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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
چرا صداوسيما 

درخواست 
توليد تله تئاتر را 

نمي پذيرد!؟

6ورزش
حذف نماينده ايران  

از رقابت های اسنوکر 
قهرمانی انگليس

هنگ 7فر

در روزهاي اخير شاهد يك اتفاق عجيب و درعين 
از  بعضي  بازپخش  هم  آن  و  بوديم  خوشايند  حال 
تله تئاترهاي قديمي از شبكه چهار سينما مي باشد 
كه طبيعتا براي مخاطبان و دوستداران تئاتر اتفاقي 
خوشايند است و براي اهالي تئاتر نيز نويد توليد 

آثاري از اين دست مي باشد

سهيل واحدی ملی پوش ايران در رقابت های اسنوكر 
قهرمانی انگليس شكست خورد و از گردونه رقابت ها 
كنار رفت.چهل و چهارمين مرحله از مسابقات قهرمانی 
اسنوكر انگلستان از  ۲۳ نوامبر )۳آذر( آغاز شده و 
تا ۶ دسامبر )۱۶ آذر( در ورزشگاه مارشال آرنا در 

ميلتون كينز پيگيری خواهد شد.

مجيد يراقچی با اشاره به تعطيلی كتابفروشی ها عنوان 
كرد: يكی از ابزار هايی كاربردی برای ُپر كردن اوقات 
تعطيلی  با  اما  است  كتاب  قرنطينه،  دوران  فراغت 
و  رفته  بين  از  كتاب  امكان فروش  كتابفروشی ها، 
به  هنوز  كتاب فروشی ها  بازگشايی   برای  تالش ها 

نتيجه نرسيده است.  

ورشکستگی 
کتاب فروش ها را 

تهديد می کند

تفکیک سنجش از پذیرش
 در کنکور سراسری تصویب شد

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی از تصویب 
تفکیک سنجش از پذیرش خبر داد و گفت: سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و کنکور 
۴۰ درصد در پذیرش داوطلبان کنکور سراسری نقش دارد. منصور کبکانیان در 
حاشیه یکصد و سی و نهمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: این 
جلسه در ادامه جلسه هفته قبل با موضوع ساماندهی کنکور )سنجش و پذیرش( برگزار شد.
صفحه 2

با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
گفت:  کشور،  در  دانشگاه ها  تعدد  از  انتقاد 

باید در این مسئله تجدید نظر شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن درویشیان در دیدار 
منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر 
توجه به ارزش های انقالب اسالمی در دانشگاه ها اظهار 

داشت: دانشگاه باید مکان تربیت انسان های متخصص 
به  پایبند  و  انقالبی  اسالمی،  ارزش های  به  متعهد  و 
وطن باشد. آموزه های ما در اسالم آنقدر غنی و متناسب 
با نیازهای بشر است که ما را در مقابل آموزه های غربی 

و سکوالر از جمله سند 2۰۳۰ بی نیاز می کند.
صفحه 2

تعدد دانشگاه ها يک آسيب است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مصطفی داننده

 5+1 با  ایران  هسته ای  توافق  از  بعد   
نوشتم که مربعی از برجام عصبانی است و 
هرچه از دستش برآید علیه این توافق انجام 
خواهد داد. این مربع شامل تندروهای ایران 

و آمریکا، اسرائیل و عربستان بود.
تندروهای داخلی در ایران، بعد از برجام 
نگران تداوم گفتمان اعتدال در کشور شدند. 
شاید اگر ترامپ رییس جمهور آمریکا نمی شد 
کسی  کمتر  داشت،  کامل  حیات  برجام  و 
از  را  و اصالح طلبان  اعتدالیون  می توانست 
ایاالت  خروج  بکشد.  زیر  به  قدرت  کرسی 
یک  دچار  را  روحانی  برجام،  از  متحده 
از  نتوانست  هیچگاه  که  کرد  بزرگ  شوک 

آن خارج شود.
با  و عربستان هم می دانستند  اسرائیل 
توافق هسته ای، ایران تبدیل به یک قدرت 
خواهد  منطقه  در  نظامی  و  اقتصادی  برتر 
بود. آنها بهتر از هر کسی می دانند که ایران 
برای  ژئواستراتژیک  و  ژئوپلتیک  از جایگاه 
جذاب تر  بسیار  جهان  اقتصادی  قدرت های 
خلیج فارس  جنوب  کشورهای  تمام  ز  ا
ترانزیت  مسیر  می تواند  که  کشوری  است. 

فوق العاده ای میان ایران و اروپا شود.
برای رژیم اسرائیل و کشور عربستان، 
بسیار  بدون دوست در جهان  و  تنها  ایران 
برای  کرده  باز  آغوش  ایران  از  جذاب تر 
دنیاست. آنها یکی مثل احمدی نژاد را دوست 
دارند. اسرائیل بعد از هر سخنرانی احمدی نژاد 
خطاب به دیگران می گفت، دیدید ما در مورد 
ایران حق داشتیم و بر شما ثابت شد که آنها 
کشور خطرناکی برای صلح جهانی هستند!

ریاست  انتخابات  در  بایدن  پیروزی 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا دوباره این 
مربع را نگران کرده است. تندروهای آمریکا 

در حال تماشای نابودی دستاوردهای ۴ ساله 
ترامپ عله ایران هستند. آنها تمام تالش شان 
را کردند که ایران را پای میز مذاکره با ترامپ 
بیاورند اما موفق نشدند و حاال می بینند که 
بایدن مشتاق به بازگشت به برجام است. آنها 
حس بازیکنان بازی جنگا )برج هیجان( را 
دارند که برج را تا باال چیده اند و بایک حرکت 
اشتباه، تمام زحمت های شان نابود شده است. 

تندروهای داخلی ایران هم که خود را 
آماده تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری 
می دیدند حاال دوباره به این فکر افتاده اند که 
نکند با بازگشت آمریکا به برجام، آرزوهای 
آنها هم بر باد رود. جریانی که جبهه پایداری 
آن را هدایت می کند، مخالف سرسخت برجام 
است و حتی نیروهای آن در مجلس نهم تمام 
تالش شان را کردند که پارلمان این توافق را 
به تصویب نرساند. االن هم در حال برگزاری 

همایش هایی علیه برجام است.
دلیل عجله این جریان برای استیضاح 
روحانی هم همین بود. آنها می خواستند قبل 
از انتخابات آمریکا، کار روحانی را تمام کنند 

که آینده سیاسی شان به اما و اگر نکشد.
که  هم  اسرائیل  و  عربستان  تکلیف 
روشن است. آنها بیش از همه نگران فردا 
هستند و از ایران برجامی وحشت دارند. آنها 
در این مدت قطعا هرکاری می کنند که مانع 

زنده شدن دوباره برجام شوند.
این  حاوی  می تواند  مربع،  این  نگرانی 
پیام برای ایران باشد که می تواند به احیای 
برجام و رسیدن به روزهای ثبات اقتصادی 
دیگر  بار  باید یک  مردم هم  باشد.  امیدوار 
کنند.  مرور  درذهن شان  را  برجام  روزهای 
ازران  کاالها  تا  بودند  منتظر  که  روزهایی 
شوند و خرید نمی کردند. برخالف سال هایی 
که برجام در کما بود و مردم می خریدند چون 

نگران بودند گران شود.

سرمقاله
فعال شدن مربع دلواپس علیه برجام 

شاید در نگاه اول کرونا تنها یک بیماری بود، بیماری 
که گمان می رفت تهدید کننده سالمت و جان انسان ها 
است و بس، اما از همان ابتدای شیوع خود ثابت کرد که 
آمده است تا همه ابعاد زندگیمان را برهم بریزد و سبکی 

جدید از زندگی را برایمان به ارمغان بیاورد.
حال پس از گذشت 9 ماه و اندی از حضور کرونا در 
جهان، اگر بگوییم بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی 
از تلفات جانی ناشی از کرونا بیشتر بوده است؛  از کرونا 

اغراق نکرده ایم.
گرچه گفته می شود که جهان هرگز به روال عادی قبل 
از کرونا باز نمی گردد اما این رخداد بزرگ اجتماعی در کنار 
همه پیامدهای منفی که به دنبال داشته است، کنش ها و 
پیامدهای مثبت بسیاری را نیز به ارمغان آورده است که 
به  اجتماعی  از عینک  این گزارش سعی کرده ایم که  در 

اوضاع جهان در عصر کرونا نگاهی بیندازیم.
به گفته یک جامعه شناس، شاید به جرات می توان 
گفت که بعد از طاعون سیاه اروپا که در دهه های 1۳۳۰ 
و 1۳۴۰ میالدی در اروپا شکل گرفت، تا به امروز طاعون 
را در جهان شاهد  به گستردگی و شعاع کرونا  مرگباری 

نبوده ایم.
اکبر ولدبیگی اظهار داشت: متاسفانه کرونا در کنار 
همه تلفات انسانی و بحران ها و فرا بحران های اقتصادی 
یا  ایجاد کرده است یک گسست و  که در سطح جهان 
بوجود  جهان  سطح  در  نیز  اجتماعی-فرهنگی  گسل 

آورده است.
وی عنوان کرد: شیوع طاعون کرونا در سال 1۳98 و 
1۳99 در ایران و در جامعه ای شرقی تنیده از روابط عاطفی 
و سنتی تبعات جدی تری نسبت به یک جامعه مدرن که 
آشنایی پایه با خود مراقبتی و مدارا و بهداشت فردی را 
دارد، به دنبال داشته است؛ زیرا ضعف سواد رسانه ای، ضعف 
سواد سالمت در جامعه ما سبب پیچیدگی کرونا و بروز 

مشکالت بسیاری در جامعه شده است.
ولدبیگی افزود: شکاف طبقاتی جامعه ایران در عصر 
طبقات  حاضر  حال  در  و  است  افزایش  حال  در  کرونا 
اجتماعی بیش از پیش به طبقات فرودست جامعه تبدیل 
بروز  زمینه ساز  اقتصادی  بحران های  همین  که  می شوند 
آسیب های اجتماعی گسترده در سطح جامعه است که از 
جمله این آسیب ها می توان به چالش های حوزە خانوادە، 
جرایم خرد، انواع و اقسام خشونت ها، بیکاری های گستردە، 
زوال طبقات و فروپاشی طبقەای، افزایش قانون گریزی، 

فقر  افزایش  اعتماد،  بحران  اجتماعی،  مداراهای  کاهش 
فرهنگی را نام برد.

در  غرق  آن  در  کە  بستری  کرد:  تصریح  وی 
بحران اجتماعی بودیم با آمدن بحران کرونا و با از بین 
آسیب پذیر  اقشار  برای  ویژه  به  شغلی  فرصت های  رفتن 

بحرانی تر شد.
ولدبیگی افزود: همان گونه که می دانید استان کردستان 
در جدول توسعه کشوری جزو استان های محروم در کشور 
محسوب می شود که تداوم فشارهای اقتصادی، گسست ها 
دنبال  به  را  بیشتری  اجتماعی  و  اقتصادی  گسل های  و 

خواهد داشت.
به گفته این جامعه شناس، افزایش طالق، تنش های 
خانوادگی، گسست روابط اجتماعی با توجه به اینکه جامعه 
در  اعتیاد  افزایش  سبب  است  محور  روابط  جامعه ای  ما 
سطح جامعه خواهد شد و فضای مجازی با همه پیامدهای 
با همه دستاوردها و  خوب و مثبتی که به همراه دارد و 
ارمغان می آورد  به  با خود  که  مناسبی  فرصت سازی های 
جای روابط اجتماعی انسان را خواهد گرفت و در نتیجه 

سبب شکاف بین نسل ها خواهد شد.
اکبر ولدبیگی با اشاره به اینکه بحران کرونا و استفاده 
از فضای مجازی سبب گسترش فردیت در جامعه خواهد 
شد عنوان کرد: با توجه به عدم سقف زمانی حضور کرونا 
در جامعه، در حال حاضر در میدان بحران  و فرابحران کرونا 
قرار گرفته ایم و صرفا پیامدها و عوارض ناشی از آن تنها 
به مشکالت اقتصادی و بهداشتی محدود نمی شود بلکه 
سبب گسست و گسل جدیدی از حیات اجتماعی و زیست 

اجتماعی انسان ها شده است.
ولدبیگی اظهار کرد: امروزە بزرگترین آسیب ما در 
عصر کرونا در حوزە انزوای اجتماعی گسترده قرار دارد 
تبعات  کە  می شود  محسوب  وحشت  اپیدمی  یک  که 
بهداشتی  تلفات  از  بیشتر  آن  از  ناشی  روانی  و  روحی 

بود. خواهد 
وی تصریح کرد: گرچه مرگ و میرهای ناشی از کرونا 
از آمار مرگ و میر تصادفات جادەای بیشتر نیست اما با 
انزوا و با افسردگی جمعی کە در میان مدت کرونا بە 

دنبال خواهد آورد چه باید کرد؟
ولدبیگی در خصوص مسئولیت اجتماعی شهروندان در 
عصر کرونا به ویژه جامعه دانشگاهیان افزود: از آنجایی که 
ایزو 2۰2۶ به عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی نامگذاری 
شده است به طبع جامعه دانشگاهی مسئولیت بیشتری را 

برعهده خواهد داشت.
وی در خصوص کارهایی که در این مدت می توان 
انجام داد اظهار کرد: تولیدات فرهنگی، اطالع رسانی های 
بە موقع، ایجاد امید، اعتماد و فرهنگ سازی و ایجاد فضای 
امید به جای ترس و وحشت نسبت به شایعاتی که این 
روزها در فضای مجازی رایج است از جمله کارهایی است 

که می توان در این عصر انجام داد.
ولدبیگی تاکید کرد: برقراری ارتباط مجازی با افرادی 
که در قرنطینه به سر می برند، اطالع رسانی در خصوص 
الفبای خود مراقبتی و تاب آوری  اورژانس های اجتماعی، 
اجتماعی و مسئولیت اجتماعی از جمله کارهایی است که 

به بهتر شدن اوضاع این روزها کمک خواهد کرد.
وی با تاکید بر این موضوع که موج هیستریک فضای 
افزود:  نیز بیشتر است  از دستاوردهای مثبت آن  مجازی 
درهمە  مجازی  فضای  منفی  پیامدهای  همه  از  جدای 
بحران های اجتماعی یک سری دستاورد هم داشته است؛ 
در حال حاضر که کرونا ارتباطات واقعی فردی را از بین 
برده است مشکالت ناشی از آن را نیز افزایش داده است 
ارتقای  مثبتی همچون  این وجود دستاوردهای  با  باز  اما 

سواد فضای مجازی شده است.
و  دانشجویان  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  ولدبیگی 
دانش آموزان عالوه بر یادگیری درس مهارت های اجتماعی 
را می آموزند، افزود: حال که کرونا این فرصت را از ما سلب 
کرده است این مسئولیت بر دوش خانواده ها قرار گرفته 

است، مهارت تاب آوری مهارت خود مراقبتی و ...
به اعتقاد این جامعه شناس، عملکرد انسان قرن 21 
با جنگ افروزی های مداوم، آسیب زدن به محیط زیست 
اپیدمی  بحران های  ایجاد  برای  را  زمینه  زیاده خواهی  و 
بیولوژیکی  جنگ های  عصر  عصر  و  است  داده  افزایش 
است و این آخرین تراژدی نخواهد بود، پس انسان ها در 
عصر حاضر نیازمند سواد سالمت و سواد فضای مجازی 
و رسانه ای و کمک به افزایش همبستگی های اجتماعی و 

مسئولیت های اجتماعی است.
که  موضوع  این  بر  تاکید  با  پایان  در  ولدبیگی  اکبر 
همبستگی اجتماعی فردی مراقبت از یکدیگر در کوتاه ترین 
شعاع، یا ایجاد کنسرت های مجازی و تدریس مجازی و 
اقدامات سبب بیداری  رایگان است یادآور شد: همه این 
شاخک های اجتماعی خواهد شد و همه ما مسافران یک 
کشتی هستیم که کوچکترین اختالل در آن سبب ایجاد 

بحران بزرگتری خواهد شد.

نگاه ونظر

گسست اجتماعی، ارمغان شوم عصر کرونا

خروج ارز برای واردات ممنوعه!
صفحه ۳

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با اشاره به چهار محور الزم برای اقتصاد کشور یعنی 
حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و 
حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی 
و تالش پیگیر مسئوالن، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی 

مردم مشخص شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقتصاد را موضوع اصلی کشور 
خواندند و افزودند: اینکه در سال های اخیر شعار هر سال، موضوعی 
اقتصادی انتخاب شده، به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت 
مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه های اخیر نیز کرونا، مشکالت 

را بیشتر کرده است.

ایشان افزودند: هدف از برگزاری این جلسه، بیان راهکارهای 
عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی 
مردم مشخص شود که البته الزمه اجرای این راهکارهای عملی 
و  قوا  پیگیر رؤسای  آنها، همت جدی و تالش  تأثیرگذاری  و 
مسئوالن مرتبط با سه قوه در تشکیالت و سازمان های آنها است.
صفحه 2

ذهن زیبا
 و مدل آلمانی  

مهدوی کیا 
در راه 

لیگ برتر
صفحه ۶

با هدف صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست 
پیرامونی فوالد مبارکه انجام گرفت؛ 

بهره برداری از پروژۀ ایستگاه پمپاژ
 و خط انتقال پساب زرین شهر

صفحه ۴

رئیس کل سازمان مالیاتی خبر داد
بسته جدید مالیاتی برای حمایت از 

مشاغل آسیب دیده کرونایی
صفحه 5
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تعدد دانشگاه ها یک آسیب است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با 
انتقاد از تعدد دانشگاه ها در کشور، گفت: 

باید در این مسئله تجدید نظر شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن درویشیان 
دیدار منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و  در 
انقالب  ارزش های  به  توجه  بر  تاکید  با  فناوری، 
دانشگاه  داشت:  اظهار  دانشگاه ها  در  اسالمی 
باید مکان تربیت انسان های متخصص و متعهد 
به ارزش های اسالمی، انقالبی و پایبند به وطن 
باشد. آموزه های ما در اسالم آنقدر غنی و متناسب 
با نیازهای بشر است که ما را در مقابل آموزه های 
غربی و سکوالر از جمله سند 2۰۳۰ بی نیاز می کند.

وی افزود: توجه به مراکز علمی و دانشگاهی 
در  رئیسی  آیت اهلل  اعتنای  مورد  موارد  جمله  از 
دوره تحولی قوه قضائیه است و بر همین اساس 
ویژه ای  نگاه  نیز  کشور  بازرسی کل  سازمان  در 
پیگیری  و  تعامل  همکاری،  برای  حوزه  این  به 
داریم و همواره  وزارتخانه  این  بر عهده  تکالیف 
رویکرد ما، پیگیری برای حل مشکالت، شناسایی 

و رفع آسیب هاست.
عضو شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه 
قرار بود با ایجاد مرکز ملی مهارت، »دانشگاه جامع 
حرفه ای«  و  فنی  »مراکز  و  کاربردی«  و  علمی 
ادغام شوند، گفت: یکی از نیازهای جدی امروز 
کشور، موضوع مهارت است. تعداد قابل توجهی 
فارغ التحصیل به خصوص در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی داریم اما بعضًا به علت فقدان مهارت و 
از  نمی  توان  اشتغال،  زمینه های مختلف  با وجود 

آنها استفاده کرد.
افزود:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
بسیار  کاربردی،  و  علمی  جامع  دانشگاه  عنوان 
هدف  به  عمل  در  اما  است  مناسب  و  کامل 
ارائه  مرکز  به  بعضًا  و  نرسید  دانشگاه  تأسیس 

افزودن مهارت در  نیازمند  تبدیل شده و  مدرک 
این بخش هستیم.

حجت االسالم و المسلمین درویشیان با اشاره 
به مستثنی شدن مؤسسات علمی از قوانین عمومی 
در ماده یک قانون احکام دائمی به دلیل اهمیت 
و تسریع در امور علمی و دانشگاهی تاکید کرد: 
این موضوع نباید موجب شود مصوبات هیئت امنا 
خالف قوانین و مقررات عمومی باشد. متأسفانه 
تعدادی از مصوبات خالف قانون بود که در دیوان 

عدالت اداری ابطال شد.
مصوبات  در  آسیب هایی  کرد:  تصریح  وی 
بعضًا  که  دارد  وجود  دانشگاه ها  امنای  هیئت 
جزیره ای و محلی تصمیم گیری می شود و گاهی 
نیز شاهد هستیم در جهت تأمین منافع برخی افراد، 
تصمیماتی اتخاذ شده که الزم است آسیب های 

این حوزه را رفع کرد.
اشاره  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
به تکثر و تعدد انواع دانشگاه ها گفت: تعدد و این 
حجم از دانشگاه ها و واحدهای آموزشی که بعضًا 
برخوردار  نیز  استاندارد  شاخص های  کمترین  از 
مسئله  این  در  باید  و  است  آسیب  یک  نیستند، 

تجدید نظر صورت بگیرد.
عضو شورای عالی قوه قضائیه اظهار داشت: 
برای اینکه از ظرفیت اعضای هیئت علمی بیشتر 

استفاده شود، آنها از قانون تصدی بیش از یک 
شغل مستثنی شده اند اما این مسئله بدین معنی 
نیست که برخی از آنها سه و یا بعضْا چهار شغل 
داشته باشند. مگر یک فرد چقدر وقت دارد که تا 
بتواند برای هر سه، چهار مسئولیت وقت الزم را 

اختصاص بدهد؟
بودن تحقیقات و  بر کاربردی  تاکید  با  وی 
پژوهش ها اظهار داشت: پژوهش ها باید به گونه ای 
باشد که مشکلی از مشکالت کشور را برطرف کند. 
ما در حوزه های کشاورزی، صنعتی و خدماتی با 
مشکالتی مواجه هستیم و همانطور که مقام معظم 
رهبری فرموده اند باید فاصله صنعت و دانشگاه کم 
باشد تا برای حل نیازها و موانع به پژوهش های 
دانشگاهی مراجعه شود، نه اینکه به تعداد مقاالت 
در مجالت خارجی و یا داخلی دلخوش باشیم و 
توجه نداشته باشیم که آیا این پژوهش ها کاربردی 

برای ما دارد یا خیر.
تصریح  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
تاکید  مورد  نیز  کشور  علمی  جامع  نقشه  کرد: 
داریم  انتظار  ما  و  است  انقالب  معظم  رهبری 

بیشتر پیگیری شود.
حجت االسالم و المسلمین درویشیان اقدامات 
استعالم  راه اندازی سامانه  در  وزارت علوم  حوزه 
مدارک تحصیلی و پایگاه جامع مدارک تحصیلی 
را از جمله اقدامات خوب برشمرد و افزود: اگر برای 
تکمیل داده های این سامانه ها با کاستی هایی روبرو 

هستید، حتمًا پیگیری خواهیم کرد.
منصور غالمی نیز در خصوص وضعیت تولید 
علم در کشور، سوق دادن امور پژوهشی به مسائل 
ساماندهی  عالی،  آموزش  ساماندهی  کاربردی، 
دانشگاه های متعدد، استفاده از ماده 28 اساسنامه 
و  دانشگاه ها  در  رشد  مراکز  فرهنگیان،  دانشگاه 

پارک های علم و فناوری ارائه کرد.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند
مسمومیت ۷ نفر بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مسمومیت ۷ نفر بر اثر نشت 
گاز مونوکسیدکربن خبر داد.

سیدجالل ملکی اظهار داشت: ساعت 5:1۰ بامداد روز سهشنبه یک مورد 
حادثه گازگرفتگی در یک ساختمان واقع در خیابان نیروی هوایی، خیابان 

گلپایگانی به سامانه 125 آتش نشانی تهران اعالم می شود.
وی افزود: پنج واحد روی هم یعنی در هر طبقه یک واحد دچار گاز 
گرفتگی شده بودند و تمامی افراد حاضر در واحدها عالئم مشترک داشتند 

و نشان می داد که مسیر دودکش های این 5 واحد یک مسیر بوده است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: هفت نفر شامل ۳ مرد و ۴ 

زن مسموم شده بودند  که به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

راز قتل توسط خواهرزاده مقتوله برمال شد
راز قتل یک زن شازندی پس از پنج سال توسط خواهرزاده اش برمال شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در پی افشای 
راز قتل زن شازندی پس از 5 سال توسط خواهرزاده اش، 2 نفر از متهمان 

این پرونده دستگیر شدند.
محمود خلجی اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده قتل زنی 
حدود ۶۷ ساله در دی ماه سال 1۳9۴، از سوی مقام قضائی در یکی از 
روستاهای اطراف شازند با توجه به اهمیت و حساسیت آن، موضوع به طور 

جدی در دستور کار کارآگاهان خبره پلیس آگاهی قرار گرفت.

با آغاز تحقیقات تخصصی پلیس، مشخص شد طالجات  وی افزود: 
آالت وی  زیور  جنایت، سرقت  این  بروز  و علت  رفته  به سرقت  مقتول 

بوده است.
خلجی گفت: مأموران پلیس آگاهی در تحقیقات گسترده، سرانجام با 
دالیل و مدارک به دست آمده به خواهرزاده مقتول که خانمی با سوابق 
مصرف مواد مخدر است مظنون شدند. با دستور مقام قضائی فرد مذکور 
شهرستان  آگاهی  پلیس  به  تحقیقات  تکمیل  و  بازجویی  انجام  جهت 

شازند منتقل شد.
وی تصریح کرد: متهم در بازجویی ها به قتل خاله اش اعتراف کرد و 
گفت: در دی ماه سال 1۳9۴ با همدستی ۳ نفر مرد که همه اعتیاد به مواد 
مخدر داشته اند، به قصد سرقت طالجات مقتول به منزل وی در یکی از 

روستاهای اطراف شازند مراجعه می کنند.
انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد:  معاون اجتماعی فرماندهی 
در ادامه اظهارات متهم مشخص شد 2 نفر از سارقان به قصد سرقت به 
داخل منزل رفته و خواهر زاده مقتول و فرد چهارم در خارج از منزل مشغول 
نگهبانی بودند که سارقان پس از سرقت دست و پای مقتول را بسته و وی 

را در زیر پتو محبوس می کنند.
با اشاره به فوت مقتوله چند ساعت پس از سرقت  سرهنگ خلجی 
خواهر زاده  اعترافات  از  پس  گفت:  پتو  زیر  در  آسم  بیماری  دلیل  به 
وی  دیگر همدست  و  دستگیر  بالفاصله  وی  همدستان  از  یکی  مقتول 

نیز تحت تعقیب است.

سانحه شدید برای معاون وزیر راه
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی 

در آزادراه رشت قزوین دچار سانحه شد.
محمد جعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان 
مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی کشور به دلیل خواب آلودگی 
راننده، در مسیر رشت- قزوین دچار سانحه شدید رانندگی شد و با اورژانس 

هوایی به بیمارستان  انتقال یافت.

تفکیک سنجش از پذیرش در کنکور سراسری تصویب شد
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی از 
تصویب تفکیک سنجش از پذیرش خبر داد و گفت: سابقه تحصیلی 
۶۰ درصد و کنکور ۴۰ درصد در پذیرش داوطلبان کنکور سراسری 

نقش دارد.
منصور کبکانیان در حاشیه یکصد و سی و نهمین جلسه شورای 
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: این جلسه در ادامه جلسه 
هفته قبل با موضوع ساماندهی کنکور )سنجش و پذیرش( برگزار شد.

وی ادامه داد: در دستور اول جلسه گزارش علمی طبق روال 
جلسات قبل از مطالب مربوط به حوزه علم در کشور و بین الملل 
ارائه شد، همچنین شاخص های نوآوری که عمدتاً به بحث ساختارها، 
بنگاهها و وضعیت اقتصادی حوزه علم و نوآوری می پردازد بررسی شد.

فرهنگی  انقالب  عالی  فناوری شورای  و  مقام ستاد علم  قائم 
ادامه داد: در شاخص های نوآوری از قبل ضعف و اشکاالتی داشتیم 
که خوشبختانه با توجه به تالش هایی که در چند سال اخیر در این 
زمینه شد، مقداری این شاخص ها بهبود یافته است ولی با اهداف نقشه 

جامع علمی کشور فاصله دارد.
کبگانیان افزود: دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
پیشنهاد داد به عنوان دستور اصلی جلسه این موضوع را در نوبت قرار 

دهیم تا گزارش مفصلی در خصوص آن ارائه دهند.
کبکانیان به دستور دوم جلسه اشاره کرد و گفت: ساماندهی نظام 

سنجش و پذیرش در دانشگاه ها در دستور دوم جلسه بررسی شد.
انجام شده است مراجعی  ادامه داد: در تقسیم کاری که  وی 
ورود  کنکور  موضوع  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  بر  عالوه 
کرده اند، ولی تصمیمات کالن مربوط به حوزه سنجش و پذیرش 
و ساماندهی کنکور بر عهده شورای عالی انقالب فرهنگی گذاشته 
این  به  نقشه جامع علمی کشور  در  بند مصرح  و یک  است  شده 

موضوع اختصاص دارد.
فرهنگی  انقالب  عالی  فناوری شورای  و  مقام ستاد علم  قائم 
اجرایی  دنبال  به  ابتدا  از  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  داد:  ادامه 
کردن ساماندهی سنجش و پذیرش بود ولی به دلیل اطمینان پذیری 
از برخی از زیرساخت های کشور و مطالعات عمیق کارشناسی در این 

خصوص به تأخیر افتاده بود.
وی تاکید کرد: محوریت تصمیم گیری در حوزه سنجش و پذیرش 
و ساماندهی کنکور برعهده نقشه جامع علمی کشور است. البته این به 
این معنی نیست که ما از قوای دیگر استفاده نکنیم. قطعاً در مجلس و 
سایر قوا و دستگاه ها هماهنگی الزم را انجام می دهیم و با آنها تعامل 

داشته و خواهیم داشت.
وی توضیح داد: گزارشی که اکنون می خواهم ارائه بدهم مربوط به 
سال جاری نیست. داوطلبانی که در حال خواندن دروس و آماده سازی 
خود برای کنکور سال آینده هستند و بدانند اگر سیاستی و طرحی را 
تصویب کردیم زمان اجرای آن را هم اعالم می کنیم و زمان کافی 

خواهیم گذاشت تا این دوره انتقال به درستی انجام شود.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

سیاست های مالیاتی وزارت اقتصاد باید اصالح شود
اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
گفت: سیاست مالیاتی وزارت اقتصاد کامال غلط است و باید این 

سیاست اصالح شود.
اصالح  باید  مالیاتی  اینکه سیاست های  بیان  با  قادری  جعفر 
شود، گفت: یکی از نگاه هایی که وجود دارد این است که ما باید 
مالیات بر عملکرد یا سود را از 25 درصد به 2۰ درصد یا حتی کمتر 
از این عدد کاهش دهیم و این پیشنهاد راهکار بسیار خوبی است و 
الزم است محقق شود.وی بیان کرد: در مقابل، می توان مالیات بر 
ارزش افزوده که همان مالیات بر مصرف است را اضافه کرد و در 
حال حاضر کشورهایی در دنیا وجود دارند که نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده آنان بسیار بیشتر از کشور ما است. عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: البته این مسئله به این 
مفهوم نیست که ما عملکرد وزارت اقتصاد را تأیید می کنیم، چرا که 
آن چیزی که وزارت اقتصاد دریافت می کند، مالیات بر ارزش افزوده 
نیست و متأسفانه آنان به جای 9 درصد، بیش از 1۰ درصد مالیات 
دریافت می کنند. قادری اظهارداشت: ویژگی مالیات بر ارزش افزوده 
این است که این نوع مالیات، مالیات مضاعف نیست اما عملکرد 
افزوده را به  اقتصاد به گونه ای است که مالیات بر ارزش  وزارت 
عنوان مالیات مضاعف و چندباره تعریف می کند که این کاماًل غلط 
است و باید این نگاه در وزارت اقتصاد درباره مالیات اصالح شود.

سازمان انرژی اتمی ملزم به طراحی راکتور آب سنگین می شود
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، سازمان انرژی اتمی موظف 
خواهد بود که نسبت به طراحی رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین در 

مکانی مناسب اقدام کند.
ابوالفضل عمویی در تشریح جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی 
جلسه  این  در  گفت:  اسالمی،  مجلس شورای  خارجی  سیاست  و 
طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را مورد بحث 

و بررسی قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح و همچنین سه ماده از آن 
در جلسات قبل تصویب شده بود، گفت: در جلسه امروز دو ماده 

دیگر طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به تصویب رسید.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

مشکل اقتصاد نداشتن راهکار نیست
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با 
اشاره به چهار محور الزم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری 
بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف 
خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تالش پیگیر مسئوالن، تأثیر اجرای 

راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و 
افزودند: اینکه در سال های اخیر شعار هر سال، موضوعی اقتصادی انتخاب 
شده، به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده 

و در ماه های اخیر نیز کرونا، مشکالت را بیشتر کرده است.
ایشان افزودند: هدف از برگزاری این جلسه، بیان راهکارهای عملی 
است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص 
شود که البته الزمه اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها، 
همت جدی و تالش پیگیر رؤسای قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه در 

تشکیالت و سازمان های آنها است.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها، دو نکته مهم را بیان 
کردند و افزودند: کارشناسان برای مشکالت اقتصادی کشور راهکارهای 
مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه 

نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.
رهبر انقالب اسالمی نکته دوم خود را به موضوع تحریم ها به عنوان 
یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران 
اختصاص دادند و افزودند: این جنایت سال ها است که بر ضد ملت ایران 

انجام می شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه برای عالج تحریم ها 
دو مسیر »خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر آنها« و »رفع تحریم« وجود 
دارد، افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال 
مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرسید. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است 
در ابتدای کار، سختی ها و مشکالتی داشته باشد اما خوش عاقبت است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر با تالش و ابتکار 
و با سینه سپر کردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم 
و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم 

بر خواهد داشت.
ما  کردند:  بندی  اینگونه جمع  را  مقدماتی خود  نکته  دو  ایشان 
ظرفیت ها و توانایی های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم ها داریم، به 

شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکالت برویم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس با بیان بعضی از راه حل های پیشنهاد 
بودجه«،  شده کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل »کسری 
»افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی«، »جهش تولید« 
و »حمایت از قشرهای ضعیف« ابراز امیدواری کردند که با اجرای این 

راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.
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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 ۷ 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 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 81۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/88 دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 1۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 81۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ 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 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R15 و R1۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 81۰۰Y-m۳ 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  به نشانه ی  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: باید 
با توجه به نوع معلولیت افراد دارای معلولیت به 
این دانش آموزان مشاوره داده شود تا در شغلی 
ادامه  دارند  را  کارایی  و  موفقیت  بیشترین  که 

تحصیل دهند.
وحید قبادی دانا گفت: در واقع ما بزرگترین 
اقلیت جمعیتی دنیا را به رسمیت می شناسیم و 
به  در  جوامع  را  آنها  تا حقوق  تالش می کنیم 
رسمیت بشناسیم و شرایط الزم را به دور از هر 

گونه تبعیض برای رشد عزیزان فراهم  کنیم.
وی ادامه داد: هدفمان این است فرد دارای 
معلولیت دارای زندگی مستقل در بستر جامعه و 
درون خانواده باشد به سمت یک مشارکت موثر 

در جامعه و منزل پیش برود.
شبانه  مراکز  گسترش  گفت:  دانا  قبادی 
روزی برای افراد دارای معلولیت دیگر فضیلتی 
برای جوامع محسوب  نمی شود بلکه حضورشان 
شان  اجتماعی  های  فعالیت  و  جامعه  در  درون 
و  مورد   این  در   ویژه   اهتمام  ما   است.    فضیلت 
و  سازی  و  مناسب  پذیری  دسترس  موضوع 
مبلمان شهری و..و  را در تسور کار داریم که در 
ستاد پیگیری و مناسب سازی پیگیری می شود.

داد:  ادامه   کشور   بهزیستی  سازمان   رییس  
دارای  افراد  ساز  توانمند  های  زمینه  از  یکی 
دانش  هزار   158 تحصیل  به  توجه  معلولیت 
آموزان معلول در کشور است که تحت حمایت 
از  های تخصصی، فنی و مالی هستند. بخشی 
حمایت ها ما از این افراد حمایت های مادی و 
معیشتی می تواند باشد. حدود ۷8 هزار نفر از این 
عزیزان کمک هزینه  تحصیلی می گیرند؛ هر چند 
محدود. اما مهمتر از آن توانمند سازی آنها در 
اجتماع است که با فعالیت های توانبخشی و حرفه 
آموزی و کارگاه های تولیدی و حمایتی برای آنها 
که بیش از 1۶۰۰ مجموعه  مرکز غیردولتی روزانه 
در سطح کشور برای این عزیزان  فعال است،   

داریم  این کار  را  پیش  می بریم.  
معلولیت  دارای  فرد  یک  داد:  ادامه  وی 
و  می کند  تحمیل  خانوار  بر  زیادی  هزینه های 
باعث می شود حتی اگر خانواده به لحاظ اقتصادی 
مشکلی نداشته باشد به خط فقر و زیر خط فقر 
نزدیک شود. بنابراین باید تالش کنیم تا این افراد 
را توانمند کنیم. این افراد مظلوم ترین بندگان خدا 

هستند و خدمت به آنها توفیق می خواهد.
افراد  کردن  ایزوله  کرد:  اظهار  دانا  قبادی 

و  نیست  نظر  مد  هیچ وجه  به  معلولیت  دارای 
هدف اصلی ما اجتماعی کردن این افراد است. 
بخشی از دانش آموزان دارای معلولیت که شرایط 
خاص دارند و امکان حضور آنها در مدارس عادی 
نیست در مدارس استثنایی ساماندهی شده اند و 
بخش اعظمی از این دانش آموزان دارای معلولیت 
در مدارس عادی هستند. امیدوارم با آموزش و 
توانمندسازی برای خانواده ها و دانش آموزان به 
روزی برسیم که این دانش آموزان نیز در مدارس 
دانشگاه  نیز یک  آزاد  دانشگاه  باشند. در  عادی 
ویژه ای به نام واحد فرشتگان برای افراد دارای 

معلولیت ایجاد شده است.
است  این  ما  هدف  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از  افراد  سایر  کنار  در  معلولیت  دارای  افراد  که 
امکانات بهره مند باشند و تمام مدارس پذیرای این 
افراد باشد، گفت: باید در سرفصل های آموزشی 
افراد  با  مواجهه  نحوه  مدارس  در  دانش آموزان 
نحوه  این  و  شود  داده  آموزش  معلولیت  دارای 
تعامل به کل جامعه تعمیم داده شود. همچنین 
شرایط فیزیکی در مدارس طوری طراحی شود 
تا امکان حضور این افراد در مدارس عادی نیز 

امکان پذیر شود.

هدایت تحصیلی دانش آموزان استثنایی در اولویت است
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میلیون  ها  ده  واردات  ماجرای 
دالری لوازم خانگی »بوش« در زمان 
ثبت  از  آن  فرایند  پیشبرد  و  ممنوعیت 
سفارش تا واردات، اظهار کاال و تا پای ترخیص 
رفتن آن در حالی صورت گرفته که هنوز هیچ یک 
از دستگاه های مربوطه از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( گرفته تا بانک مرکزی و گمرک 
مسئولیتی در این رابطه نپذیرفته اند. در این ابهام و 
فضای غیرشفاف این شائبه ایجاد می شود که آیا باز 
هم نمونه های دیگری مانند این پرونده وجود دارد؟

در کنار کاالهای ممنوعه وارداتی، از اوایل سال 
1۳9۷ و با تشدید بحران های ارزی و تغییر سیاست 
دولت در تامین و توزیع ارز تجارت، لیستی بلندباال 
از کاالهای وارداتی مشمول ممنوعیت شد و از آن 
پس امکان واردات این کاالها که عمدتا مصرفی 
وجود  داشتند  داخلی  مشابه  یا  بوده  غیرضرور  و 
نداشت. به هر حال مدیریت منابع ارزی، ممانعت 
از خروج و حمایت  از تولید داخل از جمله عواملی 
بود که موجب این ممنوعیت شده و هر کدام از 
تامین  و  واردات  در جریان  مربوطه  دستگاه های 

ارز و ترخیص کاال موظف به رعایت آن شدند.
کاالهای گروه ۴ که از جمله کاالهای ورود 
است  سال  دو  حداقل  هستند،  کشور  به  ممنوع 
با  حتی  ندارد.  وجود  آنها  واردات  امکان  که 
ترخیص  و  واردات  برای  که  پیگیری هایی  همه 
و  گمرک  به  ممنوعیت  از  قبل  که  کاالهایی 
بنادر آمده بود، در نهایت با وجود مصوبه دولت 
امکان  شد،  تعریف  قانون  طبق  که  شرایطی  و 
 8۰ حدود  که   ۴ گروه  کاالهای  کامل  ترخیص 
از  که  طوری  به  نشد؛  فراهم  بود  دالر  میلیون 
زمانی  گذشته  سال  پایان  تا  پارسال  بهمن ماه 
حتی  و  شد  تعیین  کاالها  این  ترخیص  برای 
سه ماه دیگر در فاصله خرداد و 2۶ شهریورماه 
تمدید شده بود اما بخشی از این کاالها از سوی 
با اعمال ماده )۳5( برای تعیین تکلیف  گمرک 

به سازمان اموال تملیکی سپرده شد.
اما در این بین و در زمانی که هیچ فرصتی 
برای ترخیص و واردات کاالهای گروه ۴ وجود 
ایران،  گمرک  مسئوالن  پیش  چندی  ندارد، 
واردات کاالهای لوازم خانگی بوش را رسانه ای 
دو  ممنوعیت  به  توجه  با  موضوع  این  و  کردند 
و  مبهم  بسیار   ۴ گروه  کاالهای  واردات  ساله 

پرحاشیه بود.
ماجرا از این قرار است که ۴2۰ کانتینر لوازم 
خانگی بوش در آبان ماه سال 1۳9۶ ثبت سفارش 
شد اما ورود آن به گمرک و بنادر حتی در دوره 
ممنوعیت ادامه داشته است و در نهایت صاحب 
کاال )شرکت کاسپین دریاکاال( مجموعه محموله 
ترخیص  برای  به گمرک  ماه گذشته  را  وارداتی 

اظهار کرده است.
آنچه که مسئوالن گمرک ایران بیان کردند، 
دیوان  صادره  رای  دلیل  به  موضوع  پیشرفت 
عدالت اداری بوده که در نتیجه شکایت صاحب 
کاال و اعالم مستنداتی مبنی بر این که می تواند 
کاالی خود را وارد کند، رای به نفع وی صادر و 
بانک  و  شدند  محکوم  صمت  وزارت  و  گمرک 

مرکزی تبرئه شد.
مجوز  ید  با گمرک   ، ه ر د صا ای  ر طبق 
سفارش  ثبت  تمدید  صمت  وزارت  و  ترخیص 
می  نجام  ا ا  ر مربوطه  شرکت  محموله های 
نسبت  که  داشتند  فرصت  روز   2۰ ولی  دادند 
به رای صادره اعتراض کنند. ظاهرا گمرک در 
نتیجه  در  و  اعالم  را  خود  اعتراض  مدت  این 
ممنوع شد  ترخیص  و  برگشته  آن  نفع  به  رای 
اعالم  برای  مقرر  مهلت  در  صمت  وزارت  اما 
اعتراض اقدام نکرد و بعد از آن اقدام کرده که 
به طور طبیعی درخواست آن رد و ثبت سفارش 
تمدید شده است. در این حالت صاحب کاال به 
ادامه فرایند ترخیص خود ادامه داده است و در 
سوی  از  خروج  ممنوعیت  با  ترخیص  آستانه 
گمرک مواجه شد که دیوان عدالت اداری این 

سازمان را مکلف به عدم ترخیص کرده بود.
ابهام از ثبت سفارش تا ترخیص

اما در این بین سواالت بسیاری وجود دارد که 
هنوز پاسخی به آنها داده نشده است. از مرحله ی 
ثبت  می گوید  صمت  وزارت  که  سفارش  ثبت 
سفارش این کاالها قبل از ممنوعیت صورت گرفته 
است و حتی در رابطه با تامین ارز آن مدعی شده 
که نیمایی نیست بلکه به صورت بدون انتقال ارز 

و ارز اشخاص بوده است.
زمان  در  صمت  وزارت  اعتراض  عدم  دلیل 

مقرر چیست؟
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ نداده 
که چرا در مهلت 2۰ روزه از سوی دیوان عدالت 
این  و  نکرده  اقدام  اعتراض  اعالم  برای  اداری 
عملکرد موجب تمدید سفارش کانتینرهای لوازم 

خانگی بوش شده است.

نامه  آئین   )11( ماده  طبق  دیگر  سوی  از 
اجرایی قانون واردات و صادرات در رابطه با شرایط 
ترخیص کاالهای ممنوعه، در صورتی که شرط 
داشته  تعیین شده مطابقت  با مقررات  آنها  ورود 
باشد، امکان ترخیص پیدا خواهند کرد که از جمله 
آن این است که قبل از ممنوعیت ثبت سفارش 
شده باشند که در رابطه با کاالهای لوازم خانگی 
بوش ظاهرا این طور بوده و قبل از ممنوعیت ثبت 

سفارش شده است.
باید  ممنوعیت  از  قبل  کاال  گوید  می  قانون 

وارد شده باشد ولی بوش بعد از ممنوعیت آمده!
از  قبل  کاال  که  است  این  دیگر  شرط  اما 
شرط  در  تغییر  یا  دولت  توسط  شدن  ممنوع 
به  آن  دفاتر  در  و  بوده  موجود  در گمرک  ورود، 
نشان  مستندات  که  حالی  در  باشد؛  رسیده  ثبت 
خانگی  لوازم  کانتینرهای  واردات  که  می دهد 
بوش بعد از زمان ممنوعیت تداوم داشته و حتی 
با اطمینان به اظهار آن به گمرک  صاحب کاال 

نیز اقدام کرده است.
خروج ارز برای واردات ممنوعه!

اما بعد دیگر ماجرا وضعیت تامین ارز آن است 
و گمانه زنی های متفاوتی در این رابطه وجود دارد؛ 
به طوری که مشخص نیست آیا بخشی از آن با 
ارز ۴2۰۰ تومانی بوده و بخشی ارز نیمایی یا ارز 
ارزی  منابع  خروج  صورت  هر  در  که  اشخاص، 
آن هم در زمان ممنوعیت واردات کاال به شمار 
می رود؛ کاالهایی که از اهم دالیل ممنوعیت آنها 
ممانعت از خروج ارز بوده و اگر حتی با ارز اشخاص 
تامین شده و ارزی از دولت و سامانه نیما اختصاص 
پیدا نکرده باشد، باز هم خروج ارز به شمار رفته و 
نیاز به تامین آن از بازار آزاد دارد که خود عاملی 

برای افزایش قیمت دالر است.
ترخیص  جریان  در  که  است  حالی  در  این 
کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید که حدود یک 
اقتصادی  هماهنگی  ستاد  مصوبه  با  گذشته  ماه 
دولت در دستور کار قرار گرفت و قرار شد بخشی 
از آن بدون انتقال ارز انجام شود، بانک مرکزی 
مخالفت خود با این موضوع را اعالم کرده و تاکید 
داشت عاملی محرک برای قیمت ارز خواهد بود. 
حتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس 
جمهوری مخالفت خود را به نوعی با این جریان 

اعالم کرده است.
به هر حال گرچه تعیین کاال برای تخصیص 
ارز وظایف بانک مرکزی نیست اما حداقل از سال 
1۳9۷ تاکنون مطرح شده که جریان ارزی به طور 
دقیق تری تحت کنترل این بانک قرار دارد و  به 
یا  نیمایی  ارز  با  کاال  این  اگر  که  رسد  نظر می 
رابطه  در  باید  مرکزی  بانک  شده،  وارد  رسمی 
با نحوه تامین ارز و زمان تایید منشا ارز و صدور 
کد رهگیری محموله ممنوعه بوش مستندات را 
منتشر کند و اگر اینطور نیست به وضوح اعالم کند 
که محل تامین ارز این محموله کجا بوده است.

چرا کاالهای ممنوعه در زمان ممنوعیت به 
انبار گمرک رفت؟

اما وزارت اقتصاد و گمرک نیز در این جریان 
مطرح هستند و  ابهاماتی در مورد عملکرد آنها 
وجود دارد. اینکه چه طور در دو سال گذشته که 
واردات لوازم خانگی ممنوع بوده، وارد کننده کاال 
محموله خود را وارد و در انبارهای گمرک و بنادر 
قرار داده است و چرا نسبت به واردات کاالهای 

ممنوعه واکنشی وجود نداشته است؟
ترخیص  زمان  آنکه  از  بعد  چرا  سویی  از 
پایان  به  امسال  شهریور  در   ۴ گروه  کاالهای 
لوازم  محموله  شد،  متروکه  کاالها  این  و  رسید 
خانگی بوش دست نخورده باقی ماند و به طی 

فرایند ترخیص ادامه داده است؟
لوازم  واردات  مورد  در  که  آنچه  مجموع  در 
برای  بوده  تلنگری  افتاده،  اتفاق  بوش  خانگی 
نهادهای  گذشته  از  بیش  حساسیت  و  بررسی 
نظارتی بر جریان واردات کاال و عملکرد دستگاه 
اذهان  در  را  ابهام  این  که  جایی  مربوطه؛  های 
عمومی ایجاد کرده که اگر واردکننده لوازم خانگی 
بوش توانسته با اطمینان به واردات ادامه دهد آیا 

نمونه های دیگری هم مانند آن در بین کاالهای 
بنادر موجود است که در  و  دپو شده در گمرک 

نهایت مسیر خروج را طی کند!؟
***

درخواست تولیدکنندگان از وزیر صنعت برای 
جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی بوش

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نامه ای به 
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( نسبت به 
احتمال ترخیص لوازم خانگی برند خارجی بوش 
اعتراض کرده و از وزارت صمت خواسته که دستور 
ویژه ای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه 
محموله ها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار 

موارد مشابه صادر کند.
در حالی که حدود دو سال از ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی به کشور می گذرد، مدتی پیش با رای 
دیوان عدالت اداری، ۴2۰ کانیتر لوزام خانگی بوش 
آماده ترخیص شده؛  به  در گمرک شهید رجایی 
طوری که مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز 
آن که گفته می شد نیمایی است انجام شده است؛ 
هر چند که وزارت صمت تامین ارز نیمایی را تایید 
نکرد. البته فعال ترخیص این محموله لوازم خانگی 

به دلیل ایرادات وارده متوقف شده است.
تا  است؛  داشته  متعددی  ابعاد  ماجرا  این  اما 
جایی که روز گذشته مشخص شد محموله لوازم 
خانگی بوش در آبان ماه سال 1۳9۶ ثبت سفارش 
شده است اما در سال 1۳9۷، 1۳98 و حتی تا آبان 
ویژه  مناطق  بنادر  به  و  وارد  کاالها  این  امسال 

اقتصادی تحویل شده است.
این ماجرا در حالی رخ داده که در سال جاری 
تولیدکنندگان داخلی بارها نسبت به تامین نشدن 
تا جایی که  اعتراض داشتند؛  نیاز خود  ارز مورد 
اواخر تیر ماه امسال عباس هاشمی، دبیر انجمن 
از صدور بخشنامه ای  ایران  لوازم خانگی  صنایع 
از سوی بانک مرکزی خبر داد که طبق آن تولید 
ارز  یا  اشخاص  ارز  از  نمی توانند  دیگر  کنندگان 
حاصل از صادرات غیر استفاده کنند. وی با اشاره 
اقالم  به  ارز  تخصیص  و  تامین  محدودیت  به 
وارداتی مورد نیاز تولید در صنعت لوازم خانگی، 
وضعیت واحدها را بحرانی توصیف کرده و گفته 
بود که در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد 
البته  متوقف شود.  خانگی  لوازم  واحدهای  تولید 

این مشکل بعدا تا حدودی مرتفع شد.
واکنش ها و مشخص شدن جزئیات  ادامه  با 
دیگر، اخیرا دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در 
نامه ای به علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نسبت 
به احتمال ترخیص لوازم خانگی برند خارجی بوش 

اعتراض کرده است.
به  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  نامه  این  در 
مشکالت این صنعت از جمله تامین مواد اولیه،  
تحریم های آمریکا و شیوع ویروس کرونا اشاره و 
ترخیص لوازم خانگی خارجی را به مثابه یک شوک 
ناعادالنه برای صنعت لوازم خانگی آن هم در بازار 
شب عید توصیف و تاکید کرده اند که تامین ارز 
واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید به 
مراتب از اولویت باالتری برخوردار است. همچنین 
در این نامه از وزارت صمت خواسته شده که دستور 
ویژه ای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه 
محموله ها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار 

موارد مشابه صادر شود.
متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

با تشکر از توجهات جنابعالی و پیگیری های 
دلسوزانه در خصوص رفع مشکالت و موانع تولید 
به گزارش  بنا  به استحضار می رساند متاسفانه 
گمرکی  امور  و  فنی  معاون  سوی  از  اعالمی 
 5 شبکه   2۰ تهران  برنامه  در  ایران،  گمرک 
سیما جمهوری اسالمی تعداد ۴2۰ کانتینر لوازم 
خانگی برند بوش در گمرک شهید رجایی ثبت 
آستانه  در  و  گردیده  ارز  منشا  تایید  و  سفارش 
ترخیص می باشد. کاالهایی که حتی با ارز نیمایی 
تامین ارز شده و میلیونها دالر برای آن اختصاص 
یافته و از تریبون صدا و سیما اعالم می شود که 
دیوان عدالت اداری در خصوص ترخیص آن ها 

رای صادر نموده است.

در الیحه بودجه 1۴00 مصوب شد؛
اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان
 برای تکمیل طرح های گازرسانی

سخنگوی دولت اعالم کرد که 15 هزار میلیارد ریال از منابع 
شرکت های دولتی تابع وزارت نفت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 

گازرسانی به روستاها مصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، علی ربیعی، در نشست 
خبری که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به روند 
تنظیم الیحه بودجه سال 99 کل کشور در نشست های صبح و 
عصر هیئت دولت گفت: دولت نه تنها حدود 11۰ میلیارد دالر درآمد 
ارزی را در سال های اخیر نداشت، بلکه درآمد پیش بینی شده 5۰ 
میلیارد دالر را هم نداشت، با این وصف با وجود فشارهای اقتصادی 
و تحریم های آمریکا و کاهش درآمدهای ارزی خود طوری که حتی 
انتقال پول هم از محل صادرات غیرنفتی با مشکل روبه رو می شد، 
به نحوی بودجه ریزی کرد تا در سال های 9۷، 98 و 99 ما دچار 

نبود تعادل نشویم.
وی افزود: حتی فشاری به بانک مرکزی وارد نشد و بانک مرکزی 
استقالل خود را حفظ کرد و دولت تالش کرد پول پرفشار هم وارد 

بازار نشود و این از افتخارهای ما در این سه سال بود.
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب 12 تبصره از الیحه بودجه 
در نشست های هیئت دولت، تصریح کرد: از مهمترین اهداف بودجه 
1۴۰۰ کاستن از بودجه جاری و هزینه های دولت و دوم کاستن از 
رابطه بودجه جاری با نفت است که در این الیحه دنبال شده است.

ربیعی، عدالت منطقه ای، اتمام پروژه های نیمه تمام، توجه به 
محیط زیست و گسترش صادرات غیرنفتی، توجه به فناوری های 
نو و شرکت های دانش بنیان و توسعه برنامه هایی برای حفظ سالمت 

مردم را اهداف بودجه 99 کل کشور دانست.
وی با تشریح مصوبه هایی که دولت در نشست های چند روز 
اخیر داشته است، گفت: 15 هزار میلیارد ریال از منابع شرکت های 
دولتی تابع وزارت نفت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام گازرسانی 

به روستاها مصوب شد.
سخنگوی دولت افزود: سهم سازمان نوسازی و تجهیز مدارس از 
2۰ درصد به 5۰ درصد افزایش یافت و امیدوار هستیم با تمهیداتی 
که در سال 99 شده، از محل بودجه وزارت نفت و درآمدهای نفت 
در حوزه گاز، مدارسی که فاقد سامانه گرمایشی هستند را بتوانیم 
پوشش بدهیم و صد هزار کالس درس با این وصف ایمن می شوند.

ربیعی استمرار جریان فروش سهام و دارایی های دولتی مطابق 
روش های قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون 
 )ETF( اساسی و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

را از دیگر اهداف بودجه 1۴۰۰ عنوان کرد.

زنجیره  ایجاد  طریق  از  ملی  سرمایه های  افزایش 
ارزش پتروشیمی

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: پتروشیمی می تواند ارزش 
سرمایه های ملی را از طریق ایجاد زنجیره ارزش افزوده باال ببرد، 
از این رو سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی، چشم انداز روشنی 

از این صنعت ارائه می کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی، با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی 
نقش مهمی در توسعه کشور ایفا می کند، گفت: توسعه هرچه بیشتر 
صنعت پتروشیمی افزون بر جلوگیری از خام فروشی، مواد اولیه صنایع 
پایین دستی را برای تقویت تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور فراهم 
می کند.وی با بیان اینکه این صنعت در بخش های مختلف و در 
تقویت زیرساخت ها موفقیت های خوبی به دست آورده است، افزود: 
پتروشیمی ارزش سرمایه های ملی را از طریق ایجاد زنجیره ارزش 
افزایش داده است، از این رو سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی، 

چشم انداز روشنی از این صنعت ارائه می کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره 
ارزش در اولویت طرح های توسعه ای این صنعت قرار دارد و در این 

مسیر بخش خصوصی می تواند بیش از گذشته نقش آفرین باشد.
پتروشیمی  صنعت  اشتغال زایی  نقش  به  جهان آبادی  رحیمی 
اشاره کرد و گفت: امروزه اشتغال یکی از ارکان توسعه و پیشرفت 
کشورهاست و یکی از صنایعی که به افزایش اشتغال در کشور کمکی 

بسزا می کند صنایع وابسته به پتروشیمی است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
تولید روزانه گاز کشور به ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسید

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش تولید روزانه گاز 
شیرین در کشور تا 9۰۰ میلیون مترمکعب خبر داد.

حسن منتظرتربتی در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به حل 
مسئله موازنه تولید و مصرف در سال های گذشته در کشور، گفت: 
به دلیل اقدام های موثری که در سال های اخیر در پارس جنوبی انجام 
شده، تولید روزانه گاز کشور به 9۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که 
این مقدار معادل روزانه 5 میلیون بشکه نفت است.وی با بیان اینکه 
اگر ایران از گاز طبیعی بهره مند نبود باید برای تامین انرژی کشور 
نفت وارد می کردیم، افزود: خوشبختانه این انرژی پاک اکنون در 
دسترس مردم در بخش های مختلف خانگی، صنایع و نیروگاه هاست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: مسئله دیگری که در 
گذشته وجود داشت نوع شبکه گازرسانی کشور به حالت درختی 
بود یعنی سرشاخه های شبکه نقاط ضعف آن محسوب می شد اما 
در سال های اخیر با افتتاح کریدور غرب کشور و خط لوله دامغان 
– نکا – کیاسر، این خطوط لوله با ُقطر 5۶ اینچ به شبکه گازرسانی 

متصل شدند و شبکه به هم پیوسته ای ایجاد شد.

حاشیه های بوش ادامه دارد؛

خروج ارز برای واردات ممنوعه!

در سال جهش تولید محقق شد؛
کاهش هزینه ارزی و شکوفایی دانش فني در مجتمع 

فوالد صنعت بناب با بومي سازي قطعات 
مجتمع فوالد صنعت بناب در سال جهش 
و  قطعات  از  بسیاری  سازي  بومي  با  تولید 
تجهیزات، عالوه بر خودکفایی در تامین اقالم 
های  هزینه  کاهش  در  مهمی  گام  نیاز،  مورد 

ارزی برداشته است.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، با شکوفایي دانش 
فني و بومي سازي، مجتمع فوالد صنعت بناب، اکنون بي نیاز از واردات 

بسیاری از اقالم شده است.
بکار گیري دانش فني و بهره مندي از وجود متخصصان جوان در 
این مجتمع فوالدي، باعث رشد و شکوفایي توانمندي هاي نیروهای  

تالشگر این مرز و بوم شده است.
 طراحي و ساخت قطعات و اقالم مورد نیاز واحد هاي تولیدي ذوب 
و نورد در دستور کار مدیران شرکت قرار گرفته و در ادامه فعالیت هاي 
صورت گرفته در چند سال اخیر، در واحد نسوز،  نازل داخلي پاتیل 2۰ 
تني،  تولید ول بلوک ذوب ریزي پاتیل 2۰ تني و  تولید ول بلوک تاندیش 
۶ تني در ذوب القایي شهریار تولید شده است. همچنین در ماه هاي قبل 
نیز تولید ایمپکت تاندیش 1۷ تني ذوب قوس شاهین، گارنکس تاندیش 
1۷ تني ذوب قوس الکتریکي شاهین وگارنکس ۶ تني ذوب القایي شهریار 
عملیاتی شده بود. با تولید اقالم یاد شده که اغلب وارداتي بود، عالوه 
بر کاهش هزینه هاي ارزي، افزایش دقت در ساخت و تسریع در تامین 

موارد فوق براي جلوگیري از توقفات انجام یافته است.
با  تولیدي  واحدهاي  کنار  در  تکنولوژي  و  مهندسي  واحدهاي 
مطالعه و تحقیق، طراحي و مهندسي قطعات براي ساخت آن بصورت 
تنگاتنگ با کارشناسان تولید در ارتباط بوده و با تالش شبانه روزي 
برای خودکفایي و استقالل در تامین احتیاجات خطوط تولید فعالیت 
دارند و با افتخار مي توان گفت که تحریم در این زمینه بي اثر بوده 
به طوری که در سال جاري با تکیه بر دانش و توان بومي، رشد ۴۰ 
درصدي تولید را شاهد بودیم . این گزارش حاکیست: پنجمین ست 
کوره القایي ذوب شهریار این مجتمع به صورت کامل توسط کارکنان 
واحدهاي مهندسي و تولید داخل این شرکت انجام گرفته که افزایش 
تولید را در بر داشته است. همچنین سیستم شارژ آهن اسفنجي در 
کوره هاي ذوب و بهینه سازي خطوط نورد از جمله مواردي است که 
در واحدهاي فني و مهندسي انجام مي شود. مجتمع فوالد صنعت 
بناب داراي خطوط متعدد نورد و دو واحد ذوب و ریخته گري قوس و 
القایي است که شمش هاي 15۰ در 15۰ و انواع مقاطع فوالدي اعم از 
میلگرد آجدار ساختماني از سایز 8 تا ۳2 را در گریدهاي مختلف مطابق 
با استانداردهاي جهاني تولید و راهي بازارهاي داخلي و خارجي مي کند.

درخواست و اعطای کارت اعتباری ارزان قیمت بانک 
پاسارگاد از طریق برنامه ویپاد

“کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد” 
»تسهیالت  طرح  توسعه  و  تکمیل  هدف  با 
چه  هر  بهره مندی  همچنین  و  ارزان قیمت« 
بیشتر گروه مشتریان حقیقی از تسهیالت این 

بانک، طراحی و ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طرح 

اعتبارسنجی مشتریان  نتیجه  مبنای  بر  ارزان قیمت،  اعتباری  کارت 
محترم و در راستای تالش در جهت گسترش هرچه بیشتر سطح 
مراودات ایشان با بانک طراحی شده است. در این طرح بر اساس 
امتیاز سپرده های مشمول مشتریان، تسهیالتی در قالب عقد مرابحه و 
از طریق ابزار کارت اعتباری به آنان اعطا می شود؛ به نحوی که امکان 
تعیین فاکتورهای »مبلغ تسهیالت« و »مدت و مبلغ سپرده گذاری« نیز 
برای مشتریان فراهم است. بر اساس این خبر، در این طرح ضمن 
ارج نهادن به مراوده مشتریان گرامی با بانک، کسانی که دارای سپرده 
قرض  الحسنه جاری و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی هستند، 
اعتباری  کارت  اعطای  شوند.  بهره مند  تسهیالت  این  از  می توانند 
توسط مشتری، حداقل  امتیازهای کسب شده  مبنای  بر  ارزان قیمت 
به مدت ۳ماه پس از ثبت درخواست ایشان از طریق اپلیکیشن ویپاد 
انجام خواهد شد. ازاین رو متقاضیان ضمن نصب این برنامه از طریق 
www. کافه بازار، سایت بانک پاسارگاد و یا سایت ویپاد به نشانی

wepod.ir )برای سیستم عامل اندروید و یا نسخه وب برای کلیه 
سیستم عامل ها( می توانند پس از طی مراحل احراز هویت، نسبت به 
ثبت نام و درخواست کارت اعتباری به صورت غیرحضوری اقدام کنند. 
گفتنی است هم میهنان گرامی برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
بانک  سایت  ارزان قیمت« در  اعتباری  به »کارت  مربوط  به صفحه 
پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir/icc مراجعه کرده و یا با مرکز 
مشاوره و اطالع رسانی به شماره  تماس8289۰ تماس حاصل نمایند.

عدم حدنصاب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بانک آینده

شرایط  به  مربوط  های  محدودیت  به  نظر 
نامساعد ویروس کرونا، مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده بانک آینده  در روز یکشنبه  مورخ 
دوم آذرماه 1۳99 برگزار ؛ الکن، با توجه به عدم 
حضور بیش از 5۰ درصد سهامداران، مجمع به 

حد نصاب قانونی نرسید.
دکتر مرادی ریاست هیات مدیره و رئیس مجمع گفت پس از 
از  قبلی  رسانی  اطالع  با  و  نسبی وضعیت کرونایی کشور  بهبودی 
طریق روزنامه های کثیر االنتشار بانک، مجمع پیش گفته با اعمال 
مالحظات مفاد ماده)8۷( اصالحیه قانون تجارت و ماده)52( اساسنامه 

بانک برگزار خواهد شد.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی
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آمادگی 8۰ اکیپ  راهداری زمستانی در استان اردبیــل 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
 8۰ آمادگی  از  اردبیل  استان  ای  جاده 
اکیپ  راهداری زمستانی در استان جهت 

انجام عملیات زمستانی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
اله  اردبیل،کلیم  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
جلسه  در  کنفرانسی  ویدئو  بصورت  که  وثوقـی 
قرارگاه مرکزی حمل ونقل و راهداری زمستانی 
استان اردبیل سخن می گفت بر تشکیل کمیته 
های برف روبی در شهرستانها و هماهنگی کامل 

بین اعضای این کمیته تاکید کرد.
دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل و 
نقل استان اردبیل گفت: با تالش همکاران عزیز 
تعمیر ماشین آالت راهداری انجام شده و اکیپ 
ها آمداه خدمات رسانی به مردم عزیز هستند.عضو 
شورای اداری استان اردبیل با بیان اینکه در طرح 
زمستانی امسال ۴2۰ نفر نیروی راهداری در گردنه 
ها،محورها و راهدارخانه های استان مستقر خواهند 
شد از ذخیره سازی 28 هزارتن شن و نمک جهت 

انجام عملیات برف روبی خبر داد.
ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل 
راهداری  های  اکیپ  فعال  اردبیل حضور  استان 
در کنار سایر نیروهای امدادی و پلیس راه در جاد 
ها را یادآور شد و تصریح کرد: با توجه به شرایط 
های  ها،پروتکل  دستورالعمل  کلیه  کرونایی، 

بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی در همه 
ادارات راهداری شهرستانها و به ویژه راهدارخانه 
اجراست.وثوقـی  درحال  خاصی  حساسیت  با  ها 
افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اردبیل برای خدمات رسانی به رانندگان و 
ماشین  دستگاه   2۳۰ زمستان  ایام  در  مسافران 
آالت سبک و سنگین را در محورهای مواصالتی 
مستقر خواهد کرد. مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اردبیل با بیان اینکه اردبیل 
جزء استانهای سردسیر کشور است که معموال  
راهداری  استانها درگیر مشکالت  از سایر  زودتر 
کردن  فعال  کرد:  خاطرنشان  می شود،  زمستانی 
اکیپ های زمستانی، خرید نمک و شن و ماسه 
است  اقداماتی  معموال  جاده ها  نمک پاشی  برای 
که سریع تر از سایر استانها در استان اردبیل آغاز 

بر  اردبیل  استان  ترافیک  شورای  می شود.عضو 
هماهنگی کامل بین دستگاههای امدادی باهدف 
طرح  در  عزیز  مردم  به  شایسته  رسانی  خدمت 
اجرای  راستای  در  گفت:  و  کرد  تاکید  زمستانی 
هوشمند  سامانه   1۳۳ از  طرح  این  بهتر  هرچه 
خواهد  استفاده  نیز  راهها  کنترل  و  نظارت 
شد.وثوقـی از مردم و مسافران خواست باتوجه 
به شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان قبل از 
سفر حتما با سامانه 1۴1 مرکز مدیریت اطالعات 
راهها و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل تماس 
گرفته و از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.در 
ادامه این جلسه روسای ادارات راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرستانها نیز با اشاره به برنامه 
ریزی های انجام شده برای اجرای طرح زمستانی 

نظرات و  دیدگاههای خود را مطرح کردند.

به  معیشتی  بسته   ۱۲۰۰ با  مشهد  عمار  ناحیه 
استقبال هفته بسیج رفت

باقرزاده-فرمانده  سمیه  مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
بسیج  هفته  امسال  افزود:  عمار  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
با برخورد به ویروس منحوس کرونا آغاز شد و بسیج ناحیه 
برای خدمت  معیشتی  بسته  از 12۰۰  بیش  با  عمار مشهد 
رسانی به مردم حاشیه شهر مشهد به استقبال این هفته رفت.

فرضعلی گرایلی ادامه مطلب افزود: تهیه این بسته های 
معیشتی خدمتی ست که در طرح شهید سلیمانی به عنوان 
مسجد سنگر سالمت این را زنجیره را قطع نکنیم و مردم در 
خانه بمانند تاما در مقابله با این ویروس قدم موثری برداریم.

وی تصریح کرد: به مناسبت هفته بسیج در پایان و روز 
تشکیل هفته بسیج 5 آذر 15۰۰ بسته دیگر را با همکاری 
پایگاه های بسیج برادران خواهران و  هچنین مساجد که 
به عنوان قرارگاه های “مسجد سنگر سالمت« تعیین شدند 
به اتفاق امام جماعت  و مردم هر محله سعی خواهیم کرد 
برای  کنیم که حتی  توزیع  و  آماده  را مجدد  ها  بسته  این 
ضروریات زندگی هم به بیرون مراجعه نکنند تا سالمتی را 
همت بسیج، دانشگاه علوم پزشکی و تمام نهادهای انقالبی 
و  نظام  برای  را  دیگری  سرافرازی  و  برگردانیم  جامعه  به 

انقالب رقم بزنیم.
وی با اشاره به اقالم تهیه شده در بسته های معیشتی نیز 
اضافه کرد: این بسته شامل تمام اقالم غذایی مورد نیاز بوده 
و ارزش ریالی هر بسته 2میلیون 5۰۰ هزار ریال می باشد.

توزیع  مورد  در  ما  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  گرایلی 
بسته ها بیان داشت:   این بسته ها در حاشیه شهر مشهد 
زیرا ما ناحیه معین ناحیه میثم مشهد، هستیم که از طبرسی 
تا گلشهر خانواده ها با دقت با کد ملی شناسایی و در سامانه 
در  که  هستند  هایی  خانواده  قطعا  و  اند  شده  ثبت  سخا 

معیشت مشکل دارند. 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه عمار تاکید کرد: این 
بسته ها با دقت در حاشیه شهر مشهد با همکاری بسیج و 
پایگاه بسیجی که وجود دارد توزیع می شود. با تمام تالش 
، سعی می کنیم مشکالت محدوده ای که به ما واگذار شده 

را مرتفع کنیم.
ناحیه مقاومت بسیج  ادامه مسئول بسیج سازندگی  در 
سپاه عمار ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته بسیج گفت: 
با توزیع این بسته ها بین محرومین حاشیه شهر امیدواریم 
کرونا  زنجیره  قطع  در  بتوانیم  تا  رسیده  حداقل  به  ترددها 

کمک بسزایی داشته باشیم.
شایان ذکر است؛ ناحیه عمار که معین ناحیه میثم هم 
می باشد از خیابان امام خمینی تا نزدیکی میدان شهدا، میدان 
شهید فهمیده از خیابان سنتو و مجدد به امام خمینی )ره( 
منتهی می شود که شامل احمد آباد، جانباز، سجاد، فرامرز،قلعه 

آبکوه و  مطهری جنوبی از محدوده ناحیه عمار می باشند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خبر داد؛
دادرسی  جلسه   ۱۷۰۰ از  بیش  برگزاری 

الکترونیک 
گروه خبری شهرستان مشهد فاطمه صدقی-رئیس کل 
دادگستری استان خراسان رضوی از برگزاری بیش از هزار 
و ۷۰۰ جلسه دادرسی الکترونیک در مجموعه قضایی استان 

خراسان رضوی خبر داد.
ارائه شده  تحولی  برنامه  به  اشاره  با  غالمعلی صادقی 
توسط ریاست قوه قضائیه گفت: یکی از مهمترین راهبردهای 
در صورت  و  است  الکترونیک  دادرسی  توسعه  برنامه،  این 
اجرای درست برنامه های ابالغی در این زمینه شاهد تحول 
نتیجه آن فراهم آمدن رضایتمندی  خوبی خواهیم بود که 

عمومی خواهد بود.
وی با تشریح برخی از اقدامات انجام شده در این زمینه 
گفت: با عنایت به تأکیدات صورت گرفته تالش قابل توجهی 
در این مجموعه قضایی در جهت تحقق برنامه های تحولی 
دستگاه قضایی از جمله در زمینه توسعه دادرسی الکترونیک 
صورت گرفت و در بیشتر حوزه های قضایی استان شاهد 

برگزاری جلسات دادگاه بصورت الکترونیک بوده ایم.
 ۴۰ از  بیش  در  اخیر  مدت  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شعبه شاهد برگزاری یک هزار و ۷۷۰ مورد جلسه دادرسی 
الکترونیک در دادسراهای عمومی و انقالب و محاکم قضایی 

مشهد و شهرستانها بوده ایم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به فضای 
حاکم بر مناسبات اجتماعی به دلیل شیوع بیماری کرونا گفت: 
با تالش مضاعف همکاران  توانسته  قضایی  این مجموعه 
برگزاری  زمینه  در  جمله  از  تحولی  سیاستهای  کاربست  و 
یک  به  را  کرونا  بیماری  تهدید  الکترونیک؛  های  دادرسی 
گرانقدر  شهروندان  به  مطلوب  خدمات  ارائه  فرصت جهت 
تبدیل نماید و هم اکنون با هدف حفظ سالمت مراجعان و 
همکاران نوبت دهی در برخی مجتمع های قضایی بصورت 
فراهم شدن  امیدواریم در صورت  و  آغاز شده  الکترونیکی 
خدمات  ارائه  گسترش  شاهد  نیازها  تأمین  و  زیرساختها 

الکترونیک قضایی به شهروندان باشیم.

تولیت آستان قدس رضوی 
و  پاسخگویی  در  الگویی  باید  رضوی  قدس  آستان 

تعامل با مردم باشد

ن  ستا آ لیت  ده-تو ا ز قر با سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
دینی،  تعامل  مصادیق  مهمترین  از  یکی  گفت:  رضوی  قدس 
پاسخگویی به مردم است که باید در آستان قدس رضوی تبلور 

باشد. ویژه ای داشته 
دست  دیدار  در  مروی  احمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رضوی  قدس  آستان  مردمي  ارتباطات  جامع  مرکز  اندرکاران 
اظهار کرد: دریافت پیام های مردمی و پاسخگویی به تماس های 
این  داریم  اعتقاد  بلکه  نیست  تشریفاتی  کار  یک  صرفا  تلفنی 
آن  انجام  برای  و  است  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از  کار 

ورزید. اهتمام  باید 
اهتمام  و  کار  انجام  اهمیت  به  توجه  را  موفقیت  وی الزمه 
داشتن در انجام آن دانست و افزود: به فرمایش رهبر معظم انقالب 
تمام  باید  می گیرند،  قرار  که  جایگاهی  هر  در  انسان ها  اسالمی، 
در  گیرند؛  کار  به  وظیفه  آن  انجام  برای  را  خود  تمرکز  و  توان 
با  کار  آن  انجام  برای  روحی  مشوق  کار،  گرفتن  جدی  حقیقت 

است. بیشتر  هرچه  کیفیت 
آستان  به  مردم  اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
قدس نسبت به دیگر مجموعه ها، نگاه و احساس متفاوتی دارند 
که باید قدر آن را دانست، ادامه داد: شاید اگر اشکال یا ضعفی 
در یک مجموعه دولتی یا خصوصی باشد، مردم خودشان را ملزم 
به تذکر دادن ندانند اما کوچکترین اشکالی در آستان قدس وجود 
این  خادمان  عنوان  به  ما  برای  که  می دهند  تذکر  باشد،  داشته 
آستان مالئک پاسبان بسیار با ارزش است.وی بیان کرد: با اینکه 
ممکن است برخی از نقدها و اشکاالتی که در پیام های مردمی 
این کار که مردم  اما نفس  نباشد  مطرح می شود، حتی وارد هم 
مدنظر  نکات  و  دارند  مسئولیت  احساس  قدس  آستان  به  نسبت 

اتفاقی بسیار مبارک است. خود را مطرح می کنند، 
تحقق  لزوم  بر  تأکید  با  مروی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
عینی مدیریت اسالمی در مجموعه آستان قدس خاطرنشان کرد: 
مردم  به  پاسخگویی  دینی،  تعامل  مصادیق  مهمترین  از  یکی 
است که باید در آستان قدس رضوی تبلور ویژه ای داشته باشد.

وی تاکید کرد: ممکن است در بین پیشنهادهایی که از سوی 
این  در  نباشد،  اجرا  قابل  پیشنهادها  برخی  مردم مطرح می شود، 
صورت باید این موضوع را به اطالع مردم رساند و در مقابل از 

نقطه نظرات کاربردی و قابل اجرا هم استقبال کرد.
اینکه هیچ تماس  بیان  با  والمسلمین مروی  حجت االسالم 
و انتقاد مردمی نسبت به عملکرد سیستمی آستان قدس رضوی 
مردمی  درخواست های  به  داد:  ادامه  بماند،  پاسخ  بدون  نباید 
عنوان  به  ما  که  داریم  اعتقاد  و  داده شود  پاسخ  درستی  به  باید 
خادمان آستان قدس باید در پاسخگویی به انتقادات، پیشنهادات 

باشیم. الگو  برای دیگر مجموعه ها  و مطالبات 
قدس  آستان  مردمی  ارتباطات  جامع  مرکز  به  خطاب  وی 
مجموعه های  پاسخگویی  وضعیت  از  گزارشی  گفت:  رضوی 
تا  کنید  تهیه  مردمی  درخواست های  به  قدس  آستان  مختلف 
از  و  داده  تذکر  تعلل می کنند،  پاسخگویی  در  که  به بخش هایی 
بخش هایی که اولویت رسیدگی به درخواست های مردم را مدنظر 
بیان  با  رضوی  قدس  آستان  شود.تولیت  قدردانی  می دهند،  قرار 
اینکه سامانه تلفنی 1۳8 مرکز جامع ارتباطات مردمي حلقه واسط 
بین مردم و بخش های مختلف آستان قدس است، تصریح کرد: 
مطرح  رضوی  مطهر  حرم  با  ارتباط  در  مردم  توسط  که  مسائلی 
می شود، در کوتاه ترین زمان ممکن باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

این  بر  ما  اعتقاد  گفت:  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
لذا به هیچ  است که آستان قدس رضوی متعلق به مردم است، 

بود. به احساس مسئولیت مردم بی تفاوت  نباید نسبت  عنوان 

تقدیر مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی شازند

مرکزی - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
پتروشیمی شازند، سرکار خانم دکتر امینی مدیرکل بهزیستی استان 
با حضور در  آذر ماه  اتفاق هیات همراه روز دوشنبه ۳  به  مرکزی 
مجتمع پتروشیمی شازند ضمن دیدار و گفت و گو با مهندس ولدخانی، 
به پاس همکاری و همیاری های ارزشمند ایشان، لوح سپاسی به 

مدیرعامل پتروشیمی شازند اهدا نمودند.
در این دیدار مدیرکل بهزیستی استان از فعالیت ها و مشارکت 
های  مسئولیت  به  عمل  در  شازند  پتروشیمی  خیرخواهانه  های 
تقدیر  مرکزی  استان  و  شازند  شهرستان  به  نسبت  خود  اجتماعی 
نمودند و مهندس ولدخانی نیز ضمن تقدیر از تالش ها و اقدامات 
موثر این سازمان، بر ادامه حمایت های مادی و معنوی پتروشیمی 

شازند از سازمان بهزیستی تاکید نمودند.

به منظور صرفه جویی در مصرف آب و استفادۀ 
مجدد از پساب های شهری و همچنین پیشگیری 
آلودگی های  که  شهری  پساب های  سرریز  از 
پی  در  را  زاینده رود  رودخانۀ  و  زیست محیطی 
انتقال  و  جمع آوری  شبکۀ  احداث  پروژۀ  داشت، 
پساب شهرستان زرین شهر پس از اتمام عملیات 
احداث و آماده سازی، مورد بهره برداری قرار گرفت. 
علیرضا استکی، مدیر اجرای پروژه های انرژی 
با  کرد:  تأکید  خبر  این  اعالم  سیاالت، ضمن  و 
توجه بـــه مشکالت خشــکسالی و کــم آبـــی 
در  همچنیـــن  و  زاینـــده رود  رودخــــانۀ 
اجتماعی  مسئولیت های  به  تعــــهد  راستــای 
به  انجام مطالعات مربوط  مبارکه،  شرکت فوالد 
تعیین منابع پایدار آب و برطرف کردن مشکالت 
آب شرکت به لحاظ کّمی و کیفی در دستور کار 
ناحیۀ انرژی و سیاالت و این واحد قرار گرفت. 
به همین منظور قراردادی میان فوالد مبارکه و 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با موضوع 
خرید پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان 
سی  حدود  طی  در  آن،   طبق  و  گردید  منعقد 
به  پساب  مترمکعب  میلیون   5۰۰ حدود  سال 
فوالد مبارکه تحویل می  گردد. این اقدام عالوه 
مبارکه،  فوالد  موردنیاز  آب  از  بخشی  تأمین  بر 
کمک شایانی به رفع آلودگی های محیط زیستی 

شهرهای اطراف خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه این پساب ها پس 
شهرهای  تصفیه خانۀ  چهار  در  جمع آوری،  از 
زرین شهر، مبارکه، صفائیه و ورنامخواست تصفیۀ 
فوالد  آب  تصفیه خانۀ  به  سپس  و  شده  اولیه 
ادامه  می شوند،  داده  انتقال   )PU1۳( مبارکه 
انتقال پساب های شهرهای مبارکه، صفائیه  داد: 
و ورنامخواست از سال 9۷ شروع شد و در حال 
حاضر نیز احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب 
زرین شهر به پایان رسیده و انتقال پساب های این 

شهر به فوالد مبارکه نیز میسر شده است.
و  تصفیه  جمع آوری،  کرد:  اذعان  وی 
بازچرخانی پساب های شهری و استفاده از آن ها 

بهینه سازی  به  شایانی  کمک  چرخۀ صنعت،  در 
محیط زیست و تأمین آب موردنیاز شرکت فوالد 
از  خام  آب  برداشت  کاهش  درنهایت  و  مبارکه 

رودخانه خواهد کرد.
فنی  مشخصات  در خصوص  وی  همچنین 
این پمپاژخانه گفت: این پروژه در مساحتی حدود 
15۰۰ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 25۰ میلیارد 
ریال احداث گردیده است.  در ساخت این ایستگاه 
پمپاژ از حداکثر توان شرکت های داخلی به عنوان 
سازندگان تجهیزات از جمله پمپ، کابل، تابلو برق، 

جرثقیل و ... استفاده شده است.
استکی در خاتمه خاطرنشان کرد: این پروژه 
و  راه اندازی  پیش  مراحل  تمامی  در حال حاضر 
تست های مربوط به خط را طی کرده و در حال 
بهره برداری و انتقال پساب های این شهر به فوالد 
مبارکه است؛ ضمن اینکه با راه اندازی این پروژه 
شهرستان های  پساب های  کامل  ارسال  امکان 

مبارکه و لنجان نیز  میسر شده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود از زحمات 
و همکاری های معاونت طرح و توسعه، مدیریت 
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت کارکنان 
ناحیۀ انرژی و سیاالت، شرکت مهندسی فوالد و 
به عنوان  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

مجری طرح تقدیر و تشکر کرد.

با هدف صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست پیرامونی فوالد مبارکه انجام گرفت؛ 
بهره برداری از پروژۀ ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب زرین شهر 

زمین ایران 

هاشم امینی هدف از انجام عملیات توسعه 
و اصالح را بهبود در آبرسانی در مناطق مختلف 
شهری و روستایی و ارتقای شبکه فاضالب این 
استان برشمرد و افزود:  عالوه بر موارد ذکر شده، 
بهره وری در مصرف آب، جلوگیری از هدررفت 
موثر  بهره گیری  و  کیفیت  ارتقای  حیات،  مایه 
توسعه  طرح های  اجرای  مزایای  از  فاضالب  از 
به  اصفهان  فاضالب  و  آب  در شبکه  اصالح  و 

شمار می رود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
 1۷۳ مدت  این  در  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان 
کیلومتر توسعه شبکه آب در استان انجام گرفت 
تصریح کرد: ۶9 کیلومتر اصالح شبکه آب دیگر 
اقدام این بخش بود و در بخش فاضالب نیز ۶5 
کیلومتر لوله گذاری و پنج کیلومتر اصالح شبکه 

انجام گرفت.
نخست  ماه   ۶ در  اینکه  بیان  با  امینی 
امسال 1۰ هزار  و 1۷9 انشعاب جدید در بخش 
آب استان اصفهان ایجاد شد خاطرنشان کرد: در 

این مدت 9 هزار و 118 انشعاب هم در بخش 
فاضالب استان به انشعابات قبلی افزوده شد.

وی همچنین با اشاره به کاهش منابع آبی 
بویژه ذخیره سد زاینده رود گفت: اجرای سریع 
طرح های انتقال و تامین آب در منطقه ضروری 
است و سامانه دوم آبرسانی اصفهان هم از لحاظ 
از وقوع بحران ها  حفظ جان مردم و جلوگیری 

اهمیت باالیی دارد.

امینی افزود: با اقدامات صورت گرفته قرار 
است تا تابستان سال آینده بخشی از این سامانه 

در چرخه تامین آب قرار گیرد.
استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان با بیان اینکه مصرف آب همزمان با همه 
گیری بیماری کووید-19 حدود 2۰ درصد افزایش 
یافت اظهارداشت: امیدواریم مردم اصفهان که در 
مصرف بهینه آب در کشور پیش رو هستند در 
ماه های سرد پیش رو که شیوع ویروس همچنان 

تداوم دارد از هدررفت آب جلوگیری کنند.
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یک 
میلیون و 18۰ هزار مشترک را زیر پوشش دارد.

شامل  اصفهان  آبرسانی  دوم  سامانه  طرح 
تونل انتقال آب و تصفیه خانه موسوم به ›گالب 
2‹ است و به عنوان طرح توسعه آبرسانی به 1۴ 
شهرستان استان اصفهان به طول 2۷ کیلومتر، 
آب دریاچه سد زاینده رود را به تصفیه خانه انتقال 
می دهد؛ این سامانه باید در اواسط دهه گذشته 

به بهره برداری می رسید اما هنوز ناتمام است.

از ابتدای امسال تاکنون؛

عملیات توسعه در 31۲ کیلومتر از شبکه آب و فاضالب اصفهان انجام شد

گازاستان  شرکت  مدیرعامل   - مرکزی 
مرکزی خبر از معافیت پرداخت هزینه وانشعاب 
درحدود  وپرورش  وآموزش  مذهبی  اماکن  گاز 
در۶ماهه  ریال  ۴5۰میلیون  و  میلیارد  هفت 
نخست سالجاری داد. به گزارش روابط عمومی 
محمدرضاسمیعی  مرکزی  گازاستان  شرکت 
برنامه  سازمان  دستورالعمل  با  مطابق   : گفت 
بودجه  قانون  مفاد  کشوروبراساس  وبودجه 
ریال  و29۳میلیون  دومیلیارد  سال1۳99مبلغ 

آموزش  واحدهای  گازبهاءجهت  بخشودگی 
همین  براساس  شد.  درنظرگرفته  وپرورش 
امورمالی  رییس  احمدرضامظاهری  گزارش 
موضوع  درخصوص  مرکزی  گازاستان  شرکت 
مقررات  1۳قانون  ماده   براساس  گفت:  فوق 
جمهوری  محترم  ریاست  ابالغی  دولت  مالی 
مذهبی  ماکن  ا اصلی  فضاهای   » منحصرا ،
هزینه  زپرداخت  ا اساسی  نون  درقا مصرح 
وبراساس  باشند  می  معاف  گازطبیعی  مصرف 

و15۷  میلیارد  پنج  به  نزدیک  قانون  همین 
میلیون ریال درشش ماهه نخست سال جاری 
همین  برپایه  قرارگرفت.  بخشودگی  شامل 
هفت  گفت:جمعاحدود  درادامه  ایشان  گزارش 
ازسهم بخشودگی  ریال  ۴5۰میلیون  میلیارد و 
وپرورش  آموزش  وهمچنین  مذهبی  اماکن 
شامل  مطروحه  لحاقیه  ا وبندهای  نین  زقوا ا
گازاستان  شرکت  به  زپرداخت  ا بخشودگی 

مرکزی گردیدند.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:

معافیت ازپرداخت هزینه وانشعاب گاز اماکن مذهبی وآموزش وپرورش
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مرکزی - به مناسبت گرامیداشت 
سومین روز از هفته ایمنی حمل و نقل، 
اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی در مراسمی 
با مشارکت پلیس راه و فرماندهی پلیس راهور به 

راکبان موتورسیکلت کاله ایمنی اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
حضور  با  مرکزی،  استان  ای  جاده  ونقل  وحمل 
نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
پلیس راهور و پلیس راه در راستای ارتقاء فرهنگ 
موتورسیکلت،  راکبان  ایمنی  افزایش  و  ترافیک 
مراسمی با محتوای آموزشی و اهمیت استفاده از 

کاله ایمنی در شهرستان اراک برگزار شد .
عباس گرامی رئیس اداره ایمنی و ترافیک 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
و  حمل  ایمنی  هفته  نکوداشت  ضمن  مرکزی 
نقل عنوان کرد: استفاده از کاله ایمنی و ارتقای 
دانش ایمنی و تشویق راکبان موتورسیکلت امری 
از اهدای کاله ایمنی به  ضروری است و هدف 
و  ایمنی  کاله  از  استفاده  ترویج  موتورسواران، 

فرهنگ صحیح موتورسواری است.

وی افزود: براثر کوچکترین برخورد این وسیله 
دیگر،  حوادثی  آمدن  پیش  یا  خودروها  با  نقلیه 
جدی  آسیب  سر  ناحیه  از  موتورسیکلت  راکبان 
یا  و  به فوت  اکثرا منجر  متاسفانه  بینند که  می 

معلولیت های جبران ناپذیر می شود لذا امید است 
راکبان موتور سیکلت با رعایت مقررات راهنمایی و 
استفاده از کاله ایمنی از مخاطرات احتمالی ناشی 

از سوانح جاده ای به سالمت عبور کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:
وضعیت فعلی بازار مرغ قابل پیش بینی بود

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران 
می گوید دولت در طول ماه های گذشته صدای هشدارهای فعاالن 
بخش خصوصی درباره  احتمال افزایش قیمت مرغ را نشنید و امروز 

نتیجه این نادیده گرفتن ها را در بازار می بینیم.
احمد فرشچیان، اظهار کرد: بخش خصوصی از چند ماه قبل به 
روش های مختلف و از هر تریبونی که ممکن بود، به دولت هشدار 
داد که در حوزه نهاده های دامی مشکالت و محدودیت های جدی 
وجود دارد و اگر این مشکالت حل نشود، به کاهش توان تولیدی 
کشور در حوزه مرغ و تخم مرغ منجر شده و در نهایت به افزایش 

نرخ ها می انجامد.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که دولت اعالم می کند 
نهاده های دامی همچنان ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت می کنند، پس دلیل 
این افزایش قیمت چیست؟ توضیح داد: سوال بخش خصوصی نیز 
دقیقا همین است. ما به آمار و جزییات تخصیص ارز دولتی دسترسی 
نداریم، اما دولت می گوید امسال نه تنها این ارز پرداخت شده بلکه 
حتی عدد بیشتری نیز در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه 
نهاده های دامی مانند ذرت، دولت می گوید عدد واردات از سال قبل 

نیز بیشتر بوده است.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران 
ادامه داد: در چنین شرایطی ما با مرغداران بسیار زیادی مواجه هستیم 
که به این نهاده های دامی دسترسی نداشتند یا مجبور شدند آنها را در 
بازار آزاد با چند برابر قیمت بخرند. اگر دولت می گوید که ارز را داده پس 
باید در حوزه توزیع نهاده های دامی ورود کند تا متوجه شود کجای کار 
اشکال داشته که وضعیت واحدهای مرغداری را به اینجا کشانده است.

وی با بیان این که اگر کرونا نبود قیمت مرغ می توانست بسیار 
بیشتر از این باشد، تصریح کرد: با شیوع ویروس کرونا برگزاری 
مراسم های عروسی، عزا و جشن های گسترده متوقف شد و حتی 
در قالب محدودیت های جدید، دورهمی ها نیز محدود شده است. در 
چنین شرایطی میزان مصرف مرغ به شدت کاهش یافته زیرا مصرف 
رستورانی ما بسیار بیشتر از مصرف خانگی است  و به همین دلیل اگر 
تقاضا مانند سال های گذشته بود، احتمال باالتر رفتن قیمت ها نیز به 

دلیل کاهش تولید وجود داشت.
فرشچیان در پاسخ به این سوال که چقدر وعده های دولت در 
کاهش قیمت مرغ در روزهای آینده امکان پذیر خواهد بود؟ بیان کرد: 
در اقتصاد هیچ مساله ای را نمی توان با دستور مدیریت کرد. این که ما 
بگوییم قیمت به شکل دستوری یک عدد خاصی تعیین می شود و 
هیچ کس حق ندارد بیشتر از آن بفروشد با واقعیت های اقتصاد سازگار 
نیست. ما باید چند ماه قبل و زمانی که مرغ هنوز به مرز ۴۰ هزار 
تومان نرسیده بود برای بهبود اوضاع بازار برنامه ریزی می کردیم. در 
حال حاضر نیز برطرف کردن مشکالت واحدهای مرغداری و توزیع 
نهاده های دامی در اولویت اصلی هستند و در غیر این صورت نمی توان 

انتظار داشت که این بازار بهبود جدی پیدا کند.
قابل  افزایش  داخلی  بازار  در  مرغ  قیمت  گذشته  روزهای  در 
نیز  از مرز ۳5 هزار تومان در هر کیلو  توجهی پیدا کرده و حتی 
گذشته است. فعاالن صنعت مرغداری نرسیدن نهاده های دامی و 
اجبار برای خرید آنها در بازار آزاد را اصلی ترین علت باالرفتن قیمت 

این محصول می دانند.

رئیس کل سازمان مالیاتی خبر داد
از مشاغل آسیب  برای حمایت  مالیاتی  بسته جدید 

دیده کرونایی
اعمال  به  توجه  با  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
محدودیت های شدید و تعطیلی الزامی برخی کسب وکارها در برخی 
شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز، از تصویب و اجرای بسته جدید 

مالیاتی در حمایت از مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا خبر داد.
امید علی پارسا خاطرنشان کرد: به سبب اوج گیری مجدد شیوع 
بیماری کووید 19 و اعمال محدودیتهای شدید و تعطیلیالزامی برخی 
کسب وکارها در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز )بنا به اعالم 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(، مشاغل و کسب وکارها 
و فعالیت های شدیدا آسیب دیده از کرونا )بنا به تشخیص کارگروه 
اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( که در شهرهای مذکور 

قرار می گیرند، از حمایت های دولت بهره مند می شوند.
وی در خصوص مفاد این بسته حمایتی گفت: براساس این مصوبه، 
موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 
برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از 
تاریخ یکم آذرماه 1۳99 لغایت یکم بهمن ماه 1۳99 باشد، و نیز احکام 
اجرای ماده 2۳8 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون ارزش 

افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین با اشاره به تمدید 
یک ماهه مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم 
وچهارم سال 1۳99 و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان 
مالیاتی براساس این مصوبه، اظهار کرد: بخشودگی جرایم پرداخت 
عوارض  تجمیع  به  موسوم  قانون  عوارض  و  مالیات  بدهی  نشده 
مصوب22/1۰/1۳81 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا 

پایان سال 1۳99 تمدید می شود.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، پارسا افزود: صدور یا تجدید پروانه 
کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 18۶ قانون مالیات های 
مستقیم تا پایان سال 1۳99 نیز براساس این مصوبه، نیاز به اخذ گواهی 

پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد: کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم 
از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم )وصول مالیات( تا 1۰ بهمن 

ماه 1۳99 برای اشخاص حقیقی متوقف می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دیگر مصوبات 
این بسته حمایتی نیز گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات 
عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده 11۰ قانون مالیات های مستقیم 
که در بازه زمانی یکم آذرماه 1۳99 لغایت یکم بهمن ماه 1۳99 باشد 
نیز با توجه به این مصوبه، تا تاریخ 15 بهمن ماه 1۳99 تمدید میشود.

اهدی کاله ایمنی به راکبان موتورسیکلت 
توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 

بانک مسکن  اعتباری  امور  معاون مدیر عامل در حوزه 
اعالم کرد:

آخرین وضعیت بازسازی خانه های سیل زده با 
تسهیالت بانک مسکن

از  بانک مسکن  اعتباری  امور  حوزه  در  عامل  مدیر  معاون 
بازسازی 12 هزار و ۳9۰ واحد مسکونی تخریب شده استان های 
کشور در جریان سیل فروردین ماه 98 با استفاده از تسهیالت 

قرض الحسنه این بانک خبر داد.
امور  حوزه  در  عامل  مدیر  معاون  علمداری  محمدحسن 
و  مالی  حمایت  استمرار  به  اشاره  مسکن با  اعتباری بانک 
ابتدای  سیل  از  ناشی  دیدگان  آسیب  مسکن از  معنوی بانک 
سال گذشته، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بانک 
مسکن پس از وقوع سیل فروردین ماه سال گذشته و ورود آسیب 
معادل  اعتباری  کشور،  استان   22 هموطنان  به  گسترده  های 
95۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در 
سه قالب شامل تسهیالت تعمیر واحدهای مسکونی، تسهیالت 
بازسازی واحدهای مسکونی و تامین امور معیشتی سیل زدگان 

پیش بینی کرد.
وی ادامه داد: از سال گذشته که به سرعت پروسه پرداخت 
تسهیالت به سیل زدگان آغاز شد تا پایان آبان ماه سال جاری، 
مجموعا 91 درصد از اعتبار ابالغی به مدیریت شعب استان ها، 

در قالب تسهیالت به متقاضیان اعطا شده است.
وی با اشاره به رقم تسهیالت پرداخت شده به متقاضیان در 
بازه زمانی مذکور، عنوان کرد: در این مدت مجموعا ۴1 هزار 
و ۳5۰ معرفی نامه به مدیریت شعب از سوی بنیاد مسکن و 
وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده که از این تعداد، ۴1 هزار و 

295 پرونده موفق به اخذ تسهیالت شده اند.
وی به رقم تسهیالت پرداختی اشاره کرد و افزود: تا پایان 
آبان ماه سال جاری، رقمی بالغ بر 8۶۶ میلیارد و ۳۳8 میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان تسهیالت در تمامی سه نوع پیش بینی شده، 

اعطا شده است.
به گفته وی، در این مدت یک هزار و ۳9۷ واحد مسکونی 
در مناطق شهری و 1۰ هزار و 99۳ واحد مسکونی در مناطق 

روستایی با تسهیالت بانک مسکن بازسازی شده اند.
سیل  تسهیالت  قالب  دومین  به  حال  عین  در  علمداری 
شهری،  و  روستایی  مسکونی  واحدهای  تعمیر  یعنی  زدگان 
اشاره و اظهار کرد: بیشترین پرونده های تسهیالتی تشکیل 
و پرداخت شده در شعب این استان های سیل زده از میان 
این سه سطح مربوط به تقاضای اخذ تسهیالت برای تعمیر 
واحدهای مسکونی روستایی و شهری بوده است. به طوریکه 
تسهیالت بانک  استفاده  با  کشور  استان   22 زدگان  سیل 
در  را  مسکونی  واحد   958 و  هزار   1۶ اند  مسکن توانسته 

تعمیر کنند. روستایی  و  مناطق شهری 
نک  با ری  عتبا ا ر  مو ا ه  حوز در  مل  عا مدیر  ون  معا
مسکن همچنین گفت: بیش از 11 هزار و 9۴۷ پرونده معرفی 
شده به مدیریت شعب بانک مسکن در 22 استان سیل زده نیز 
با استفاده تسهیالت ارزان قیمت این بانک توانسته اند به تامین 

امور معیشتی خود بپردازند.
وی در پایان تاکید کرد: بانک مسکن به عنوان تنها بانک 
تخصصی فعال در حوزه مسکن و ساختمان و همچنین بازوی 
اصلی دولت در حوزه پرداخت تسهیالت حمایتی، بخش ویژه 
ای را در راستای حمایت از هموطنان آسیب دیده در زمان وقوع 
حوادث غیرمترقبه پیش بینی کرده تا از طریق پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت به آنها بتواند مسیر جبران خسارات وارده در این 

حوادث را تسهیل کند.

رضا  رضوی  خراسان  استان  خبری  گروه 
بهنام -مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی: با بیان اینکه در حال حاضر 21۳ 
پروژه مدرسه سازی خراسان جنوبی در دست اجرا 
آموزشی  های  پروژه  این  تکمیل  گفت:  است، 
نیازمند افزایش تخصیص اعتبارات استانی است.

»محمود چاوشان« با اشاره به زیرنظام های 
پرورش،  و  آموزش  بنیادین  تحول  گانه سند   ۶
اظهار کرد: در ذیل این سند زیرنظام تامین فضا، 
ایجاد  و  اصالح  مأموریت  فناوری،  و  تجهیزات 
تحول در حوزه فضاهای آموزشی و تجهیزات بر 
عهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

کشور است.
را جلب  نظام  زیر  این  اصلی  وی شاخصه 
مشارکت های مردمی دانست و گفت: در تکمیل 
فضاهای آموزشی کشور و استان خراسان جنوبی 

مدیون مشارکت خیران هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 21۳ پروژه 
آموزشی در سطح استان خراسان جنوبی در دست 
اجرا است، افزود: عمده پروژه ها با تعداد 185 واحد 

مشارکتی )خیران( هستند.
چاوشان ادامه داد: امسال از ابتدای سال تا 
کنون ۳5 میلیارد تومان جذب اعتبارات خیرین 
ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل  داشته 

بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اینکه 18۰ کالس  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
درس نیاز آموزشی در مساکن مهر است، تصریح 
جمعیت  افزایش  با  شهر  حاشیه  مدارس  کرد: 
درس  ۶۰ کالس  که  شده  مواجه  دانش آموزی 

در حاشیه شهر مورد نیاز است.
چاوشان به آغاز ساخت 12 کالس درس در 
مناطق حاشیه شهر با کمک خیرین اشاره کرد و 
گفت: در برخی از مناطق مانند روستای حاجی 
آباد در حاشیه شهر بیرجند با مشکل زمین برای 
ساخت فضای آموزشی مواجه هستیم که تأمین 

آن در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه کمبود و دو نوبته بودن 
مشکالت  از  جنوبی  خراسان  مرکز  در  مدارس 
اصلی در این شهر به شمار می رود، بیان کرد: هم 
اکنون ۳۶ مدرسه دو نوبت با ۳58 کالس درس 
در استان وجود دارد که 18 هزار جمعیت دانش 
آموزی در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی اظهار کرد: در نهبندان و درمیان 

به همت خیران نیاز فضای آموزشی وجود ندارد 
به  بیرجند  مبرم حاشیه شهر  نیاز  رغم  اما علی 
نگاه  از  این مناطق محروم  اما  آموزشی  فضای 

خیران هستند.
درصد   12 حدود  اینکه  بیان  با  چاوشان 
از  بیش  گفت:  هستند،  تخریبی  استان  مدارس 
۴5 درصد مدارس خراسان جنوبی مستحکم و 
مابقی نیز نیازمند بهسازی و مقاوم سازی هستند.

و  تخریب  اعتبارات  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بازسازی مدارس استان کم و ناچیز است، تصریح 
کرد: سال گذشته در این زمینه 2۰ میلیارد تومان 
اعتبار جذب شد و در سال جاری تاکنون حدود ۶ 

میلیارد تومان جذب شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
پارسال  اینکه  بیان  با  ادامه  در  جنوبی  خراسان 
یک هزار و 8۶ کالس درس استان به سیستم 
گرمایش مرکزی مجهز شد، افزود: همچنین هزار 
و ۶۷ کالس درس فاقد سیستم مرکزی گرمایشی 
است که با هماهنگی های صورت گرفته از ابتدای 
امسال تجهیز سیستم گرمایشی در 2۴8 کالس 

درس انجام شده است.
چاوشان هزینه تجهیز هر کالس درس به 
اعالم  تومان  میلیون   25 را  گرمایشی  سیستم 
گرمایشی  سیستم  اجرای  قرارداد  گفت:  و  کرد 
۶1۳ کالس درس نیز منعقد شده و مابقی نیز 
است  اقدام  دست  در  دریافتی  ملی  اعتبارات  از 
که پیش بینی می شود تا مهرماه سال آینده به 

سیستم گرمایشی استاندارد تجهیز شوند.
وی درخصوص مجتمع آموزشی حیات طیبه 
بیرجند گفت: این مجتمع با زیربنای 1۰ هزار و 
2۶۳ متر مربع دارای ۳۶ کالس درس است و با 

ظرفیت یک هزار و 5۰۰ دانش آموز اکنون 95 
بینی  پیش  که  دارد  درصدی  فیزیکی  پیشرفت 
شده تا پایان آذرماه امسال به بهره برداری برسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
می  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
شود برای اتمام این پروژه آموزشی 2۶ میلیارد 
چهار  تاکنون  شد:  یادآور  شود،  هزینه  تومان 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان راه و شهرسازی 
و  است  داشته  مشارکت  پروژه  این  اجرای  در 
تجهیز این پروژه نیازمند هشت میلیارد تومان 

است. اعتبار 
جذب  بحث  اینکه  به  اشاره  با  چاوشان 
جذب  های  شاخص  از  یکی  استانی  اعتبارات 
مسئوالن  از  کرد:  تأکید  است،  ملی  اعتبارات 
باالی  تعداد  به  توجه  با  ورد  می  انتظار  استانی 
آموزشی  فضای  ساخت  حال  در  های  پروژه 
اداره کل  اعتبارات  به تخصیص  بیشتری  توجه 
خراسان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 

جنوبی داشته باشند.
وی به روند ساخت مدرسه 12 کالسه اجتهاد 
در مهرشهر بیرجند اشاره کرد و گفت: این پروژه 
دلیل  به  چون  اما  شده  آغاز  استانی  اعتبار  با 
کمبود اعتبار نیمه تمام بود به خیرین معرفی شد 
که اکنون تکمیل آن با هزینه 12 میلیارد ریالی 

توسط بنیاد قلم چی در حال اجرا است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی بیان کرد: امسال از محل اعتبارات 
استانی 2 میلیارد تومان برای این پروژه آموزشی 
تومان  میلیون   ۴۷5 تاکنون  که  شد  پیش بینی 
اعتبار  این  اگر  اما  است  یافته  تخصیص  آن 
آماده  پایان امسال  تا  پیدا کند  کامل تخصیص 

افتتاح خواهد شد.
به  کالسه   12 مدرسه  ساخت  از  چاوشان 
جنوبی  خراسان  حرم  مدافع  شهید  اولین  نام 
و  داد  خبر  بیرجند  در  پور«  بصیری   »مرتضی 
افزود: مبلغ قرارداد این پروژه ۶ میلیارد و 8۰۰ 
میلیون تومان است که از این میزان 2 میلیارد 
تومان تعهد استان، 1.8 میلیارد تومان تعهد بنیاد 
برکت و سه میلیارد تومان تعهد اعتبار ملی است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد 
این پروژه آموزشی در شمال شهر بیرجند، بیان 
مبلغی  هیچ  تاکنون  استانی  اعتبارات  از  کرد: 
تر  اتمام سریع  برای  نیافته است که  تخصیص 
استانی  مسئوالن  بیشتر  توجه  مورد  باید  پروژه 

قرار گیرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی:

افزایش تخصیص اعتبارات برای تکمیل پروژه های آموزشی استان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم 
شماره  به  علیرضا  فرزند  جمشیدی  محمد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 1۰1۰8صادره از مشهد در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد کاشمرمفقود گردیده  وفاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر به نشانی کاشمر 

بلوار سید مرتضی ار سال نماید.م الف 1۰8

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک ورامین 
اگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳ ائین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وضیعت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳99۶۰۳۰1۰۶۰۰۰۳19۰هیات  شماره  رای  برابر 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد علی عبدااله زاده فرزند یداله بشماره شناسنامه 1 صادره از 
کرانی در ... ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی در ان ... به مساحت 5۶/۴9 متر مربع از پالک 
شماره 9۶2/9۶۳/9۶۴ فرعی از 1۰۰- اصلی واقع در قریه عمرو اباد تهران بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین... از مالکیت حسین شیر کوند هداوند نادری نسب فرزند محمد ...محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدرو سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تارخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظروف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است  در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد    ۳۳۶ث/م الف   
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد وامالک            
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳99/۰8/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/۰9/۰۶  
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پرسپولیس در حال پیگیری شکایت 
مربوط به پرونده انتقال شجاع خلیل زاده 
به الریان است که شاید بتواند دردسری 
قطری  باشگاه  حتی  و  بازیکن  این  برای  بزرگ 

شکل دهد.
ماجرای گالیه شجاع خلیل زاده از مدیران وقت 
پرسپولیس از پیش از سفر این تیم به قطر برای 
انجام دیدارهای لیگ قهرمانان شکل گرفت؛ جایی 
که مدافع سرخ ها با اشاره به تغییرات دریافتی در این 
باشگاه که او را حتی در بین 11 نفر ابتدایی تیم در 
باالترین دریافتی قرار نمی داد، اعتراض خود را اعالم 
کرد. با همه این گالیه ها و رفت وآمدهای شجاع 
به ساختمان باشگاه برای این موضوع، در نهایت او 
به نتیجه نرسید تا تیم در طبق قراردادش در سفر 
به قطر همراهی کند و آنجا نیز با نمایشی موفق 
خصوصا با ثبت دو گل، سهم زیادی در صعود تیم 
داشته باشد. اعتراض دوباره شجاع از زمان بازگشت 
تیم به تهران شکل گرفت و او در همان فرودگاه 
دوحه، موج اعتراض خود را تنظیم کرد و البته چندی 
بعد با انتشار فیلم هایی از مدیرعامل وقت باشگاه 
)مهدی رسول پناه( در اشاره به برخی اتفاقات رقم 
خورده این قضیه، ماجرا تغییر کرد. پادرمیانی نفراتی 
در این میان همچون علی کریمی و کریم باقری و 
... هم بی نتیجه ماند و در نهایت شجاع عزم حضور 

در فوتبال قطر و امضای قرارداد با الریان را کرد.
انتقالی که در همان مقطع با اعتراض باشگاه 
پرسپولیس در خصوص غیرقانونی بودن آن با توجه 
به قراردادی که از این بازیکن در اختیار دارند، همراه 
پیگیری  روند  پرسپولیس  باشگاه  هم  اکنون  بود. 
پرونده مربوط به شکایت از این بازیکن و همچنین 
باشگاه الریان را دنبال می کند و امیدوار است به حق 

خود در این رابطه دست یابد.
طبق آخرین اخبار گفته می شود کمیته تعیین 
دریافت  از  بعد  ایران  فوتبال  فدراسیون  وضعیت 
مدارک مربوط به ادعای باشگاه پرسپولیس، قصد 
دارد فردا طی جلسه ای بین دو طرف به این موضوع 
رسیدگی کند. نکته مهم در این ماجرا اینجاست که 
باشگاه پرسپولیس انتظار دارد شجاع خلیل زاده بابت 

انتقال غیرقانونی از این تیم و حضور در الریان قطر 
با محرومیت و جریمه روبرو شود و در این زمینه 
وکالی باشگاه پرسپولیس الیحه شکایت خود را 
برای دریافت غرامت از این بازیکن و محرومیت 
چهار ماهه مدافع ملی پوش فصل گذشته خود طبق 
قوانین مربوط به نقل و انتقاالت فیفا تنظیم کرده اند 
تا با ارائه مدارک مربوط به تمدید قرارداد خلیل زاده 
در اوایل فصل گذشته، فسخ یکطرفه او را پس از 
قهرمانی با پرسپولیس در لیگ برتر و صعود این 
تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا زیر سوال ببرند. در 
این جلسه با توجه به حضور خلیل زاده در قطر قرار 
است که وکیل او در محل فدراسیون حاضر شود و 
در سمت مقابل نیز سه تن از اعضای بخش حقوقی 

باشگاه پرسپولیس حاضر خواهند بود.
بتواند  پرسپولیس  باشگاه  که  صورتی  در 
مدارکی مستند در این خصوص ارائه دهد، طبق 
قوانین فیفا می توان انتظار محرومیت ۴ تا ۶ ماهه 
شجاع خلیل زاده و همچنین محرومیت و جریمه 
این  با  کرد.  بینی  پیش  را  الریان  باشگاه  نقدی 
حال با توجه به اینکه شکایت صورت گرفته بین 
باشگاه پرسپولیس و الریان بین المللی محسوب 
در  ماند که  این موضوع  انتظار  در  باید  می شود، 
صورت اعالم احقاق حق باشگاه پرسپولیس، این 
موضوع از سوی فیفا دنبال شود و به نتیجه برسد 
ارائه حکم در  ایران قادر به  و فدراسیون فوتبال 

خصوص باشگاه قطری نخواهد بود.
آیا باشگاه پرسپولیس شکایت خود را در صورت 
مستند بودن و تایید مدارکش به فیفا خواهد برد؟ 
امیرحسینی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره 

پرونده شجاع قصد ندارد در شرایط کنونی اطالعی 
بدهد و این در حالیست که این باشگاه قصد دارد 
فردا در پرونده ای در این زمینه در فدراسیون فوتبال 
حاضر شود. امیرحسینی در گفتگویی کوتاه در این 
زمینه تنها به گفتن این جمله اکتفا کرده است: در 

جریان پرونده شجاع نیستم!
شجاع خلیل زاده هم که چندی پیش با اطالع 
از موضوع شکایت باشگاه پرسپولیس مواجه شده 
بود، در پاسخ به ورزش سه اینطور گفته بود: اینکه 
می گویند شکایت می کنیم حرفی درباره اش ندارم. 
من برای پرسپولیس ۴ سال زحمت کشیدم و االن 
به  تا  تاج سر ماست.  بخواهند شکایت کنند  هم 
چهار  کرده؟  شکایت  پرسپولیس  چرا  گفتم  حال 
شکایت  که  گرم  دم شان  و  کشیدم  زحمت  سال 
را  باز هم خودم  و  نیست  و هیچ مشکلی  کردند 
می دانم.  هوادارانش  تمام  و  پرسپولیس  مدیون 
قدر همان هوادارانی که بعد از این سال ها آمدند و 
فحش دادند را هم می دانم. آنها عاشق تیم هستند، 
درست مثل خودم. فکر نمی کنم دلیلی داشته باشند 
برای محرومیت من. من تمام کارهایم قانونی و با 
مستندات بوده و فکر نکنم دلیلی برای محرومیت 
داشته باشند. خودم دوست نداشتم از تیم بروم و 
تیم  با  که  بروم  اگر می خواستم  بمانم.  نخواستند 
به تهران برنمی گشتم. اگر می خواستم بروم که ۶ 
بار به باشگاه نمی رفتم و خودم خواهش نمی کردم 
تمدید کنند. اگر می خواستم بروم که با آقای رغبتی 
جلسه نمی گذاشتم ولی بعد مانع تمدید شوند. به چه 
زبانی بگویم نمی خواستند بمانم. مگر خواسته من 
چقدر با بازیکنانی که جذب شدند فرق می کرد؟ مگر 
گفتم باالتر به من بدهید؟ نمی خواستند برادر من که 

بمانم و چطور بگویم؟
با تمام این اوصاف پرونده مربوط به شجاع 
خلیل زاده و باشگاه الریان در صورتی که از سوی 
فدراسیون فوتبال به سود باشگاه پرسپولیس دنبال 
شود، این باشگاه باید آن را در فیفا دنبال کند و به 
نتیجه مدنظر خود برساند و فدارسیون فوتبال قادر 
نخواهد بود با توجه به بُعد بین المللی بودن آن، 

باشگاه قطری را با جریمه ای مواجه کند.

درخواست غرامت و محرومیت؛

 پرسپولیس به دنبال دردسر بزرگ برای شجاع!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آرمات: کادر فنی تیم والیبال به زودی معرفی می شود
لیبال  وا تیم  سرمربی 
به  گفت:  ایران  نوجوانان 
زودی کادرفنی تیم نوجوانان 

معرفی خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان 
از فدراسیون والیبال، مسعود 
آرمات پس از نشست با رئیس 
فدراسیون والیبال برای تشریح 
و تأیید برنامه های تیم والیبال 

نوجوانان، گفت: دیروز نشست بسیار خوبی با داورزنی داشتیم. تمام 
برنامه های پیشنهادی ام برای استعدادیابی بازیکنان و برگزاری اردوهای 

آماده سازی، مورد موافقت قرار گرفت.
 وی در تشریح این برنامه ها، گفت: ابتدا باید دیگر اعضای کادر 
فنی تیم والیبال نوجوانان را انتخاب کنم که ظرف چهار روز آینده این 
کار پس از گفت وگو با افراد مدنظر و تأیید فدراسیون، انجام خواهد شد.

از دیگر  را  سرمربی تیم والیبال نوجوانان، شناسایی استعدادها 
برنامه های مهم برای آماده سازی این تیم دانست و گفت: بر اساس 
برنامه تنظیم شده برای شناسایی بازیکنان مستعد، به همه استان سفر 
خواهیم کرد و با همکاری مربیان بومی رده های سنی پایه و هیأت های 
استانی، تالش می کنیم که از همه استعدادهای موجود تست بگیریم تا 
در غربالگری نهایی، بهترین ها را به اردوهای آماده سازی دعوت کنیم.

وی در ادامه با یادآوری نقش مهم هیأت های استانی در معرفی 
استعدادها، افزود: طبیعی است که من و دیگر اعضای کادر فنی تیم 
نوجوانان، اشراف کامل به تمام بازیکنان کشور نداشته باشیم. هیأت های 
استانی با همکاری مربیان پایه، نقش مهمی در معرفی بازیکنان خواهند 
داشت و هدف فدراسیون والیبال هم این است که هیچ بازیکن مستعدی 
از فهرست اولیه انتخابی، حذف نشود. به همین دلیل برنامه سفر به 

استان ها حتماً با هیأت های استانی هماهنگ خواهد شد.
آرمات به مشکالت شیوع بیماری کرونا در ایران و جهان اشاره 
کرد و گفت: با توجه به محدودیت های موجود، نمی توان از هم اکنون 
برنامه سفر هر استان را مشخص کنیم اما حتماً در تعامل با هیأت ها، 

برنامه ریزی مناسب در این زمینه خواهیم داشت.
وی درباره حضور شایسته تیم ایران در مسابقات والیبال قهرمانی 
نوجوانان جهان که احتمااًل مردادماه سال 1۴۰۰ به میزبانی ایران برگزار 
خواهد شد، گفت: فرصت بسیار کمی تا شروع این رقابت ها داریم و 
کارهای زیادی در این مدت باید انجام دهیم. تمام تالش خودمان 
را برای حضور شایسته در مسابقات پیش رو خواهیم داشت. باید در 
کم ترین فرصت ممکن، بهترین والیبالیست های ایران که شایسته 
حضور در تیم هستند، شناسایی و به اردوهای آماده سازی دعوت کنیم.

سرمربی تیم والیبال نوجوانان درباره زمان شروع نخستین اردوی 
آماده سازی تیم گفت: با توجه به محدودیت های بحران کرونا و اینکه 
قبل از شروع اردو باید به تمام استان ها سر بزنیم، از االن نمی توان 

زمان اردوی نخست آماده سازی را اعالم کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که در دیدار با رئیس فدراسیون والیبال 
چه برنامه هایی مورد تأیید قرار گرفت، افزود: برنامه های استعدادیابی و 
تمرینات مد نظر برای اجرا در اردوی آماده سازی، دیروز تصویب شد.

آرمات پشتوانه سازی برای تیم ملی بزرگساالن و دفاع از توانایی 
والیبال رده های سنی ایران در جهان را دو هدف مهم برای کادر فنی تیم 
پسران زیر 19 سال دانست و گفت: کسب مقام قهرمانی در رقابت های 
سال 2۰21 جهان نیز در زمره این اهداف است اما راه بسیار سخت و 

طوالنی برای رسیدن به این هدف پیش رو داریم.

حذف نماینده ایران
 از رقابت های اسنوکر قهرمانی انگلیس

سهیل واحدی ملی پوش 
ایران در رقابت های اسنوکر 
شکست  انگلیس  قهرمانی 
از گردونه رقابت ها  خورد و 

کنار رفت.
چهل و چهارمین مرحله 
از مسابقات قهرمانی اسنوکر 
انگلستان از  2۳ نوامبر )۳آذر( 
آغاز شده و تا ۶ دسامبر )1۶ 

آذر( در ورزشگاه مارشال آرنا در میلتون کینز پیگیری خواهد شد.
 19۷۷ سال  در  بار  اولین  برای  انگلستان   قهرمانی  مسابقات 
مسابقات  از  بعد  بندی،  رتبه  بزرگ  تورنمنت  دومین  و  برگزار شده 

جهانی به شمار می آید.
های  شبکه  از  زنده  به صورت  روز  هر  مهم  های  رقابت  این 
انگلستان و یورو اسپورت پخش می شود. در این رقابت ها تمامی 
دوره جهان  قهرمان شش  سالیوان،  اُ  رونی  از جمله  برتر  بازیکنان 

حضور خواهد داشت.
رقابت  این  از  دور  اولین  در  ایران  پوش  ملی  واحدی،  سهیل 
ها به مصاف لیو هاوتیان چینی که در رنکنیگ ۴5 جهانی حضور 
دارد، رفت. ملی پوش ایران  که در  رده 8۶ بهترین اسنوکر بازان 
جهان قرار دارد با نتیجه شش بر چهار شکست خورد و از گردونه 

رقابت ها کنار رفت.
رونی اُ سالیوان در سال گذشته در این مسابقات در یک شانزدهم 
نهایی مقابل دینگ جونهوی چینی با نتیجه شش بر چهار شکست 
خورد و از این رقابت ها کنار رفت. انتظار می رود او مدعی اصلی 
برای قهرمانی این رقابت ها باشد چرا که او هفت قهرمانی در این 
مسابقات داشته و امسال منتظر جشن هشتمین قهرمانی خود است. 

 گریزمان: مسی به این دلیل از من عصبانی بود

آنتوان گریزمان در گفتگویی با خورخه والدانو درباره اتفاقات اخیر 
و پیچ و خم روابطش با لیونل مسی توضیحاتی ارائه داد.

آنتوان گریزمان ستاره فرانسوی بارسلونا در یک مصاحبه مفصل 
با خورخه والدانو برای برنامه یونیورسو والدانو درباره مسائل مختلف 
به خصوص رابطه پر فراز و نشیبش با لیونل مسی ابرستاره بارسا و 
اتفاقات اخیر صحبت کرد. مصاحبه ای که بدون شک واکنشهایی به 

دنبال خواهد داشت.
و  هوادارانش  و  بارسلونا  به  نسبت  مصاحبه  این  در  گریزمان 
برای  جمله  از  و  داشت  آشتی جویانه  لحنی  مسی  لیونل  همینطور 
کاهش تنشها بعد از صحبتهای اخیر ایجنت سابقش گفت که مدتها 

است دیگر با اریک اوالتس رابطه ای ندارد.
رابطه با لیونل مسی

گریزمان در سال 2۰19 به بارسا پیوست ولی یک سال قبل 
درحالیکه انتظار می رفت او راهی تیم کاتاالن شود گریزمان اعالم 
کرد قصد این کار را ندارد و تصمیم گرفته در اتلتیکو بماند. این در 
حالی بود که مسی در سال 2۰18 درباره این انتقال رسماً صحبت 
کرده بود. گریزمان حاال می گوید بعد از تصمیمش در آن سال با 
مسی صحبت کرده بوده و مسی به صراحت گفته بوده که از تصمیم 

او عصبانی بوده است.
گریزمان در این باره گفت: » وقتی با بارسا قرارداد امضا کردم به 
مسی گفتم از اینکه سال قبل برای پیوستن به بارسا تاخیر کردم و در 
نهایت گفتم به بلوگرانا منتقل نمی شوم متاسفم و می خواهم باشگاه 
من را ببخشد. به مسی گفتم که برای باشگاه در زمین هر تالشی 
خواهم کرد. مسی گفت وقتی یک سال قبل فرصتی که داشتم را 
استفاده نکردم این تصمیم من برای او خیلی بد شده و همین عصبانی 
اش کرده بود. چرا که مسی علنی درباره من صحبت کرده بود و گفته 
بود از پیوستنم به بارسا حمایت می کند. ولی با اینحال مسی با من بود 

و من این را از همان روز اول احساس کردم”.
گریزمان در ادامه درباره صحبتهای اخیر اریک اوالتس ایجنت 
سابقش و همینطور دایی اش امانوئل لوپز که گفته بودند گریزمان با 

مسی رابطه ای پرتنش و منفی دارد حرف زد.
گریزمان در این باره گفت: » اوالتس در زندگی من آدم خیلی 
مهمی بود ولی دیگر با او رابطه ای ندارم. از روزی که ازدواج کردم 
دیگر ارتباطم را با او قطع کردم. چون به عروسی دعوتش کردم و 
او نیامد. برای همین با او قطع ارتباط کردم. دایی من هم نمی داند 
فوتبال چطور کار می کند. روزنامه نگارها او را تحت فشار گذاشتند و 
حرفی که می خواستند را از زیر زبانش بیرون کشیدند. به لئو گفتم 
که با آنها اصاًل صحبت نکرده ام. حتی اصاًل شماره تلفن دایی ام را 
ندارم. حتی پدر و مادر من هم با اریک صحبت نمی کنند. پس کی 
با او حرف زده که بخواهد از قول من به او چیزی بگوید؟ این اما 

می تواند به ما ضربه بزند و مشکالتی در رختکن تیم ایجاد کند”.
درخواست از هواداران بارسا: صبر داشته باشید

گریزمان در ادامه درباره انتقادهای هواداران بارسا از او صحبت 
کرده و گفت برای تطابق با بارسا به زمان نیاز دارد و از آنها خواست 

صبر داشته باشند.

درد مشترک بهترین بازیکن جهان و راموس
کا  لو ه  یند آ وضعیت 
مودریچ، هافبک کروات رئال 
مادرید نیز در هاله ای در ابهام 

قرار گرفته است.
الدین  زین  بازگشت  با 
زیدان به نیمکت رئال مادرید، 
دوباره  تولدی  مودریچ  لوکا 
اخیر  سال  یک  در  و  یافته 
بازیکنان  بهترین  از  یکی 

تیمش بوده است. اما قرارداد مرد سال فوتبال جهان در تابستان سال 
بعد به اتمام می رسد و هنوز پیشنهادی در مورد تمدید قرارداد به 

لوکا مودریچ داده نشده است.
شبکه ال چیرینگیتو در گزارشی مدعی شد لوکا مودریچ از این 
موضع مدیران رئال مادرید بهت زده شده و امیدوار بوده آنها زودتر 
برای تمدید قرارداد با این هافبک ارزشمند وارد مذاکره شوند. از ابتدای 
فصل زمستان لوکا مودریچ به صورت قانونی حق دارد با هر تیمی 
مذاکره و توافق کند و رئال مادرید فرصت زیادی برای تمدید قرارداد 

با این هافبک ۳5 ساله نخواهد داشت.
اما به نظر می رسد مشکل لوکا مودریچ نیز مانند سرخیو راموس 
است. فلورنتینو پرز مشکلی با تمدید یک ساله قرارداد این هافبک 
کروات ندارد، اما او خواهان تمدید دو ساله شده و به همین دلیل 
هنوز طرفین به توافق نرسیده اند. مدیران رئال مادرید معتقدند تمدید 
یک ساله بهترین راه حل برای بازیکنان باالی ۳۰ سال است و این 
موضوع در مورد سرخیو راموس نیز صادق است. در صورت ادامه این 
روند، ممکن است هواداران رئال مادرید در تابستان سال آینده شاهد 

جدایی دو تا از بهترین بازیکنان تاریخ این باشگاه باشند.

آکادمی کیا سرفصل جدیدی را در تاریخ 
فوتبال ایران ورق زده است؛ تیمی که به سبک 
و سیاق آلمانی ها و زیر نظر مهدی مهدوی کیا 

آماده رسیدن به لیگ برتر ایران خواهد شد.
و  هوفنهایم  تیم  دو  آلمان  فوتبال  در 
الیپزیش بیش از هر تیمی موفق و در عین 
حال منفور هستند؛ تیم هایی که با یک برنامه 
درست و حساب  شده سرمایه خود و همین طور 
آینده بازیکنان و مربیان را هدر نداده اند و هر 
سال گام جدیدی را در راه موفقیت بر می دارند 
و همین موضوع به چشم هواداران افراطی در 
فوتبال آلمان خوش نیماده است. با این وجود، 
مساله مهم سرمایه گذاری دو سر سود این دو 
باشگاه در پرورش بازیکنان آینده دار و درآمدزایی 
همین طور  و  بازیکنان  این  فروش  محل  از 

موفقیت در لیگ های ملی و بین المللی است.
با  میالدی،   2۰۰۰ سال  در  هوفنهایم 
بهترین  دیتمار هوپ و جذب  مالی  پشتیبانی 
از لیگ  آینده دار به سرعت  بازیکنان جوان و 
در  و  کرد  آغاز  را  کارش  آلمان  پنجم  دسته 
سطح  باالترین  بوندس لیگا،  به   2۰۰8 سال 
فصل  در  تیم  این  کرد.  صعود  آلمان  فوتبال 
18 – 2۰1۷ برای اولین بار به مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان اروپا رسید.
الیپزیش، دیگر تیم آلمانی است که مدل 
بسیار نوینی را در عرصه فوتبال باشگاهی پیاده 
کرد. این تیم در سال 2۰۰9 کار خود را از لیگ 
دسته پنجم آلمان شروع کرد. این تیم به سرعت 
با جذب بهترین بازیکنان جوان و آینده دار، راه را 
برای خود هموار کرد و در عرض هفت سال، 
به بوندس لیگای آلمان صعود کرد. آن ها یک 
سال بعد به لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند و 
سال گذشته تا مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

تصور این که در فوتبال ایران تیمی وجود 
داشته باشد که به این سبک و سیاق برنامه ریزی 
و در نهایت پیشرفت کند، دور از انتظار است 
اما یکی مثل مهدی مهدوی کیا، اسطوره فوتبال 
ایران و عضو باشگاه  صدتایی های تیم ملی، از 
پنج سال قبل کار خود را آغاز کرده و با رسیدن 
راهی  پیمودن  درصدد  خود،  اولیه  اهداف  به 
است که الیپزیش و هوفنهایم در آلمان رفتند.

پایه  رده های  در  آکادمی کیا  قهرمانی   *
و حضور پرتعداد بازیکنان در تیم ملی جوانان

این  خانوادگی  نام  از  که  کیا  آکادمی 
فوتبالیست بزرگ الهام گرفته است، پنج سال 
قبل کار خود را با تاسیس یک مدرسه فوتبال 
بازیکن،  هزاران  استعدادیابی  با  و  کرد  آغاز 
گذشته  سال های  در  که  شده  تیمی  صاحب 
یکی پس از دیگری، فاتح لیگ های نونهاالن 

و نوجوانان شده است.
ثمره تالش و کوشش مهدی و برادرش 
از  زیادی  تعداد  حضور  تیم،  این  در  هادی 
بازیکنان مهدوی کیا در تیم ملی نوجوانان است. 
در حال حاضر نیمی از بازیکنان تیم ملی زیر 1۷ 
سال ایران با هدایت حسین عبدی را بازیکنان 
شاغل در آکادمی کیا تشکیل می دهند که یک 
اتفاق ویژه محسوب می شود. با این وضعیت، 
مهدوی کیا تیم نوجوان خود را مهیای حضور در 
لیگ  دسته سه فوتبال ایران کرده که پایین ترین 
رده در مسابقات باشگاهی فوتبال ایران محسوب 
وارد  به طور رسمی  این شکل  به  تا  می شود 
عرصه رقابت های باشگاهی در رده بزرگساالن 

شود و به سوی لیگ برتر حرکت کند.
* مدل آلمانی مهدوی کیا از روی دست 

الیپزیش و هوفنهایم
می رسد  نظر  به  که  مهدوی کیا  مهدی  
مجذوب دو تیم آلمانی الیپزیش و هوفنهایم 
شده، می گوید برنامه 5 سال دوم این باشگاه 
شروع از لیگ دسته سوم ایران است: » در این 
برنامه با بازیکنان 1۷- 1۶ ساله وارد لیگ دسته 
مثل  تیم هایی  مدل  شد.  خواهیم  کشور  سه 
هوفنهایم یا الیپزیگ که از دسته سوم شروع 
کردند و حاال به دسته اول فوتبال آلمان و فوتبال 

اروپا وارد شده اند. ما همین روش را در پیش 
گرفته ایم و در حال اجرا هستیم. از دسته سوم 
با محصوالت آکادمی خودمان شروع خواهیم 
کرد و تیم االن تشکیل شده است. در برنامه 5 
سال دوم این هدف را داریم که به سطح اول 
فوتبال ایران برسیم، که همان لیگ برتر است. 
در همین راستا ما امتیازی را از استان مازندران 

و شهر بابل در اختیار گرفتیم.«
روند این تیم در 5 سال گذشته حاکی از 
ایران  برنامه های مهدوی کیا در  اجرای کامل 
دارد. آکادمی او نشان داده که سرمایه گذاری 
روی فوتبال پایه و پرورش بازیکنان جوان در 
ایران هم جوابگو است و این مدل ها مخصوص 
آلمان و سایر کشورهای توسعه یافته نیست. 
برنامه های  شدن  محقق  می توان  االن  از 
مهدوی کیا و تیم جوانش را با صعود به لیگ 
برتر فوتبال ایران حداکثر در پنج سال گذشته 
دید؛ تیمی که در آینده می تواند با افتخارآفرینی 
در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا با بازیکنان 
ایران را  آکادمی خود، روند توسعه فوتبال در 
سایر  در  اشتباه  ساختارهای  و  ببخشد  شتاب 

باشگاه ها را دگرگون کند.
اگر چه اجرای این برنامه ها بدون داشتن 
پشتوانه مالی کار آسانی نیست اما برای تیم هایی 
که ساالنه تا 1۰۰ میلیارد تومان و بیش تر هزینه 
می کنند، اختصاص دادن یک دهم از این مبلغ 
به فوتبال پایه جای دوری نمی رفت ولی در این 
سال ها نه فوتبالیست های اسم و رسم دار و نه 
باشگاه های متمول به این سمت و سو حرکت 

نکردند و فقط در جا زده اند.

ذهن زیبا و مدل آلمانی  مهدوی کیا در راه لیگ برتر
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از راست دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی و دکتر رضا داوری اردکانی
اختصاصی دنیای جوانان

اشک من رنگ شفق یافت
ز بی مهری یار

حافظ
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار

طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد
ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب

نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
آن که پرنقش زد این دایره مینایی

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

نویسنده  و  شاعر  قادری،  قادر  استاد 
اهل شهرستان مهاباد هم به خیل آسمانی 
تخلص  با  بیشتر  که  او  پیوست.  ها  شده 
شعری »هیوا« شهرت داشت، در سن 88 
سالگی بر اثر بیماری، دار فانی را وداع گفت 
و با حضور عده یی از ادیبان و هنرمندان 
مهابادی و جمعی از بستگان نزدیکش در 
قطعه هنرمندان آرامستان مهاباد به خاک 

سپرده شد.
این شاعر، نویسنده و مترجم مهابادی 

که سال های زیادی از عمر خود را صرف خدمت به ادبیات 
ُکردی کرد، در سال 1۳۳۷ با مدرک کارشناسی حقوق 
به عنوان آموزگار در آموزش و پرورش استخدام شد و 
در کنار تدریس به نویسندگی و ترجمه نیز مشغول بود.

استاد »هیوا« آثار ادبی متعدد و برجسته ای از خود 

»هه ژارنامه«،  افزود:  گذاشت،  یادگار  به 
»چوار  کوک«،  »ئاله  بهشت«،  »باغچه 
گورگی«،  به  مه مده  »دایه  چیروک«، 
»تفسیر 2 سوره از قرآن به نظم«، »گنجینه 
هیوا« و »گروکاش« از جمله آثار این شاعر 
برجسته است.این شاعر و مترجم مهابادی 
عالوه بر نویسندگی، در زمینه چاپ و نشر 
هم فعال بود  و با تاسیس انتشارات »هیوا« 
مجوز چاپ ده ها کتاب به زبان کردی و 

فارسی را دریافت کرده بود.
به  دور  گذشته های  از  فرهنگی  لحاظ  از  مهاباد 
دارالعلما و شهر ادبا و شعرا مشهور بوده  است؛ این شهر 
شرفکندی  عبدالرحمن  چون  نخبگانی  پرورش  مرکز 
مشهور به »هه ژار«، ماموستا »هیمن«، »احمد قاضی« 

و ده ها شاعر، نویسنده و ادیب دیگر بوده است.

قطار مرگ شاعر و نویسنده پیش کسوت مهابادی را برد

ام…«  تو  دلتنگ  »اینکه  آلبوم 
عقیلی  ساالر  صدای  با  پیش  چندی 
مهدی  را  اشعارش  که  شد  منتشر 
و  نویسنده  پوری،  احمد  است.  سروده  مظاهری 
مترجم شعر یادداشتی در بررسی این آلبوم نوشته 

که در آن آمده است:
پخش.  دستگاه  در  گذاری  می  را  دی  سی 

کاری جدید با صدای ساالر عقیلی.
صدای دلنشین ویولون  دستت را می گیرد و 
تو را در سبزه زاری مه آلود سپیده دمان رها می کند. 
نغمه غم انگیز و سخت گیرایی است. خواننده با 

همان غمی که تو را نیز در بر گرفته می خواند
این که دلتنگ توام اقرار می خواهد مگر؟

این که از من دلخوری انکار می خواهد مگر؟
عقل اگر غیرت کند، یک بار عاشق می شوی

اشتباه ناگهان تکرار می خواهد مگر؟
به  شاعر حیران است فقط   پاسخ  ویلن در 
آرام و با نرمایی دلنشین  با او همداستان می شود.

با زبان بی زبانی بار ها گفتی برو...
من که دارم می روم اصرار می خواهد مگر؟

چه دلنشین است این شعر. به شتاب سراغ 
نام شاعر می روم .مهدی مظاهری. و شعر را در 
جلد سی دی یک بار دیگر می خوانم. غزلی ناب، 
ساده، صمیمی و بسیار موثر.غزل سرودن در این 
دوره که شعر رها از اوزان عروضی دیری است 
راه درازی پیموده و در جاهایی قله هایی ساخته 

سترگ و پابرجا، کار پرخطری است.
غول  قله های  و هشت  هفت  قرن  شاعران 
و  دیگر  تجربه ای  که  ساختند  شعری  پیکری 
ساختن قله هایی رفیع تر از آن ناممکن می نماید. 
مگر می شود غزلی در چهارچوب مضامین آن روزها 
از آن ها برداشت؟ عراقی،  سرود و گامی فراختر 
سعدی، حافظ مگر ناگفته ای گذاشتند که آن را 
بگویی و در کنارشان قرار بگیری. غزل امروز فقط 
باید قالب آشنای آن را داشته باشد که مضامین 
روز همسو با سنجه های زیباشناسانه حاضر آن را 
پر کند تا توجهی جلب کند و گرنه چراغی خواهد 
بود کم سو میان گوی های آتشین بزرگان گذشته 

که هیچ نگاهی به آن نمی افتد.
مهدی مظاهری از زبان زنده امروز با قالب 

زیبای غزل عاشقانه هایی ساخته که در همان نگاه 
نخست تازگی و طراوت خود را به رخ می کشد.

من از گذشت نگاهت به عشق می دیدم
که عشق های تو با یک نگاه می گذرد

و یا
وقتی مدام چشم تو از دست من تر است

این جا جدا شویم برای تو بهتر است.
معموال ترانه ها زمانی که ردای موسیقی بر 
دوششان است زیبا جلوه می کنند و در آمیزه با آن 
است که زیر لب زمزمه می شوند. اما غزل های 
عاشقانه این آلبوم هم در هم نشینی با نوایی که 
برایش ساخته شده و هم به صورت غزلی فارغ از 

موسیقی دلنشین هستند و لذت بخش.
اندوه زیبایی در جانت کاشته  ترانه اول که 
ناگهان جای خود را به ترانه ای می دهد که در 
جانت زمزه می کند: اندوه را به سویی بنه زمان 
شادی است و رقص.سازهای کوبه ای ریتم رقصی 

را آغاز می کنند:
زلف را شانه مزن شانه به رقص آمده است
من که هیچ آینه خانه به رقص آمده است.

ایرانی  با رنگ و بوی رقص  سازهای زهی 
اوج می گیرد:

باز در سینه کسی سر به قفس می کوبد
به گمانم دل دیوانه به رقص آمده است

و ترجیع بند زلف را شانه مزن... است که هم 
چنان می چرخد و می چرخاند.

زیبای  و صدای  رقص می شویی  از  دست 
ساالر عقیلی پس از یک آغاز زیبای پیانومی خواند

سپید می گذرد یا سیاه می گذرد
دو پلک تو برایم دوماه میگذرد

شبی که چشم ترا بوسه می زدم، گفتم
که چشم های تو از این گناه می گذرد
بگو در آن طرف میله های این زندان

سپید می گذرد یا سیاه می گذرد.
و بعد ترانه های دیگر. هرکدام دنیای زیبایی 
دیگر  بار  یک  کند  می  هوس  دل  که  هستند 

گوش دهد آن را.
کم تر آلبومی سراغ دارم که در آن آهنگساز 
گویی  کنند.  همدلی  چنین  خواننده  و  شاعر   ،
به  توفان یک حس  در  و  هرسه در یک لحظه 

نغمه درآمده اند.
که  می دهد  نشان  روشنی  به  شاملو  نسیم 
درک ژرف او از موسیقی امروز جهان و آشنایی 
بسیار قابل توجه او با موسیقی ایرانی از یک سو 
و استعداد و نازک خیالی اش از سوی دیگر آثاری 
را در این آلبوم ارابه کرده است که ناگزیر می کند 

تورا که بارها و بارها آن را گوش دهی.
سه ترانه آخری این آلبوم هم توسط پیمان 
خازنی تنظیم شده که می توان از حس آمیزی آن ها 

به ظرافت کار او پی برد.
احترام و دستمریزاد به عزیزانی که با این اثر 

از تلخی این روزها خاکستری کاسته اند.

بررسی»اینکه دلتنگ توام«

دشواری رسیدن به قله های غزل قرن هفتم و هشتم

مجموعه شعر دوزبانه »آب فکر می کرد« منتشر شد
»آب  دوزبانه  مجموعه شعر 
عاطفه  سروده  می کرد«  فکر 
نشر  توسط  به تازگی  گرگین 
بازار  راهی  و  منتشر  آفتابکاران 

نشر شده است.
ینده  ا سر گرگین  عاطفه 
نیان  زندا از  این کتاب،  اشعار 
پیش از انقالب اسالمی و همسر 
کار  که  است  گلسرخی  خسرو 
سال  از  را  مطبوعات  در  ادبی 
 5۰ سال  او  کرد.  آغاز   1۳۴۷
نشریه »کتاب نمونه« را تاسیس 

کرد و پس از آن نشریات »کتاب پویا«  و »ُجنگ سحر« را چاپ 
 52 سال  همسرش  که  کرد  ازدواج  گلسرخی  با   ۴8 سال  او  کرد. 
توسط نیروهای ساواک دستگیر و تیرباران شد. گرگین نیز مدت ۴ 

سال در زندان شاه ماند.
او در فرانسه زندگی می کند و از چند سال پیش به عنوان کتابدار 

یک دانشگاه مشغول به کار است.
شامل  را  سپید  شعر  قطعه   ۷۶ که  می کرد«  فکر  »آب  کتاب 
می شود، به صورت دوزبانه چاپ شده که ترجمه انگلیسی شعرها را 

پرستو براتی انجام داده است.
شعر »سبز بمانی« را از این کتاب می خوانیم:

بوی بهار
بوی آفتاب
بوی خاک

بوی ابریشم
می آید از کرانه های تنت

بوی شب بوی ستاره بوی باران
*

تو نسیمی در ایثار
تو ترنمی بر خاک افسرده ام

تو لحظه های سرشار منی
در لحظه.

قیمت ۳2  و  با 2۰۶ صفحه، شمارگان ۷۷۰ نسخه  این کتاب 
هزار تومان منتشر شده است.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

تجدید چاپ دو اثر استاد ابراهیمی دینانی
کتاب های »عقالنیت و معنویت« و »نیایش فیلسوف« از آثار استاد 

غالمحسین ابراهیمی دینانی تجدید چاپ شد.
کتاب »عقالنیت و معنویت« که اولین چاپ آن در سال 1۳9۶ بوده 
مجموعه سخنرانی های فیلسوف معاصر غالمحسین ابراهیمی دینانی 
است که به بررسی جایگاه فلسفه اسالمی در برابر فلسفه مغرب زمین، 
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، حکمت اشراق، رابطه عرفان و 

فلسفه و عقالنیت و معنویت در اسالم می پردازد.
اساسی  از سوال های  اصواًل طرح یک سری  عناوین  این  طرح 
مقابل  در  اسالمی  فلسفه  جایگاه  بداند که  مؤلف می خواهد  می باشد 
فلسفه مغرب زمین کجاست و با دو فرض سعی دارد به سواالت پاسخ 
دهد. یکی فرض تاریخ معرفت و تاریخ علم و تاریخ فلسفه و تفکر، یک 
تاریخ مسلسل و منظم و مرتب است که از نقطه ای آغاز شده و تاکنون 

ادامه دارد و در جهت تکامل و پیشرفت بوده است.
تمامی این مباحث ذیل عناوین زیر شرح داده شده است:

جایگاه فلسفه اسالمی
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم

رابطه عرفان و فلسفه
حکمت اشراق )1(
حکمت اشراق )2(

عقالنیت و معنویت در اسالم
این کتاب 15۷ صفحه و قیمت سی هزار تومان روانه بازار نشر 

شده است.
کتاب »نیایش فیلسوف« دیگر اثر تجدید چاپ شده از دینانی 
است. کتاب حاضر مجموعه ای از مقاالت فلسفی و کالمی است که 
در زمان های مختلف و به مناسبت های گوناگون نوشته شده است. 
برخی از این مقاالت در جمله ها و جراید کشور انتشار یافته و برخی 
دیگر به صورت مقدمه بر برخی از کتاب های فلسفی و عرفانی به 
رشتۀ تحریر درآمده است. شماری اندک از این مقاالت نیز برای دایره 
المعارف بزرگ اسالمی نوشته شده و در ردیف مداخل آن کتاب به 

چاپ رسیده است.
در بخشی از مقدمه این اثر می خوانیم: »کسانی که از عقل دور 
می شوند و با احکام خرد فاصله پیدا می کنند، در گمراهی و پریشانی 
گرفتار می آیند. عقل حقیقتی ادراکی است که غیر از ادراک به کار  دیگری 
نمی پردازد. در برخی روایات اسالمی از عقل با عنوان نور یاد شده  و در 
برخی از روایات دیگر حجت و پیغمبر باطن شناخته شده است. کسانی 
که عقل را حجت و پیغمبر باطن می شناسند، به این واقعیت نیز اعتراف 
می کنند که پیغمبر باطن به هیچ وجه با پیغمبر ظاهر ضدیت و مخالفت 
ندارد، زیرا ظاهر در مرتبه باطن همان باطن است و باطن نیز در  مرحله 

ظاهر، جز همان امر ظاهر چیز دیگری نیست«.
این کتاب با قیمت 8۰ هزارتومان و ۴85 صفحه منتشر شده است.

نویسنده های متوسط و حتی ضعیفی داریم که درباره 
همه چیز می نویسند

 مجتبی ویسی می گوید: اگر نویسنده احساس کند حرف تازه ای 
ندارد و قلمش زا زمین بگذارد کار درستی است؛ هرچند ممکن است در 

این ارزیابی دچار خطا شود.
این شاعر و مترجم درباره اعالم بازنشستگی نویسندگان و زمین 
گذاشتن قلم، اظهار داشت: این موضوع می تواند به دالیل متعدد اتفاق 
بیفتد؛ می تواند فردی باشد و یا دالیل عمومی و بیرونی داشته باشد. گاه 
فرد احساس می کند چیزی برای گفتن ندارد و به این داوری درباره خود 
می رسد که دیگر چیزی ننویسد و این یک تصمیم درونی است. البته 
انسان موجود پیچیده ای است و ممکن است بعدا به ایده و سوژه نابی 
برسد. اما اگر شخص احساس کند که دیگر حرفی برای گفتن ندارد و 

قلم خود را زمین بگذارد کار پسندیده ای می کند.
البته ممکن است فرد دچار خطا شود و  افزود:  او در عین حال 
ارزیابی اش برای یک مقطع خاص باشد. مثال مخاطبان و منتقدان ارزش 
کار او را درک نکرده باشند و در آینده به جزئیات و خصوصیات او پی 

 ببرند و مطرح شود؛ در طول تاریخ این اتفاق افتاده است.
ویسی در ادامه گفت: دلیل دیگر، اجتماعی است و در کشور ما هم 
مصداق دارد. برخی از نویسندگان همه توان و انرژی خود را بر نوشتن 
می گذارند اما به دالیل مختلف احساس می کنند آثارشان  خوب خوانده 
احساس  و  می خورد  ذوق شان  توی  و  نشده  خوانده  اصال  یا  و  نشده 
می کنند کار خاصی انجام نمی دهند. اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم 

که این قصه سر دراز دارد.

رئیس کارگروه کتابفروشان اتحادیه ناشران و 
کتابفروشان تهران معتقد است؛ تعطیلی، بر کسب و کار 
داشته است،  زیادی  تاثیر  کتابفروشان  درآمد  و 
در  کتابفروشی،  بازگشایی  بدون  اگر  حالی که  در 
یکسری  پایین  کرکره  با  و  محدود  ساعت های 
کارها را انجام دهند، مردم و کتاب فروشان هر دو 

منتفع می شوند.
مجید یراقچی با اشاره به تعطیلی کتابفروشی ها 
ُپر  برای  کاربردی  ابزار هایی  از  یکی  کرد:  عنوان 
کردن اوقات فراغت دوران قرنطینه، کتاب است اما 
با تعطیلی کتابفروشی ها، امکان فروش کتاب از بین 
رفته و تالش ها برای بازگشایی  کتاب فروشی ها هنوز 

به نتیجه نرسیده است.  
وی افزود:  پیشنهاد می کنیم، کتابفروشان حداقل 
بتوانند روزی یک تا دو ساعت به محل کار خود بروند 
و کارهای جاری خود را به صورت فروش آنالین، 

غیرحضوری و تلفنی انجام دهند.
از  بسیاری  روزها  این   اینکه  بیان  با  یراقچی 
مشتریان کتابفروشی تماس می گیرند و درخواست 
کتاب دارند، گفت:  برخی از آن ها فهرست بلندباالیی 
و  دارند  قرنطینه  ایام  در  مطالعه  و  خرید  برای 
سفارش های خود را اعالم می کنند اما مجبوریم به 
آن ها بگوییم که تعطیل هستیم و تامین سفارش ها 

را به بعد از دو هفته قرنطینه موکل می کنیم.
وی ادامه داد: تعطیلی، بر کسب و کار و درآمد 
کتابفروشان تاثیر زیادی داشته است، در حالی که اگر 
بدون بازگشایی کتابفروشی، در ساعت های محدود 
و با کرکره پایین یکسری کارها را انجام دهند، مردم 

و کتاب فروشان هر دو منتفع می شوند. 
محدود  امکان حضور  اینکه  بیان  با  یراقچی 
درآمد  یک دهم  شاید  فروشگاه،  در  کتاب فروشان 
تاکید کرد: همین  معمولی هر کتابفروشی بشود، 
حضور محدود، کمک و راهکاری است که در این 
روزهای کسادی بازار کتاب و کتابخوانی، کتابفروشان 
را یاری دهد؛ اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند 
کتابفروشی ها که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، 

وضعیت بدی را تجربه می کنند.
 وی همچنین درباره لزوم تامین زیرساخت، برای 
ورود کتابفروشان به فضای مجازی گفت: این کار 
نیازمند برنامه ریزی طوالنی مدت است زیرا بسیاری از 
کتابفروشان این امکان را ندارند که به عرصه فروش 
اینترنتی و آنالین وارد شوند؛ حتی خیلی کتابفروشی ها 
کامپیوتر ندارند اما معتقدم که بهتر است زیرساخت 

حضور آنان در فضای مجازی فراهم شود.
 * مسابقه تخفیف را کنار بگذاریم

یراقچی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از 
فروش کتاب با تخفیف های غیرمتعارف گفت: بررسی 
و برخورد با اعمال تخفیف های غیرمتعارف که بازار 
کتاب و کتاب فروشان را در اختیار خود گرفته انتظار 

دیگر کتاب فروشان است.   
 وی ادامه داد: اگرچه هفته گذشته طرح تخفیف 
پاییزه کتاب برگزار شد اما بالفاصله بعد از آن، بسیاری 
از ناشران کتاب ها را با تخفیف های ۳۰ تا 5۰ درصد 
می فروشند و االن هم که کتابفروشی ها تعطیل اند، 
این روند ادامه دارد در حالی که می توانند، حداقل، 
تخفیف ندهند یا کتاب را به قیمت پشت جلد و 1۰ 

درصد تخفیف بفروشند.
 یراقچی با بیان اینکه مسابقه تخفیف کتاب 
در یک سال اخیر اپیدمی شده و مثل کرونا بالی 
جان کتابفروشان شده است، عنوان کرد: این مشکل 
بزرگ حل نشده و امروز، یکی از مهمترین مشکل 
کتابفروشان تخفیف هایی است که از نظر ما غیرمجاز 
است. با وجود اینکه قانون و مقررات وجود دارد اما 

نادیده گرفته می شود.
 وی بیان کرد: در کنار این تخفیف ها دستفروشان 
که  است  دیگری  آسیب  نیز  قاچاق  کتاب های  و 
وضعیت کسب و کار همکاران ما را تهدید می کند؛ در 
این زمینه ضروری است از طرف ناشران، کتابفروشان 
و رسانه ها، مردم از این پدیده غیرفرهنگی مطلع شوند 
دستفروش ها  از  که  کتاب ها  این  از  بسیاری  زیرا 
اگر مردم  و قطعا  است  قاچاق  خریداری مي کنند 

بدانند آن ها را خریداری نمی کنند.

ورشکستگی کتاب فروش ها را تهدید می کند
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مترجم و نویسنده باسابقه تئاتر درگذشت

مصطفی جنتی عطایی مترجم 
سن  در  تئاتر  باسابقه  نویسنده  و 
از  چشم  تهران،  در  و  سالگی   8۷
جنتی  مصطفی  فروبست.  جهان 
عطایی متولد 1۳12 در شهر مشهد، 
نویسنده، مترجم، نمایشنامه نویس و از 

پیش کسوتان نمایشنامه نویسی رادیویی بود 
که از سال 1۳۳۷ تا کنون به فعالیت های ادبی 
ادامه داد. وی نزدیک به سه دهه با رادیو همکاری داشت که حاصل این 
فعالیت 25۰ نمایشنامه بود که در ساعات پرمخاطب از رادیو پخش می شد و  
دو بار نیز به عنوان نویسنده و مترجم برتر سال برای نمایشنامه های »درخت 
گل« در سال 1۳۳9 و »هری گل بنفشه نمی فروشد« در سال 1۳۴9 تقدیر  
شده بود   و وی عالوه بر نگارش نمایشنامه، داستان های کوتاه، مقاالت، 

مطالب اجتماعی و خانوادگی نیز برای سایر برنامه های رادیو می نوشت.

پخش »سوپراستار« از »رادیو فیلم«

برنامه  در  هفته  این  پایان  در 
»رادیو فیلم« شبکه رادیویی نمایش 
به  »سوپراستار«  سینمایی  فیلم 
تهمینه  کارگردانی  و  نویسندگی 

میالنی پخش می شود.
یک  ن  ستا ا د فیلم  ین  ا

سوپراستار جوان سینما است که موفقیت 
و شهرت، او را به آدمی مغرور و خوش گذران و غرق در فساد تبدیل 
فیلم سینمایی شهاب حسینی، سارا خوئینی ها، رضا  این  کرده است.در 
رشیدپور، فتانه ملک محمدی، افسانه بایگان، فریبا کوثری، نسرین مقانلو 

و همچنین عده دیگری از هنرمندان سینما به ایفای نقش پرداخته اند.
برنامه رادیو فیلم  به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا و با تنظیم رادیویی 
و گویندگی آرمان غفاریان روز جمعه هفتم آذر ساعت 9 صبح از رادیو 

نمایش پخش می شود.

ادامه تصویربرداری سریال بوتیمار در سواحل خزر

نوروزی  سریال  تصویربرداری 
»بوتیمار« به کارگردانی علیرضا نجف 
زاده در سواحل خزر ادامه دارد و در 
و  کوهی  ندا  هاشمی،  اخیر  روزهای 
نقش  ایفای  برای  جعفری  دانیال 

در این مجموعه تلویزیونی مقابل دوربین 
علیرضا نجف زاده رفتند.

حمید لوالیی، مرجانه گلچین، هدایت 
هاشمی حاال اشکان اشتیاق، سارا مقربی، ندا کوهی، علیرضا درویش، 
سلمان خطی، ملیحه بقایی، حسین توهمی، سامی غریبی و دانیال جعفری 
چزو دیگر بازیگران این سریال هستند..سریال تلویزیونی به تهیه کنندگی 
مهران مهام و کارگردانی علیرضا نجف زاده که با سرپرستی سعید جاللی 
خواهد شد  ساخته  آرمان صبوری  و  عباسی  نوشته شهاب  اساس  بر  و 
فضایی مفرح و داستانی اجتماعی دارد و در نوروز 1۴۰۰ پخش  می شود.
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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

کامبوزیا پرتوی هم رفت

و  کارگردان  پرتوی  کامبوزیا 
سینمای  بقه  باسا فیلم نامه نویس 
چون  ماندگاری  آثار  خالق  و  ایران 
»گلنار«، »گربه آوازخوان« و »کافه 
ترانزیت« که بر اثر عوارض ابتالء به 
کرونا در بیمارستان دی  بستری بود،  

سینمایی  فیلم  فیلمنامه  درگذشت.نگارش 
»محمد )ص(« به کارگردانی مجید مجیدی 
ایران بود. به اضافه  از واپسین یادگارهای کامبوزیا پرتوی در سینمای 
را  دو خواهر«، »کامیون« و...  فیلم هایی چون »افسانه  این که ساخت 
نیز برعهده داشت. این هنرمند همچنین فیلمنامه های مختلفی از جمله 
سریال »گل پامچال« و فیلم های »ایستگاه متروک«، »خیابان های آرام«، 
»دیشب باباتو دیدم آیدا«، »فراری« و... را نوشته و سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه را برای چهار فیلم خود  از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده بود.
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به  سینمایي  فیلم هاي  و  سریال ها  پخش 
کشورهاي  در  قبل  سال ها  از  آنالین  شکل 
صاحب این صنعت راه اندازي شده و حاال به 
تنهایي تبدیل به یک صنعت پولساز و معتبر 
شده است که به تولیدات بسیار پرهزینه پرداخته 
و ستارگان شاخص سینما را جذب خود کرده 
است. درواقع پلتفرم هاي تولید سریال و فیلم 
مي کنند  کار  آنالین  شکل  به  که  سینمایي 
و  براي سینما هستند  رقیب حدي  حاال یک 
سینماها  تعطیلي  و  کرونا  دوران  در  که  البته 
آنالین  اکران  مي کنند.  یکه تازي  دارند  حاال 
در کشورمان نیز از چندسال پیش توسط چند 
بیشتري  این روزها رونق  آغاز شده و  پلتفرم 
هنوز  اینکه  واسطه  به  ولي  است  کرده  پیدا 
نداشته  وجود  کپي رایت  قانون  کشورمان  در 
در  هم  مناسبي  زیرساخت هاي  همچنین  و 
اکران آنالین طراحي نشده است، این روزها 
با  مي کند!  بیداد  فیلم ها  قاچاق شدن  مشکل 
این حال باید دیر یا زود به این سمت و سو 
جرکت مي کردیم و باتوجه به اینکه تولیدات 
شبکه نمایش خانگي در سال هاي اخیر بسیار 
پررونق شده و ستارگان زیادي را جذب کرده، 
طبیعتا اکران آنالین این آثار مي تواند مخاطب 

زیادي داشته باشد.
بایرام فضلی، کارگردان و مدیر فیلمبرداری 
کهنه کار سینماي کشور که آخرین حضورش 
در سینما در مقام کارگردان به فیلم جن زیبا 

برمی گردد، در گفتگو با دنیاي جوانان درباره 
باوجود  اخیر خود گفت:  فعالیت های  وضعیت 
آنکه برای ساخت فیلم جدیدم سرمایه گذار نیز 
داشتم، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا به 
مشکل برخوردیم و نتوانستیم کار را تولید کنیم. 
ضمن اینکه با توجه به اینکه سینماها تعطیل 
هستند و مشخص نیست این ویروس تا چه 
زمانی ما را همراهی می کند، ترجیح می دهم 
زمانی فیلم بسازم که بتواند اکران داشته باشد. 
چرا که هزینه فیلمسازی باال رفته است و اگر 
سینماها باز نشوند و زیرساخت اکران آنالین 
دیگران  و  خودم  سرمایه  با  نشود  فراهم  نیز 

شرایط صرفا  این  که  هرچند  نمی کنم.  بازی 
شامل حال ما نمی شود و کشورهای دیگر را 
نیز درگیر کرده است، اما فعال تصمیمی برای 

ساخت فیلم جدید ندارم.
در  کرده  که سعي  کهنه کار  این سینماگر 
فیلم هاي  تولید  به  دست  کارگرداني  عرصه 
متفاوت و خاص بزند، ضمن اشاره به مشکالت 
اقتصادي اهالي هنر درباره اکران آنالین گفت: 
اقتصادی  لحاظ  به  کارها  تعطیلی  با  هرچند 
به  شد  باعث  کرونا  اما  هستیم،  فشار  تحت 
زیرساخت های اکران آنالین بیشتر فکر کنیم، 
بیننده  با  بشود  این سیستم  در  شاید  که  چرا 

ازآنجایی که تمام  ارتباط بیشتری برقرار کرد. 
بنابراین  نیستند،  سینما  سالن  دارای  شهرها 
که  بزرگ  شهرهای  به  تنها  فیزیکی  اکران  
دارای مال و پردیس هستند خالصه می شود 
و شهرهای کوچکتر از این فضا دور می مانند. 
با گسترش اکران آنالین می توان  درحالی که 
باید  اما  برد،  نیز  شهرها  سایر  به  را  سینما 
زیرساخت ها آماده شوند و این نیز به قانون گذار 
برمی گردد که تا چه اندازه همراهی کند تا قانون 
کپی رایت رعایت شود و آثار بالفاصله پس از 
شبکه های  از  و  نشده  قاچاق  آنالین  اکران 
کشور  از  خارج  در  نشوند.  پخش  ماهواره ای 
شما می توانید بالفاصله با دانلود قاچاق، مبارزه 
کنید و جلوی انتشار غیرقانونی اثر را بگیرید، 
قانون  این  رعایت  دلیل عدم  به  اینجا  در  اما 
هیچ کاری نمی توان کرد و فیلم تنها پس از 
گذشت چند ساعت از روی خروجی به راحتی 
دانلود شده و از شبکه های ماهواره ای پخش 
می شود. به نظرم یکي از مهمترین تدابیر در 
البته مدیران  و  از سوي مسئوالن  این زمینه 
این  به فکر  این است که  پلتفرم هاي آنالین 
فیلم ها  قاچاق شدن  از  تا  باشند  زیرساخت ها 
خیال  با  هم  فیلمسازها  تا  کرده  جلوگیري 
راحت بتوانند آثارشان را به مردم عرضه کنند. 
بازگشت سرمایه  از  اگر فیلمساز  اینکه  ضمن 
خود مطمئن باشد طبیعي است که مي توانند به 
شکل اختصاصي با این پلتفرم ها همکاري کند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

در روزهاي اخیر شاهد یک اتفاق عجیب و 
درعین حال خوشایند بودیم و آن هم بازپخش 
بعضي از تله تئاترهاي قدیمي از شبکه چهار سینما 
مي باشد که طبیعتا براي مخاطبان و دوستداران 
تئاتر اتفاقي خوشایند است و براي اهالي تئاتر 
نیز نوید تولید آثاري از این دست مي باشد، اگر 
مدیران تلویزیون بار دیگر تصمیم خود را تغییر 
ندهند. شب گذشته نیز یکي از شاخص ترین و 
پرمخاطب ترین تله تئاترهاي تولیدشده از سوي 
تلویزیون بازپخش شد. تله تئاتر گفتگوی شبانه، 
نوشته فردریک  دورنمات با ترجمه و کارگردانی 
بازی  با  و  مودبیان  داریوش  تهیه کنندگی  و 
از  که  فتحی  مهدی  زنده یاد  و  نصیریان  علی 
که  تله تئاتر  این  شد.  پخش  سیما  چهار  شبکه 
بیش از 2۰ سال از تولید آن مي گذرد یکي از 
شاخص ترین و موفق ترین هاي این ژانر بود و تا 
سال ها براي مخاطبانش خاطره سازي مي کرد و 
حاال طبیعتا بعد از گذشت این همه سال بار دیگر 
مخاطبان خود را جذب کرده و خاطرات زیادي 

را زنده کرده است.
تهیه کننده  و  کارگردان  مودبیان،  داریوش 
دنیاي  با  گفتگو  در  شبانه،  گفتگوي  تله تئاتر 
جوانان درباره این تله تئاتر گفت: گفتگوی شبانه، 
در قالب مجموعه ای با عنوان پرده عجایب، به 
همراه 11 تله تئاتر دیگر در سال 1۳۷۷ توسط 
به  از گروهی  فیلم  تولید شد. سیما  فیلم  سیما 
مذاکراتی  تا  کرد  دعوت  تله تئاتر  تولید  منظور 
بدین منظور داشته باشد و من نیز جزئی از آن 
مجموعه  تولید  جلسه  آن  طی  که  بودم  گروه 
اساس  براین  دادم.  پیشنهاد  را  عجایب  پرده 
2۰ نمایشنامه را عنوان کردم که در نهایت 12 
اثر انتخاب شد و در سال های 1۳۷۷ و 1۳۷8 
تولید و قرار شد تا از نوروز 1۳۷9 از شبکه چهار 
سیما پخش شوند. نمایشنامه های پرده عجایب، 
دو حراف، بر پهنه دریا، سرقت مسلحانه، نامزد 
ویولت، نیرنگ بازی های اسکاپن، یادداشت های 
روزانه یک دیوانه، داستان یک پیراهن و یک 
ویولن، سرکالنتر خوش قلب، جشن سالگرد و 
تراژدین اجباری دیگر آثار مجموعه پرده عجایب 
بودند که همه آثار توسط من ترجمه، کارگردانی 

و تهیه کنندگی شد.
این مترجم درباره نبود توجه نسبت به تولید 
شرایط  در  تلویزیون خصوصا  از سوي  تله تئاتر 
کنونی که در پی شیوع ویروس کرونا، سالن های 

نمایش تعطیل است، اظهار کرد: این سوال باید 
سال   5-۴ تا  چراکه  شود  پرسیده  مدیران  از 
گذشته، به شخصه به دنبال تولید تله تئاترهایی 
مورد  درخواست هایم  اما  بودم  صداوسیما  در 
قبول قرار نگرفت در صورتی که تله تئاتر می تواند 
تلویزیون  هنری  فرهنگی  تولید  حرفه ای ترین 
عوامل  و  شاخص  آثار  از  آن  در  چراکه  باشد 

حرفه ای استفاده می شود.  
داریوش مودبیان با بیان اینکه تولید تله تئاتر 
از  اقتصادی برای تلویزیون کم هزینه تر  از نظر 
تصریح  سریال هاست،  و  برنامه ها  دیگر  تولید 
کرد: در تولید تله تئاتر از بازیگران تئاتری استفاده 
می شود که دستمزد کمتری نسبت به بازیگران 
سریال ها دارند ضمن اینکه تله تئاتر تک لوکیشن 
است و از این رو به صرفه تر است و بارها همچون 
و  داخلی  شبکه های  از  عجایب  پرده  مجموعه 

برون مرزی پخش می شوند.
نسبت  گالیه  ابراز  ضمن  کارگردان  این 
با  هنگی  هما بدون  ترها  تله تئا پخش  به 
صورتی که  در  کرد:  عنوان  آن،  تولیدکنندگان 
شبکه به منظور بازپخش این آثار با کارگردان و 
تهیه کنندگان آن مذاکره ای داشت، پخش مجدد 
راهکارهایی،  و  مشورت ها  با  می توانست  آن 

تاثیرگذارتر و مناسب تر باشد.
انقالب  از  بعد  از  اینکه  به  اشاره  ضمن  او 
کرده  تولید  تلویزیونی  اثر   55 حدود  اسالمی 
در  شد:  یادآور  شده اند،  پخش  بارها  که  است 
صورتی که سیاستگذاری فرهنگی وجود داشت 
تئاتر تعطیل است و  اکنون در عصر کرونا که 
خیل عظیمی از هنرمندان آن بیکار هستند باید 
به افرادی که آثار موفقی داشته اند نگاهی شود 
و از مشورت آنها در این شرایط استفاده شود. 
اکنون تولید تله تئاتر بیشتر از دیگر مجموعه ها 
و  سریع تر  ارزان تر،  چراکه  است  کمک کننده 
آسان تر است در عین حال که از گستره ادبیات 

دراماتیک بهره مند است.  
صحبت هایش  پایان  در  مودبیان  داریوش 
براي  تله تئاترها  جذابیت هاي  به  اشاره  ضمن 
طنز  شبانه،  گفتگوی  تله تئاتر  گفت:  مخاطب 
تلخی است که تفکر در آن جاری است و مدت 
بسیار  بازی  با  که  است  دقیقه   8۰ آن  زمان 
فتحی  مهدی  زنده یاد  و  نصیریان  علی  خوب 
را  کنار جذابیت های بصری، ذهن مخاطب  در 
به سمت اندیشه هدایت می کند. این نمایشنامه 
ابتدا رادیویی بوده که آن را به منظور تله تئاتر 

تنظیم کردم.

یک سوال از مدیران عرصه هنر

داریوش مودبیان: چرا صداوسیما 
درخواست تولید تله تئاتر را نمي پذیرد!؟

درحالي که سال هاي دورتر شاهد این بودیم که تلویزیون 
دست به تولید تله تئاتر مي زد و اتفاقا تله تئاترها از مخاطبان 
زیادي هم برخوردار بودند، ولي به یکباره تولید و پخش آنها 
متوقف شد. سیاست و تصمیم دیگري از سوي مدیران رسانه 
ملي که بازهم بدون کارشناسي بود و شکست خورد. البته در 
سال هاي اخیر اصوال به این موضوع عادت کرده ایم که بسیاري 
از تصمیمات مدیران تلویزیون یا سلیقه اي است و یا شخصي 
و معموال تفکر و تحقیق خاصي پشت آنها نیست که اکثرا هم 
باعث ریزش مخاطب بیشتر و فرار سرمایه هاي اصلي تلویزیون 
مي شود. اما در روزهاي گذشته بار دیگر شاهد پخش برخي از 
تله تئاترهاي قدیمي از شبکه چهار سینما بودیم. این در حالیست 
که اهالي تئاتر مدتهاست از تلویزیون مي خواهند این کار را 
انجام دهد ولي تا همین چندروز پیش شاهد چنین کاري نبودیم 
و حاال هم البته یکي از کم مخاطب ترین شبکه هاي تلویزیون 

دست به این کار زده است ولي بازهم جاي امیدواري است.
تئاتر  عرصه  شاخص  اهالي  از  یکي  سیفی آزاد،  رحمان 
موفق  نمایش هاي  کارگرداني  به  مدتهاست  که  مي باشد 
مشغول است و یکي از موفق ترین چهره هاي تئاتري کشور 
محسوب مي شود. او در گفتگو با دنیاي جوانان درباره بازپخش 
این روزها توسط شبکه چهار سیما  تله تئاترها طی  از  برخی 
شبکه  کنداکتور  در  تله تئاترها  پخش  که  موضوع  این  گفت: 
که  است  خوبی  اتفاق  است،  کرده  پیدا  سهمی  صداوسیما 
اگر ادامه یابد، تقاضای آنتن شبکه ایجاب می کند تا تولیدات 
پخش  زمینه  در  کنداکتور صداوسیما  و  گیرد  جدیدی شکل 
بود.  خواهد  جدیدی  آثار  تولید  پیامدش  و  احیا شود  تله تئاتر 
نمایش  سالن های  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  که  اکنون 
پیام های  که  است  این  راهکار  بهترین  شاید  است،  تعطیل 
محتوایی در قالب تله تئاترهایی به فعالیت های نمایشی رونق 
دهد. قطعا با بودجه محدود صداوسیما این امکان وجود ندارد 
تا خیل عظیم بیکاران تئاتر، پوشش داده شوند، ضمن اینکه 

بخش تولیدات سینما و تلویزیون نیز کم رونق شده و بیکاری 
مضاعفی در میان اهالی هنر شکل گرفته است اما با تمهیداتی 
در قالب تولید تله تئاترهای محتوایی می شود از بیکاری بسیاری 

جلوگیری کرد.
این کارگردان ضمن اشاره به اینکه در تولید تله تئاتر نسبت 
به دیگر برنامه ها و مجموعه ها پروتکل های بهداشتی بیشتر 
رعایت می شود، اظهار کرد: بر این اساس با همیت سازمان های 
مختلف امکان آن وجود دارد تا در این شرایط تولید تله تئاترها 
که هم زود بازده است ضمن اینکه تک لوکیشن و بازیگر محور 
است و هم اینکه ضبط آن داخلی است به منظور سرگرمی 
مخاطبان شکل اجرایی بگیرد. با هماهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با صداوسیما این امکان وجود دارد همه شبکه ها 
از ساختار تله تئاتر برای مخاطب کودک و خانواده بهره ببرند. 
با  زمان  کوتاه ترین  در  هنر  اهالی  از  همچنین خیل عظیمی 
موضوع  این  به  توجه  شوند.  گرفته  کار  به  هزینه ها  حداقل 
می تواند اتفاق بزرگی باشد و بخشی از بحران نمایشی کشور 
را در حوزه بیکاری نیروی انسانی و کمبود آثار نمایشی مرتفع 

سازد. آموزش و پرورش با ایجاد سازوکاری این امکان را دارد 
در البه الی برنامه های آموزشی مدرسه که از تلویزیون پخش 
می شوند از نمایش های کوتاه تلویزیونی به منظور ایجاد تنوع 

و خالقیت استفاده کند.
به  نسبت  مسئوالن  بی توجهی  درباره  سیفی آزاد  رحمان 
تولید تله تئاترها، خصوصا در این روزها که سالن های نمایشی 
بود  حادثه ای  کرونا  ویروس  شیوع  یادآور شد:  است،  تعطیل 
که همه دنیا را غافلگیر کرد و از این رو این موضوع را تا به 
اینجا بی توجهی و کم کاری نمی دانم و در صورتی که پس از 
این خصوص  به آن بی توجهی شود و سیاستگذاری در  این 
شکل نگیرد باید به آن نقد داشته باشیم. به گمانم هنوز دیر 
نشده و این امکان وجود دارد تا ساماندهی شود. اکنون شرایط 
فراهم است تا تمام شبکه های تلویزیونی به صورت گسترده 
پروتکل های  رعایت  با  تله تئاتر  تولید  به  بودجه حداقلی  با  و 
بهداشتی که بسیار زود بازده است، بیاندیشند. در حال حاضر 
بسیاری از هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان و تئاتر  آزاد بیکار 
هستند و این امکان وجود دارد تا از آنها خواسته شود تا به 
منظور سرگرمی مخاطبان آثاری تولید و از شبکه های استانی 
سیاستگذاری  و  برنامه ریزی  نیازمند  مسئله  این  پخش شود. 

کالن است که می شود به آن فکر کرد.
رحمان سیفی آزاد ضمن اشاره به اینکه طبق توافق با سعید 
اسدی قرار بود اواخر سال گذشته نمایش وضعیت خاص، را 
در تاالر اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه ببرد، اظهار کرد: 
شیوع  پی  در  نمایش  سالن های  تعطیلی  دلیل  به  متاسفانه 
ویروس کرونا اجرای این نمایش در سال گذشته میسر نشد و 
قرار بر این شد تا این نمایش را آذرماه امسال به صحنه آورم 
که در پی تغییر مدیریت این مجموعه و تعطیالت پیش آمده 
گفتگویی با مدیریت جدید نداشته ام و در صورتی که سالن های 
نمایش باز شوند و آقای گله دارزاده توافقات مدیریت قبلی را 

بپذیرد، این نمایش را به صحنه خواهم آورد.

صداوسیما کوتاه آمد...

رحمان سیفی آزاد: امیدوارم تلویزیون در پخش تله تئاتر احیا شود


