده از تخفیف این دوره 
به دیگر واحدهای عضو مراجعه می کنند و 
این عادالنه تر به نظر می رسد.امامی با تقدیر 
از تالش های دست اندرکاران اجرای طرح های 
حمایتی در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، 
از  بخشی  گرانی ها،  بحبوحه  در  آنها  گفت: 
ظرفیت ها و توان خود را به موضوع مهم کتاب 
اختصاص می دهند چرا که 2۰ درصد تخفیف 
در سقف 2۰۰ تومان برای جوانانی که پیگیر 
روزهای فروش تخفیفی هستند، قابل توجه 
است و معتقدم طرح های فصلی خانه کتاب 
برای کتابخوانی است،  نه تنها ُخرده کمکی 

بلکه کتابفروشان را نیز شارژ می کند.
 * اعتبار واحدهای غنی تر افزایش یابد

کتابفروشی  مسئول  اعالیی  حجت 
هم  اردبیل  در  شریعتی«  کتاب  »نمایشگاه 
اجرای  کیف  و  کّم  از  ارزیابی خود  بیان  در 

اظهار کرد: طرح  طرح »پائیزه کتاب 99«، 
خوبی را پشت سر گذاشتیم. با وجود کاهش 
ساعت فروش، کسانی که خرید کتاب در مدت 
برگزاری پاییزه را در برنامه داشتند، با مدیریت 
زمانی، پیش از ساعت 6 مراجعه و نیازهای 

خود را تأمین کردند.
 وی ادامه داد: استقبال خوبی را شاهد 
به  اولیه ما نسبت  اعتبار  اینکه  بودیم، فقط 
از  و  بود  شده  کم  خیلی  پیشین  دوره های 
چهارشنبه اعتبار را به صفر رساندیم؛ یعنی اگر 
زمان بیشتری را در اختیار داشتیم، این اعتبار 
کفاف نمی کرد و نیازمند میزان بیشتری بودیم.

 اعالیی تصریح کرد: 2۰ درصد فروش 
غیرحضوری و 8۰ درصد فروش حضوری را 
تجربه کردیم و در کل 6۰ درصد فروش ما 
از کتاب های عمومی و حدود ۴۰ درصد آن 

دانشگاهی عمومی و زبان انگلیسی بود.
مسئوالن  نظر،  به  کرد:  تأکید  وی   
فرهنگی تالش خود را کرده اند و تنها الزم 
است در طرح های پیشین بازنگری کرده و به 
تدوین برنامه های جدیدتری بپردازند، اما در 
ارتقای  راستای پیشبرد وضعیت فرهنگی و 
سرانه کتابخوانی، مجموعه نمایشگاه کتاب 
شریعتی هم اقداماتی را در نظر گرفته است؛ 
دارد؛  پستی  ارسال  قرارداد  اینکه  جمله  از 
ارسال رایگان در اردبیل و برای خرید باالی 
۱۰۰ هزار تومان ارسال رایگان به همه نقاط 
کشور را در برنامه های خود تعریف کرده اند 
که بهتر است متقاضیان کتاب در ایام پیک 

از این امکانات بهره بگیرند.
ضربه  اُفست  کتاب های  فروش   *  

بزرگی بر بازار کتاب می زند
کتابفروشی  مسئول  پرنیا،  حمیدرضا 
که  آنجا  از  گفت:  نیز،  اردبیل  در  »بهروز« 
طرح تابستانه در واحد من - به ویژه با کسر 
اعتباری که در پایان رخ داد - ضعیف تر برگزار 
شده بود و با اینکه از نظر وضعیت همه گیری و 
گرانی، مردم روزهای سختی را می گذرانند، اما 
پاییزه خوب سپری شد، طوری که در این دوره 
همسرم در کتابفروشی »موالنا« افزایش اعتبار 
گرفت، اما اعتبار کتابفروشی ما )بهروز( کفاف 
داد. با این وجود، در قیاس با دیگر استان ها، 
تعداد کتابفروشان مشارکت کننده استان اردبیل 
شمار چندانی ندارد و کاش می شد اعتبارهای 

تخصیصی افزایش یابد.
 وی اضافه کرد: نقد همیشگی من این 
است که طول مدت برگزاری طرح مناسب 
نیست، به ویژه در وضعیت امروزی که ساعت 
6 به تعطیلی خوردیم. من از نخستین دوره 
سقف  نه تنها  هستم؛  طرح  همراه  برگزاری 
برگزاری  زمان  مدت  بلکه  خودم،  اعتبار 
رفته رفته کاهش می یابد و کاش در دوره های 
پیش رو این موضوع در نظر گرفته شود. از 
گرفتاری ها و روزمرگی ها که بگذریم، تا مردم 
از طرح خبردار شوند و نیاز مطالعاتی خود را 

فهرست کنند، نصف هفته گذشته است. اتفاق 
افتاده که زمان طرح پایان یافته و مراجعه کننده 
داشتیم اما در حد توان خود تخفیف داده ایم تا 

از خرید خود رضایت داشته باشند.
 پرنیا افزود: در وضعیت امروزی، اجاره 
و مخارج مغازه، در کنار فروش صادقانه کتاب 
اصل، گرانی ها و کاهش قوت خرید مردم، 
همه سبب ضرر و زیان به این واحد شده است. 
فروردین خالص  و  اسفند  تعطیلی  از  هنوز 
هستم.  برگشتی  بار چک های  زیر  نشده ام؛ 
ماه ها نمایشگاهی با کتاب های بی اصالت )از 
ناشر، مؤلف و مترجم( روبه روی مغازه  نظر 
در  آنها  بالی  تخفیف  و طبیعتاً  برپا شد  من 
وضعیت ما بی تأثیر نبود. همه اینها برای من، 
با 3۰ سال سابقه کار در این کسب و کار، 

دلسرد کننده است.
برخی  متأسفانه  کرد:  اظهار  وی   
همکاران نیز به فروش کتاب های قاچاقی و 
افست کتاب های رایج روی آورده اند که به نظر 
من، نبود نظارت بر این بخش، ضربه بزرگی 
به بازار کتاب و حقوق نشر می زند و تضییع 
حقوق همه کسانی محسوب می شود که در 
کار تولید و پخش و فروش کتاب فعالیت دارند.

 * عقب ماندن دو کتابفروشی نوپای 
اردبیل از پائیزه کتاب

کتاب  »کافه  مسئول  عظیمی  دانیال 
پرواز« هم گفت: در »پاییزه کتاب« فروش 
ما کاهش یافت؛ البته این کاهش فقط نسبت 
به دوره قبلی طرح نبود که حتی در قیاس با 
ماه گذشته بسیار پایین بوده است. وی تصریح 
کرد: با آغاز پیک مجدد همه گیری کرونا، هم 
حضور مردم کم شده، هم ساعت کاری کاهش 
یافته است. فروش کافه هم این روزها به صفر 
رسید. البته گله ای از کسی نیست؛ در دوران 
بسیار دشواری قرار گرفته ایم و آرزو می کنیم 
عظیمی  یابد.  پایان  روزها  این  زودتر  هرچه 
اضافه کرد: اعتبار »کافه  کتاب پرواز« در طرح 
قبلی 2 میلیون تومان بود که در روزهای آخر 
یک میلیون آن کسر شد. در این دوره هم یک 
میلیون تعریف شد، اما از این بابت هم جای 
گله ای ندارم، چون همین میزان را هم نشد 
جذب کنیم و چه بهتر که در اختیار کتابفروشانی 
قرار گیرد که فروش بیشتری دارند و متقاضیان 

بیشتری را می توانند تأمین کنند.
کتابفروشی  مسئول  مالک پور،  بهنام 
»مالک پور« نیز درباره وضعیت این روهای 
و  حضور  کرونا،  سنگین  سایه  گفت:  خود، 
حوصله را از مردم گرفته است. متأسفانه میزان 
فروش ما در پائیزه، خیلی کمتر از تابستان بود.

وی افزود: به لحاظ موقعیت مکانی، در 
جای کم ترددی نیستیم، اما سمت ما عمومًا 
از ساعت ۵ به بعد شلوغ تر است و تعطیلی 
کتابفروش،  مِن  نه تنها  اصناف،  زودهنگام 
بلکه باقی همکاران این راسته را دچار مشکل 

کرده است.

سقف خرید کتاب در طرح های فصلی باید باالتر برود 
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تخصیص بودجه به تئاتر قابل دفاع نیست

به  اشاره  با  صادقی  قطب الدین 
تعطیلی  از  تئاتر  بودجه  بودن  ناچیز 
مشکالت  دلیل  به  »شانو«  تماشاخانه 
حوزه  از  نکردن  حمایت  و  اقتصادی 

تئاتر در شرایط بحران کرونا خبر داد.
این کارگردان، مدرس و پژوهشگر 

تئاتر گفت: تمام شعارهایی که در مملکت داده 
می شود، شعارهای فرهنگی است، اما در عمل 
برای تحقق، توسعه و دفاع از این »فرهنگ« هیچ گامی برنمی دارند. متاسفانه 
دروغگویی اولین ایرادی است که در کشور ما در زمینه توجه به مسایل فرهنگی 
وجود دارد حتی متولیان امر که می گویند انقالب ما انقالب فرهنگی بوده، 
در زمینه اختصاص بودجه به این حوزه کوتاهی می کنند. مسئله بعدی سهم 
بسیار ناچیز تئاتر از این بودجه است. این روزها همه هنرمندان دچار فقر و 
آینده رسمًا  تا چند روز  بیماری و بالتکلیفی هستند. خود من  بی کاری و 

تماشاخانه »شانو« را تعطیل می کنم.

» بچه محل« به آخر خط رسید

تلویزیونی  سریال  برداری  تصویر 
آبان ماه   روز  آخرین  در  محل«  »بچه 

به پایان رسید.
قرار بود این فصل از »بچه محل« 
اول  از  که  شود  انجام  ماه  هفت  در 
آبان  آخر  در  و  شد  شروع  اردیبهشت 

ماه به پایان رسید.  این مجموعه در سه فصل 
دوم  فصل  قسمت   3۰ اول  فصل  شد.  ساخته 
آن  سوم  فصل  حاضر  حال  در  که  دارد  قسمت   ۵۰ فصل سوم  و  قسمت   ۴۰
از فصل سوم آن پخش شده و 2۰  تا کنون 3۰ قسمت  آنتن است که  روی 

قسمت دیگر باقی است.
داریوش فرضیایی، کمند امیر سلیمانی، نعیمه نظام دوست، نادر سلیمانی، 
رامین ناصر نصیر، فرهاد بشارتی، آرش میر احمدی، امیر سهیلی، ابراهیم شفیعی، 
امیر محمد متقیان،  پیمان مرادی، علیرضا گالش و  ایمان صفا،  سوسن پرور، 
با هنرمندی: سروش جمشیدی و حامد آهنگی بازیگران این مجموعه هستند.

»غمنامه پارسی« اپرا می شود

رهبر  و  ز  آهنگسا رهبری،  علی 
»غمنامه  پروژه  آهنگسازی  از  ارکستر 
پارسی« برگرفته از نمایشنامه »ایرانیان« 
اثر 2۵۰۰ ساله اشیل نویسنده یونانی را به 

صورت اپرا خبر داد. 
خیر  ا ی  ل ها سا طی  که  وی 

رهبری  به  روپایی  ا مختلف  کشورهای  در 
است  فعالیت  مشغول  مختلفی  مجموعه های 
اظهار داشت: اپرای تراژدی ایرانیان برای چهار خواننده به عنوان سولیست، گروه 
کر و ارکستر سمفونیک  و نقش خشایار شاه برای صدای رضا فکری نوشته شده 
و نقش های دیگر نیز از طریق آزمون، از بین خوانندگان ایرانی انتخاب خواهند شد

ایرانیان اثری شاعرانه و تخیلی در سبک نمایش نامه تراژدی  وی افزود: 
است که توسط آیسخولوس )آشیل( در سال ۴72 قبل از میالد نوشته شده و 
نخستین اثر مهم آیسخولوس و کهن ترین نمایشنامه تاریخ بشر است که داستان 

یورش خشایارشا به یونان را گزارش می کند. 
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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

کرونا صدای ماندگار دوبله را خاموش کرد

چنگیز جلیلوند،  دوبلور باسابقه  
به  پیش  از مدتی  پیش کسوت که  و 
بیمارستان  در  بود،  شده  مبتال  کرونا 

درگذشت. 
یک  گذاشتن  جای  به   با  او 
کارنامه بی نظیر کاری، از سال ۱3۵7 

به مدت بیست سال در آمریکا اقامت داشت، 
اما از سال ۱377 به کشور بازگشت و کار دوبله را از سر گرفت. وی در 

چند مجموعه تلویزیونی و فیلم سینمایی نیز بازی کرد.
صدای او قابلیت گویندگی به جای شخصیت های نقش اول با صالبت 
و تأثیرگذار سینمایی را فراهم کرده است. جلیلوند در گویندگی هایش قابلیت 
تیپ سازی را داشت و می توانست صداهای مختلفی به وجود بیاورد و به 
به جای  بود و  به مرد حنجره طالیی معروف  بین دوبلورها  این جهت 

بازیگران مشهور خارجی و داخلی بسیاری گویندگی کرد.
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بازخواني یک مصاحبه و وداع با صداي جادویي
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محمد حسین زاده

تنها  نه  کرونا  بیماري  متاسفانه 
زندگي و معیشت بسیاري از ما را به 
همه روزه  و  است  انداخته  مخاطره 
شاهد اتفاقات تلخ هستیم، حاال این 
بسیاري  خاطرات  جعبه  به  بیماري 
تمام  مي کند!  وارد  آسیب  نیز  ما  از 
عاشقان فیلم هاي کالسیک با اساتید 
لها  سا هستند.  آشنا  یران  ا دوبله 
روي  را  اساتید  این  حادویي  صداي 
شنیده ایم  سینما  برجسته  بازیگران 
تا جایي که وقتي بعدها صداي اصلي 
آن بازیگران را مي شنیدیم، با خودمان 
مي گفتیم یک چیزي کم دارد و آن 
ما  دوبلورهاي  جادویي  صداي  هم 
بود. استاد چنگیز جلیلوند بدون شک 
شاخص ترین  و  بزرگترین  از  یکي 
مي روند  شمار  به  کشور  دوبلورهاي 
روي  را  جادویي شان  صداي  که 
بسیاري از بازیگران داخلي و خارجي 
شنیده ایم و متاسفانه روز گذشته این 
بیماري  دلیل  به  را  گرانقدر  استاد 
ندانستیم  بد  دادیم!  دست  از  کرونا 
ایشان  از  را  قدیمي  مصاحبه اي  که 
بازنشر دهیم. روزي که مي خواستم با 
ایشان مصاحبه کنم، تماس گرفتم و 
به واسطه آشنایي که از چندسال قبل 
با ایشان داشتم من را به منزل شان 
دعوت کردند. در بدو ورود به منزل 
نمي شد،  دیده  که  چیزي  تنها  شاید 
اثري از سینما بود! یک منزل کامال 
و  گرم  فضایي  با  صمیمانه  و  ساده 
بسیاري  شاید  حالي که  در  دوستانه 
درگیر  دائما  تازه کار  هنرمندان  از 
استاد  هستند،  خودشیفتگي  و  غرور 
جلبلوند بسیار ساده و صمیمي بودند. 
در زمان مصاحبه دائما فارغ از اینکه 
خاطرات زیادي را از زندگي خصوصي 
و همینطور کودکي و خانواده ایشان 
بررسي کردیم، با ایشان به فیلم هاي 
کالسیک نقب مي زدیم و من هم که 
عاشق فیلم هاي کالسیک بودم دائما 

در آن فضا گم مي شدم...

استاد در ابتدا برایمان بگویید که 
چون  هستید  سالي  چه  متولد  دقیقا 
چندبار  بودم -شما  خوانده  جایي  در 

شناسنامه عوض کرده اید!؟
امروز  مثل  قدیم  در  *راستش 
سیستم هاي  در  چیز  همه  که  نبود 
و  شود  ضبط  و  ثبت  کامپیوتري 
هم  مه ها  شناسنا دلیل  همین  به 
من   ! )خنده( نداشت  سروسامان 
هستم.  شیراز  در   ۱3۱9 سال  متولد 
ر  با چندین  قدیم  زمان هاي  در 
هردفعه  و  کردم  گم  را  شناسنامه ام 
براي شناسنامه جدید، اتفاق جدیدي 
نام خانوادگي  و  تولد  تاریخ  براي  هم 
شناسنامه ام  که  یکبار  مي افتاد.  من 
جدید  شناسنامه  در  شد،  دزدیده 
متولد  و  رضایي«  »جلیلوند  زدند 
بعد  بود.  عجیب  این هم  که   ۱3۱۴
پدرم دوباره تقاضاي المثني کرد که 
این بار  ولي  برداشتند  را  »رضایي« 
طي  دوباره  و  »جلیله وند«  زدند 
یک اتفاق شناسنامه ها گم شد و بار 
دیگر پدرم تقاضاي شناسنامه کرد و 
این بار زدند »حلیلوند« و وقتي دوباره 
اعتراض کردیم گفتند »خودتان یک 
در  اینکه  تا  بگذارید!«  زیرش  نقطه 
نهایت در آخرین سري شناسنامه اي 
که گرفتیم نام خانوادگي مان را درست 
زدند و هم تاریخ تولد! در نتیجه من 

سال  متولد  هستم  جلیلوند  چنگیز 
۱3۱9 در شیراز.

تهران  به  شیراز  از  زماني  -چه 
آمدید؟

*خیلي زود و در همان کودکي 
در  3سالگي  از  و  آمدیم  تهران  به 
تهران و خیابان خراسان بزرگ شدم 
و تمام محله هاي جنوب شهر تهران 
را به خوبي مي شناسم و به آنها عشق 
مي ورزم. من بچه جنوب شهر تهران 
هستم.  دودي  گاردماشین  محله  و 
خیابان مولوي، میدان سبزي، میدان 
امیرسلطان، انبار گندم، باغ توتي که 
پر از درختان توت بود، لب خط و آن 
با  محله ها  و  کوچه ها  آن  و  محیط 
پوست  دولک،  الک  بازي هاي  آن 
همه  و...  بیخ دیواري  بازي،  هندوانه 
آنها  با  که  است  خاطراتي  براي من 
بزرگ شده ام و عشق کرده ام. حتي 
بودم  آمریکا  در  چندسال  زماني که 
برگشتم،  ایران  به  سال ها  از  بعد  و 
بودم  گرفته  تاکسي  یک  دوسه روز 
و به همه این محله هاي قدیمي سر 
از آنها  البته متاسفانه برخي  زدم که 
کامال از بین رفته بود و جاي خود را 

به آپارتمان هاي چندطبقه داده بود.

ت  ا طر خا ز  ا کمي  پس  -
کودکي تان بگویید؟

چون  دارم  زیادي  *خاطرات 
و  کوچه  در  بیشتر  بچه ها  زمان  آن 
در  نه  بودند  بازي  مشغول  خیابان 
بچه  هم  من  کامپیوتر!  پاي  و  خانه 
ما  نه  خا بودم.  زیگوشي  با خیلي 

ماشین دودي  ریل  نزدیک  درست 
آن  در  من  کارهاي  از  یکي  و  بود 
ماشین  زماني که  که  بود  این  زمان 
شروع  خانه مان  نزدیک  از  دودي 
مي پریدیم  دائم  مي کرد،  حرکت  به 
و  پایین  مي پریدیم  و  ماشین  باالي 
داخل واگن ها مي دویدیم و در نهایت 
یکي از نگهبان هاي ماشین دودي با 
چوب زد توي سر من و هنوزهم جاي 
این شکستگي روي سرم باقي مانده 

است )خنده(.

-اصالتا هم شیرازي هستید؟
شیرازي  من  اصالت  *خیر، 
هستم.  لُر  اصالتا  درواقع  و  نیست 
پدرم مهندس راه بود و هم به عنوان 
مترجم مهندسان روسي کار مي کرد و 
ماموریت هاي مختلفي به او مي خورد 
به شهرهاي مختلف  بود  که مجبور 
سفر کند و براي مدتي در آن شهرها 
این  از  یکي  در  پدرم  شود.  ساکن 
آنجا  سفرها که به شیراز داشت، در 
و من هم  کرد  ازدواج  و  عاشق شد 
در شیراز متولد شدم و بعد از چندسال 
که ماموریت پدرم تمام شد، به تهران 

برگشتیم.

فق  ا مو چقدر  ن  ه تا د ا نو -خا
ورودتان به عرصه هنر بودند؟

به  ورود  واقعا  زمان ها  آن  *در 
بود  ریسکي  خیلي  هنري  کارهاي 
به  نسبت  خانواده ها  اکثر  که  چرا 
هم  من  داشتند.  گارد  موضوع  این 
زماني که وارد کارهاي هنري و دوبله 
شدم خیلي از سوي خانواده حمایت 

دوست  هم  خودم  هرچند  نشدم، 
داشتم روي پاي خودم بایستم و به 
خانواده متکي نباشم. درس هایم خوب 
دوست  خیلي  حال  این  با  ولي  بود 
بین  این  در  بخوانم.  درس  نداشتم 
عاشق تاریخ و جغرافیا بودم و حتي 
یا جغرافیا  تاریخ  دبیر  داشتم  دوست 
شوم چرا که به شدت در جغرافي و 
سال  تا  دارم.  مهارت  نقشه شناسي 
دوم هم دانشکده علوم هم در همین 
رشته ادامه تحصیل دادم ولي وقتي 
نشد  فرصت  دیگر  شدم،  دوبله  وارد 
و غرق دوبله شدم و ُرل هاي بسیار 
بزرگي به من داده شد و مجبور شدم 
در آن زمان، تحصیل را کنار بگذارم. 
البته من بعدها تحصیالتم را در رشته 
مدیریت بازرگاني در زمینه هتلداري و 
رستوران داري ادامه دادم و حتي بعد 
داشتم  تصمیم  ایران  به  بازگشت  از 
کنم  فعالیت  نیز  زمینه  این  در  که 
ولي دیدم آن چیزي که مي خواهم را 

اینجا نمي توانم عملي کنم!

-استاد کمي هم راجع به خانواده 
و فرزندان خودتان بگویید؟

و  فرزندان  درباره  *صحبت 
نوه هایم برایم یکي از دلچسب ترین و 
لذت بخش ترین کارهاي دنیاست. من 
صاحب 3 فرزند هستم و ۵ نوه دارم. 
فرزند بزرگم، نیلوفر است که دکتراي 
هنر و دکتراي حساب دارد که همیشه 
بزرگترین  است.  من  افتخار  باعث 
نوه ام حدود 27 ساله است که دکتراي 
زیبایي دارد و یک کلینیک زیبایي را 
هم در نیویورک اداره مي کند. یک نوه 

نابغه  دیگرم 2۱ ساله است که یک 
در کارهاي هنري و سینما مي باشد 
که هم در نویسندگي هم در بازیگري 
و هم در کارگرداني نابغه است و در 
داالس بین تمام شاگردها شماره یک 
بود و االن در دانشگاه شیکاگو سال 
آخر تحصیل خود را سپري مي کند و 
مشغول  کالجي  در  هم  آن  از  پیش 
تحصیل بود که مادرش هم یکي از 
اساتید آنجا بود، یکي از نوابغ آنجا بود 
تا جایي که دولت به دلیل استعداد و 
خالقیت و فعالیت هایش به او 9۰هزار 
داد.  دانشگاه  تحصیل  بورسیه  دالر 
آمده  ایران  به  پیش  چندوقت  حتي 
بود و با هم به جاهاي مختلف سفر 
کردیم و یک فیلم مستند ساخت که 
دالر  9هزار  و  کرد  ارائه  دانشگاه  به 
که  بوده  نابغه  آنقدر  گرفت.  جایزه 
به  بلند هم  فیلم  اجازه ساخت  حتي 
او داده اند. پسرم فوق لیسانس ویدیو 
ما  در کشور  شاید  که  دارد  اینجینیر 
خیلي کار شناخته شده اي نباشد ولي 
براي  کارگرداني  یکجور  آنجا  در 
انتخاباتي  کارهاي  محافل،  مراسم، 
و کارهاي خاص است و خودش هم 
آنها  که  دارد  پسر  و یک  دختر  یک 
نابغه هستند و مشغول تحصیل  هم 
مي باشند.  مختلف  رشته هاي  در 
تعلیم  دکتراي  هم  کوچکترم  دختر 
و تربیت دارد و مدیر یک دبیرستان 
است و خودش هم یک دختر دارد که 
دانشجوي سال آخر پزشکي در رشته 

زیبایي است.

-فرزندان تان در باالترین مدارج 
تحصیلي و شغلي هستند و این نشان 
مي دهد که شما و همسرتان زحمات 

زیادي براي آنها کشیده اید...
حس  یک  من  براي  *راستش 
مقطعي  در  که  چرا  دارد  دوگانه 
آنها،  مجبور شدم به خاطر پیشرفت 
عشق خودم یعني دوبله را رها کنم 
بابت  خوشحالم  دیگر  طرف  از  ولي 
ثمر  کشیده ام،  که  زحماتي  اینکه 
فرزندانم  خاطر  به  من  است.  داده 
را  دوبله  کار  و  کردم  ترک  را  ایران 
رها کردم و خودم را قرباني کردم تا 
فرزندانم عاقبت به خیر شوند و حاال که 
ثمره این فداکاري ام را مي بینم، واقعا 
خوشحالم. سال ۴7 من ساالنه باالي 
۵۰۰هزار تومان درآمد داشتم ولي باور 
کنید همیشه جیبم خالي بود و انگار 
نداشت  برکت  زمان  آن  در  پول  آن 
ایران  به  دوباره  زماني که  از  ولي 
برگشتم با اینکه خرج ها کمي باالتر 
رفته ولي خداراشکر هیچ مشکلي در 
زندگي ندارم و واقعا از زندگي ام راضي 

هستم و خداوند را شکر مي کنم.

-چطور شد که دوباره به ایران 
برگشتید؟

است  این  دلیلش  *مهمترین 
که اینجا سرزمین و وطن من است 
دنیاي  جاي  هیچ  با  را  آن  خاک  و 
عوض نمي کنم. عاشق ایران هستم 
بازگشت  براي  من  اصلي  دلیل  و 
به  عالقه  و  عشق  همین  ایران،  به 
وطنم بود. هرچند من ناچار به ترک 
در  فرزندانم  چون  بودم  شده  ایران 
تحصیل  مشغول  کشور  ز  ا خارج 
بودند و نمي توانستم آنها را در میانه 
تحصیل شان برگردانم و آینده شان را 
خراب کنم چون سیستم تحصیلي که 
آنها سپري مي کردند کامال متفاوت 
بود و به همین دلیل بود که مجبور 

کنار  در  تا  کنم  ترک  را  ایران  شدم 
فرزندانم باشم. تا چندسال در آمریکا 
هم  بچه ها  که  خداراشکر  و  بودیم 
مدارج  به  و  خواندند  را  درس شان 
خوبي رسیدند و ازدواج کردند و آنجا 
بود که تصمیم گرفتم حاال که همه 
بچه ها به سرانجام رسیده اند، به ایران 
نمي توانستم  واقعا  که  چرا  برگردم 
بگیرم.  نادیده  را  وطنم  به  عشق 
همین حاال هم از شبکه هاي خارجي 
پیشنهادات کارهاي زیادي دارم ولي 
و  کنم  ترک  را  ایران  ندارم  دوست 
کمتري  پول  اینجا  مي دهم  ترجیح 
دربیاورم ولي بمانم. ایران براي من 
چیز  همه  و  است  کامل  پکیج  یک 
تا  گرفته  تهران  دود  از  دارد.  برایم 
از  شمالي،  شهرهاي  پاک  هواي 
آدم هایي که بیخود در خیابان به شما 
فحش مي دهند تا آدم هاي متشخص 
و باادب و... ولي در این سال ها که 
دوباره  بازگشته ام  ایران  به  دوباره 
خوب زندگي کردن را لمس کرده ام 

و از زندگي لذت برده ام.

زندگي  به  مثبتي  بسیار  -نگاه 
دارید...

م  ه ا کرد سعي  همیشه  *بله 
از  باشم.  مثبت اندیش  زندگي  در 
مثبتي  آدم  ني  جوا دوران  همان 
و  نکردم  لمس  را  حسادت  و  بودم 
نمي دانم حسادت چیست. من رقابت 
را حس نکردم و هرگز رقیب کسي 
نشدم. سخن چین نبودم و پشت سر 
من  نظر  از  نزدم.  حرف  هیچکس 
همیشه  و  ندارد  وجود  بد  صفات 
سعي کرده ام از صفات بد دوري کنم 
و اینطوري زندگي کردم. سالم زندگي 
کردم، تفریح مي کنم و هرکاري که 
هم  من  را  مي دهند  انجام  دیگران 
هیچ  در  هرگز  ولي  مي دهند  انجام 
کاري افراط و تفریط نکرده ام. همیشه 
خنده رو هستم و غصه را از خودم دور 
مي کنم. حتي کساني که پشت سر من 
حرف مي زنند را دوست دارم و خودم 
را درگیر این مسائل نمي کنم. خیلي 
راحت و صاف و ساده زندگي مي کنم. 

هست،  خودش  سرجاي  رفاقت هایم 
سعي  و  خودش  سرجاي  زندگي ام 
مي کنم که زندگي سالمي داشته باشم 

و آرامش را در زندگي ام حفظ کنم.

تجربه  هم  را  بازیگري  -شما 
کردید... دوبله را ترجیح مي دهید یا 

بازیگري را؟
*من عاشق بازیگري بودم ولي 
وارد دوبله شدم و حاال و همیشه دوبله 
را به بازیگري ترجیح مي دهم و اگر 
کار دوبله مثل سال هاي گذشته بود و 
فیلم هاي سینمایي خوب وجود داشت، 
در  هم  را  کم  تعداد  همین  هرگز 
بازیگري تجربه نمي کردم و در همان 
کار دوبله مي ماندم. درواقع دوبله من 

را گرفتار خودش کرده است.

بازیگران  مي دیدید  -زماني که 
همینطور  و  ایران  سینماي  قدیمي 
صداي  با  خارجي  برجسته  بازیگران 
شما بین مردم شناخته مي شدند، چه 

حسي داشتید؟
ي  ا بر نیا  د حس  ین  بهتر *
اینکه  از  است.  همین  دوبلور  یک 
مي دیدم بازیگران داخلي مثل فردین، 
یا  وثوقي  بهروز  یا  و  ملک مطیعي 
حتي بازیگران خارجي با صداي من 
بین مردم چهره مي شوند، واقعا لذت 
مي بردم و احساس دین مي کردم به 
این دوستان که مبادا کار من ضعیف 
تحت الشعاع  هم  را  آنها  کار  و  شود 
مي کردم  سعي  همیشه  و  دهد  قرار 
که فیلم به فیلم کار خودم را قوي تر 
کنم تا نتیجه کلي کار هم بهتر شود 
و حتي درآمد بیشتري هم براي من 

داشته باشد.
این  هرگز  آنها  متاسفانه  ولي   
احساس دین را نسبت به ما نداشتند 
که شاید یک بخشي از موفقیت شان 
را مدیون صداي ما هستند و هرگز در 
مصاحبه هایشان از ما اسمي نمي بردند 
و  مي دیدند  را  خودشان  همیشه  و 
ما  دوبلور  همکار  که  نگفتند  هرگز 
ما نقش حتي  هم شاید در موفقیت 
زنده یاد  فقط  شاید  داشت.  کوچکي 

موضوع  این  همیشه  که  بود  فردین 
روي  دوبلورها  که  مي کرد  مطرح  را 

کار بازیگران تاثیرگذار هستند.

سالیاني  طول  در  که  -مي دانم 
تمام  با  داده اید  انجام  دوبله  کار  که 
صحبت  جایشان  به  که  نقش هایي 
 . . داشتید. همذات پنداري  کردید، 
شاه نقشي که دوبله و در واقع بازي 

کردید چه بوده؟
نقش ها  ین  ا ز  ا نقدر  آ *من 
جاي  به  را  خودم  و  کردم  صحبت 
بگویم  نمي توانم  که  گذاشتم  آنها 
است  بوده  من  شاه نقش  کدام شان 
چون به قول دوبله بازهایي که عاشق 
من  که  آرتیست هایي  هستند  دوبله 
گفتم هرکدام شان به نوبه خود قشنگ 
و زیبا بودند و من آنقدر تالش کردم 
که  دربیایند  عالي  و  درست  کارها 
به  مثال  که  کنم  انتخاب  نمي توانم 
جاي شون کانري در فیلم شیر و باد، 
به جاي  یا  و  خیلي خوب کار کردم 
تمام نقش هاي مارلون براندو، یا تمام 
برایش  که  لنکستر  برت  نقش هاي 
نقش هاي  یا  مي کردم،  صداسازي 
پل نیومن، یا نقش هاي یول براینر، یا 
صداسازي خاصي که براي نقش هاي 
یا نقش هایي که  اوتول داشتم،  پیتر 
به جاي ریچارد برتون صحبت کردم 
و... تمام این نقش ها برایم فوق العاده 
بوده اند ضمن اینکه من در بعضي از 
کارها همزمان به جاي 2بازیگر اصلي 

فیلم صحبت مي کردم.
ویژگي هاي  از  یکي  زمان  آن   
بحث  داشتند  دوبلورها  که  مهمي 
دوبلور  یک  یعني  بود،  صداسازي 
بازیگر  چند  جاي  به  بود  ممکن 
شاخص صحبت کند ولي هیچکدام 

از صداها شبیه هم نبودند. 
اسماعیلي  منوچهر  آقاي  مثال 
هم صداساز عالي هستند و بیخودي 
براي  نشدند،  اسماعیلي  منوچهر 
رسیدن به این مقطع سعي و تالش 
خاک  استودیو  در  سال   ۵۰ و  کرده 
روي  را  عمر خودش  تمام  و  خورده 

دوبله گذاشته است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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