
جهش ۱۰ میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی 
روزها  این  که  مختلفی  تحلیل های  با  هم زمان 
می شود،  ارائه  برجام  احیای  اگرهای  و  اما  درباره 
بازگشت  نیز درباره  امیدوارکننده ای  پیش بینی های گاه 
ایران به بازار نفت مطرح است. شما در این باره چه فکر می کنید؟ 
آیا مسیر برجام و بازگشت به بازار نفت هموار می شود؟ برای پاسخ 
به این پرسش، صرف پرداختن به تحلیل های برجامی بدون بررسی 

در  و  بود  نخواهد  پاسخگو  و »تقاضا«  مؤلفه هایی مثل »عرضه« 
این میان، اگرچه قابلیت های اثبات شده ایران برای افزایش تولید 
و صادرات نفت در کوتاه مدت به منظور بازگشت به بازار )با فرض 
بررسی  و  تحلیل  نیازمند  در جای خود  و  ارزشمند  تحریم ها(،  لغو 

است، اما تنها مؤلفه تعیین کننده نیست.
صفحه 3

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: 

با تصویب قانون مهریه
 جوانان زیادی از زندان آزاد می شوند

ضرورت آموزش خودمراقبتی به دانش آموزان
وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی 
از مهم ترین عرصه هایی که افراد باید 
و  سالمت  حوزه  شوند  آماده  آن  برای 
بهداشت است، باید یاد بگیرند چگونه از خودشان و 

دیگران مراقبت کنند.
محسن حاجی میرزایی در دیدار با دکتر نمکی 
وزیر بهداشت ضمن قدردانی از تالش، فداکاری و 
سختکوشی های مجموعه بزرگ وزارت بهداشت در 

مدیریت کرونا، اظهار داشت: 
دارد  اهدافی  دیگر جوامع  ما همچون  جامعه 
مهم  شاخص های  از  سالمت  و  رفاه  آموزش،  که 
آموزش  تردید  بدون  که  هستند  انسانی  توسعه 

نقطه آغاز است.
صفحه 2

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی : 

درخواست ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار استان مرکزی
 برای دریافت گاز مایع تایید شد
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
راد: بودجه تله تئاترها 

بسيار اندك است 
ولي مخاطب زیادي 

دارد

6ورزش
آزمون 

به رکورد گلزنی 
دایی در ليگ 
قهرمانان رسيد

هنگ 7فر

از چندروز پيش در اتفاقي شايد عجيب از سوي تلويزيون، 
پخش چند تله تئاتر قديمي از شبكه چهار باعث شد تا مخاطبان 
اين برنامه هاي جذاب بار ديگر پاي رسانه ملي بنشينند و آنها 
كه سال ها به واسطه تصميمات سليقه اي از تماشاي چنين آثاري 
در تلويزيون محروم شده بودند، حاال دوباره مي توانند حداقل 

به تماشاي تكرار چند تله تئاتر شاخص بنشينند. 

در اولين ديدار فصل جديد ليگ قهرمانان اروپا زنيت به 
ديدار ليون فرانسه رفت كه اين ديدار با تساوی يک بر يک 

به پايان رسيد. 
سردار آزمون موفق شد اولين گل اين فصل ليگ قهرمانان 
را به ثمر برساند تا برای اولين بار يک ايرانی گل نخست 

فصل  را ثبت كند. 

اين  درگذشت  از  پورحسينی  پرويز  دوستداران  چند  هر 
هنرمند اندوهگين هستند اما جای خوشحالی است كه در 
زندگی نامه اش  كتاب  او،  ارزشمند  يادگاری های  همه  كنار 
تدوين شده و تجربيات گرانبهای اين بازيگر ثبت شده است.

تجربيات پرویز 
پورحسينی مکتوب 

شده است

نفت ایران و بایدهایی فراتر از بایدن زمستان ویروس زده تأثیری 
بر توازن بازار نفت ندارد

ویروس زده  زمستان  که  کرد  اعالم  گلدمن ساکس  آمریکایی  بانک 
امسال بر بازگشت توازن به بازار نفت تأثیری ندارد.

در  ساکس  گلدمن  آمریکایی  بانک  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
یادداشتی اعالم کرد افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در فصل زمستان تعادل بازار 

نفت را از بین نمی برد و دلیل عمده آن پیشرفت در تولید واکسن کروناست.
صفحه 3

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: انتظار مردم، 
ایران  ارزشمند  از سرمایه های  بیشتر در حفاظت  دقت 

اسالمی است.
اسداهلل بادامچیان اظهار داشت: ملت خواهان ایجاد امیدواری 
قطعی برای ادامه قوی تر و جدی تر راه و برنامه این بزرگان عرصه 

دفاع و اقتدار جنداهلل، هستند.

و  ملی  امنیت  عالی  امور خارجه و شورای  وزارت  وی گفت: 
دستگاه های امنیتی با هوشیاری و رصد کامل، تحرکات آمریکایی 
– انگلیسی - فرانسوی در منطقه را تحت نظر داشته و طرح های 
الزم را برای خنثی سازی توطئه های مذبوحانه آنها را با آمادگی 

کامل سیاسی در دست اقدام قرار دهند
صفحه 2

از سرمایه های کشور با دقت بيشتری حفاظت شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : تهیه ، حمل ، بارگیری و بار اندازی اتصاالت پلی اتیلن مورد نیاز استان هرمزگان و تحویل در انبار کارفرما
مبلغ برآورد اولیه: 23/610/932/000  ریال ) بیست و سه میلیارد و ششصد و ده میلیون و نهصد و سی و دو هزار ریال (

  ) اعتبار پروژه فوق تواما" از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی و نقدی تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1/190/000/000 ریال )یک میلیارد و یکصد و نود میلیون  ریال (.

رتبه و رشته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت
مبلغ خرید اسناد : 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 99/09/11 ساعت 14 تاریخ 99/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 99/10/01 
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 99/10/03

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65(بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه 
مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - 
جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 
 : نام  ثبت  دفتر    27313131: تهران  تماس  مرکز   : سامانه  در  مراحل عضویت  انجام  ستاد جهت  سامانه  نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات  به 

88969737 و 85193768  .    
روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

صفحه 3

ابوالفضل فاتح
ترور ناجوانمردانه و خائنانه شهید دکتر محسن فخری 

زاده، دل هر ایرانی دوستدار دین و میهن را خونین کرد. 
سالگرد  ایام  بودن  نزدیک  با  شهادت  این  همزمانی 
شهید سردار سلیمانی غم این فقدان ها را مضاعف می سازد. 
توطئه ی مثلث شوم آمریکای ترامپ، اسرائیل نتانیاهو و چه 
بسا عربستان بن سلمان و همکاری جریانی نفوذی در چنین 
حوادث تلخی آشکار است. پس از آنکه ترور مستقیم شهید 
سلیمانی از سوی آمریکا، هزینه های بسیاری برای آمریکا 
بر جای گذاشت، تهاجمات نیابتی به منافع ملت شریف ایران 
در عراق و سوریه و لبنان و اینک در خاک میهن آغاز شد.

صهیونیست های حاکم بر آمریکای ترامپ و منطقه 
که گمان می کردند چهار سال دیگر فرصت خواهند داشت، 
و خواب های بلند مدتی را برای منطقه و ایران دیده بودند، 
حال که در نتیجه انتخابات آمریکا برنامه های خود را در خطر 
می بینند، سرعت برنامه های خود را فزونی بخشیدند، تا دو 
نتیجه حاصل نمایند. الف: در همین زمان شصت روزه ای 
که در اختیار دارند، حداکثر ضربه را به ایران وارد سازند وچه 
بسا برنامه های دیگری را نیز در سر داشته باشند، که باید 
کامال هشیار بود، ب: در صورت امکان دولت بعدی آمریکا 
و ایران را اجبارا به چالشی فراتر و بلند مدت تر از انچه بوده 
است، وارد نمایند. البته، نمی توان از حق ملت ایران در پاسخ 
به این اقدامات جنایتکارانه گذشت و منطقا انتظار می رود 
مسئولین امنیت ملی و دیپلماسی کشور برای تعدی صورت 
گرفته به کیان کشور و ممانعت از تکرار آن با رعایت مصالح 
کوتاه مدت و بلند مدت کشور با تدبیر تصمیم گیری نمایند.

چنان که عرض شد، این اقدامات معموال با توطئه ی 
قدرت های فرامنطقه ای و دشمنان منطقه ای و سرویس 

جریانات  و  مزدور  عناصر  و همراهی  آنها  اطالعاتی  های 
نفوذی و خائن صورت می پذیرد. چه بسا در این سالها دشمن 
با شناسایی حفره ها به همراه مطالعه روش فکر، رویکرد و 
رفتار مسئوالن و نهادهای گزینشی و حساس کشور دریافته 
است که با چه ادبیات و رفتاری، می توان تا سطوح مهمی 
نفوذ کرد و با کسب اطالعات الزم و استخدام افراد خائن، 
عزیزترین عزیزان این کشور را این گونه حذف فیزیکی نمود.

گرچه ملت شریف ایران ملتی بالنده و هوشیار است، و 
با این شهادت ها به عمق کینه دشمنان بیشتر واقف شده و 
مستحکم تر می شود و با هر میزان تفاوت داخلی و اختالف 
سیاسی همه ما در برابر این توطئه ها متحد و استوار خواهیم 
ایستاد، اما بپذیریم که شهادت این عزیزان ثلمه ای جبران 
ناشدنی است و نسبت به امنیت ملی نیز نگرانی هایی را 
دامن می زند، مخصوصا که متاسفانه امثال این ترورهای 
زنجیره ای، چندین مورد انجام شده است. باید نسبت به 
دالیل حفره های امنیتی و ترور های گذشته که به صورت 
پیچیده ای صورت گرفته، پاسخ اطمینان بخشی به مردم 
شریف ایران داده شود و از همین حاال هم در تقویت صفوف 
و دیوارهای امنیتی کشور اقدامات بازدارنده و همه جانبه ای 
صورت داد، و با بررسی خالء های گذشته، نسبت به تجدید 
و تکرار این توطئه ها، هوشیار بود تا خدایی نکرده با ثلمه یا 

خرابکاری جدیدی مواجه نشویم.
در بلند مدت نیز همه باید بدانیم، افزایش اعتماد به 
قاطبه ی ملت و انسجام و اتحاد ملی و کاربست کارآمدی و 
شایسته ساالری و همه ظرفیت های ملی و میهنی از مسیر 
قانون اساسی است که با اتکال به خد اوند منان، اقتدار ملی 
همه جانبه را شکل داده و سلطه گران فرامنطقه ای و منطقه 

ای غدار و همپیمانان داخلی او را مایوس خواهد ساخت.

سرمقاله

ایستادگی در برابر ترور با هر تفاوت سیاسی
حامدزارع

این روزها باور هیچ چیزی دشوار نباید باشد ولی باز 
هم تعجب آور است که کتابی به شدت غیرآکادمیک و حتی 
غیرعلمی که بیست سال پیش نوشته شده است، امروز به 

چاپ سی و سوم رسیده است.
مولف این کتاب که چند روز پیش به علت سرطان در 
هفتاد و شش سالگی درگذشت، وقتی در سال 1380 اقبال 
به این کتاب را مشاهده کرد، سه سال بعد کتاب دیگری 
نیز با همان سیاق کتاب قبلی نوشت و حتی از اسم کتاب 
قبلی برای کتاب جدید استفاده کرد تا از بازاریابی برای آن 

نیز عقب نمانده باشد.
حسن نراقی نویسنده کتاب پرفروش »جامعه شناسی 
خودمانی« و کتاب »پی نکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی« 
دوم آذر ماه و پس از مدت ها مبارزه با سرطان در تهران 
درگذشت. نویسنده ای که در دهه هشتاد با دو کتاب خود 
به شهرتی در میان قشر کتابخوان ایرانی دست پیدا کرد 
و کتاب هایش دست به دست شد و به چاپ های متعدد در 
تیراژهای باال رسید. اما آیا اقبال به او نشان از اقبال قشر 
اینگونه  اگر  بود؟ خیر.  اثر علمی  به یک  ایرانی  کتابخوان 

است پس چرا کتابش مورد استقبال قرار گرفت؟
ایران،  انسانی  این است که در سپهر علوم  واقعیت 
همچنان سخنان شعاری، تکراری، کهنه، عوامانه و بی مبنا 
خریدار دارد و فروشندگان زیادی نیز هستند که این تحفه 
را به دست خریدارانی که همواره و همچنان در پی جواب 
به تعداد پرشماری از سواالت معطوف به عقب ماندگی ایران 
طراحی  به  تعهد  بدون  نویسندگان  این  برسانند.  هستند 
از  آواری  ایران،  معاصر  بحران  به  نظر  امعان  و  مسئله 
مشکالت، مصائب، بدبختی ها، بدشگونی ها، بی فرهنگی ها و 
بی خردی ها را با ژستی همه چیزدان و زبانی ظاهرا دغدغه مند 
فهرست می کنند و با مقایسه مداوم وضع ایران با کشورهای 
را جانسوزتر می کنند. مخاطب  مرثیه خویش  توسعه یافته، 
بیچاره نیز پس از خواندن کتاب با تن و روحی مجروح  با 

خود می اندیشد که چقدر ما ایرانیان عقب مانده ایم و چقدر 
مشکل و مصیبت داریم و البته راهکار فائق آمدن بر همه این 
مشکالت نیز توسط نویسنده محترم ولو در لفافه و مستتر در 

شعر و کنایه و الفاظ پرطمطراق ارائه می شود.
درست در همین نقطه همه چیز این معامله فرهنگی 
تمام می شود و مدار بسته می شود. آقای نویسنده کتاب خود 
را نوشته و مخاطب ایرانی نیز آن را خریده و خوانده است 
ولی همه چیز مثل گذشته است. با اینکه خواننده کتابی را 
راه حل  به  و  کرده  فهرست  را  مشکالت  همه  که  خوانده 
آنها نیز اشاره کرده است، اما خواننده در نخستین مواجهه 
با دنیای بیرون از کتاب قافیه را چنان می بازد که نه تنها 
احساس می کند جواب هیچ سوالی را ندارد، بلکه حتی اثری 
وضعی از خواندن کتاب نیز در خود احساس نمی کند. کتاب 
»جامعه شناسی خودمانی« بارزترین نمونه چنین کتاب هایی 
بیان  را  مطالبی  جامعه شناسی،  عنوان  ربودن  با  که  است 
می کند که اگر چه قصد نشان دادن تشویش، بی قانونی و 
بی مباالتی عمومی در زندگی ایرانیان را دارد، اما خود کتاب 

آیتی مستحکم و دلیلی اصیل بر این هرج و مرج است.
نویسنده  که  علمی  عنوان  یک  با  کتابی  نوشتن 
هیچ  نبودن  آن  از  بدتر  و  نیست  عنوان  آن  متخصص 
مطلبی دال بر مطالب معطوف به آن علم در کتاب، خود 
از نشانه های عقب ماندگی ما و بدتر از آن ترویج سخنان 
بی مایه، خودشکنانه و نامسئوالنه در قالب علم االجتماع است. 
کافی است دو ساعت وقت بگذرید و مطالب کتاب را نگاهی 
بیندازید. اصال هم الزم نیست که آشنا به آراء و آثار دست 
اول حوزه علوم اجتماعی باشید. در همان صفحات نخست 
احساس خواهید کرد که در یک مهمانی نشسته اید و این 
زبان فردی می شنوید که ظاهرش  از  را  سخنان مالل اور 
مجلس  صدر  در  و  است  رسیده ها  دوران  به  تازه  شبیه 
نشسته و حاضر به انداختن اندک فاصله ای میان سخنانش 
نیست تا مبادا توجه مستمعان از او برداشته شود. البته این 
توصیف از محتوای کتاب کمی رویایی است و تنها منطبق 

بر شرایط عمومی کشور در بیست سال پیش است که کتاب 
منتشر شده است.

امروزه محتوای کتاب از زبان هر راننده تاکسی و یا 
در بیان هر فردی که برای هر چیزی در یک صف طوالنی 
معطل مانده خواهید شنید. فقط برای نمونه یک پاراگراف 
از کتاب را می آورم: »بیست سال پیش یک عده آمدند و 
گفتند ما باید نفوسمان را زیاد کنیم، ایرانی که از نظر کیفیت 
الحمداهلل مشکلی ندارد، اگر از نظر کمیت هم باال برود دیگر 
به  کار تمام است، دنیا را می توانیم بگیریم. شروع کردند 
برنامه تکثیر خانواده. اینجا و آنجا چهارتا اعتراض هم که 
بلند شد یا صدایش را درنیاوردند و یا خفه اش کردند. بیست 
سال گذشت تازه فهمیدند که برنامه ریزی از جمله برنامه 
کنترل جمعیت یعنی چه؟ این لشکر کامال معصوم و بی گناه 
نورچشمی ها که ناخواسته دعوت شده و به این واویالسرا 
پا گذاشته اند چه عاقبتی دارند؟ جالب است که حتی بعد از 
فهمیدن هم حاضر نشدند این امر را یک باره و با شفافیت 
اعالم کنند؛ اول وقتی این بچه ها شش ساله و هفت ساله 
شدند متوجه شدند مدرسه ها را باید در اکثر جاها سه نوبتی 

و دونوبتی بکنند.
حاال تا کوچک بودند یک مقدار غذا می خواستند و 
مدرسه و کمی لباس. آن وقت ها از محل ارثیه آبا و اجدادی 
می شد یک بالیی سرش درآورد ولی همین بچه که مثال 
نیازهایش در هشت سالگی با ماهی پنج هزارتومان تامین 
می شد وقتی بیست و دو ساله شد، زن می خواهد، شوهر 
مهمتر  همه  از  و  می خواهد،  خانه  و  جهیزیه  می خواهد، 
شغل می خواهد. شغل را دیگر نمی شود مثل گندم این ور 
تولید  باید  دیگر  را  و خرید. شغل  داد  زیادتر  پول  آن ور  و 
ساده  شغل  یک  ایجاد  که  می دانید  بهتر  خودتان  و  کنیم 
شغل  من  را  دکه داری  و  کوپن فروشی  دارد.  هزینه  چقدر 
نمی دانم.« )صفحه 66( ناگفته پیدا است چنین ادبیاتی نه 
تنها جامعه شناسی نیست، که حتی عنوان جعلی جامعه شناسی 
دامنه  متاسفانه  باشد.  نمی تواند  آن  برازنده  نیز  خودمانی 

اینچنین کتاب هایی که سطحی و عوامانه هستند گسترده 
است و در عرصه های دیگر علوم انسانی نظیر دانش سیاست 

نیز وجود دارد. کتاب »ما چگونه ما شدیم؟«
که  است  آثاری  از  دیگر  یکی  نیز  زیباکالم  صادق 
تنها  ایران،  بحران  به  معطوف  نظریه ای  داشتن  بدون 
بدون  و  زبانی ساده  با  را  ایران  تاریخی  عقب ماندگی های 
متعدد  چاپ های  به  و  است  کرده  بیان  مسئله  طراحی 

رسیده است.
ایران«  توسعه یافتگی  آینده  و  »عقالنیت  کتاب 
محمود سریع القلم نیز اگر چه در سطحی باالتر از دو کتاب 
پیش گفته به رشته تحریر درآمده است، اما باز هم کتابی 
است که بدون دارا بودن ایده مرکزی، مقایسه عقب ماندگی 
ایران و پیشرفت غرب را سرلوحه فرم و محتوای خود قرار 
داده است. اینچنین کتاب هایی اگر به هزاران مشکل ایران 
نیز اشاره کنند نیز کتاب هایی ناکام هستند. چه اینکه ایران 
اگر هزاران مشکل داشته باشد، اما به اندازه انگشتان یک 

دست نیز مسئله ندارد.
است  فلسفی  امری  بحران  به  ناظر  مسئله  طراحی 
که بر عهده متفکران باید باشد و نویسندگان غیرفلسفی را 
یارای ورود به چنین عرصه هایی نیست. بدیهی است ارائه 
فهرست مصیبت های ایرانیان در »جامعه شناسی خودمانی«، 
بیان عقب ماندگی ایران در »ما چگونه ما شدیم؟« و تالش 
برای ارائه فهرستی از راهکارهایی برای توسعه در »عقالنیت 
و آینده توسعه یافتگی ایران« همه و همه مندرج در تحت شبه 
علم است و نراقی و زیباکالم و سریع القلم مروجان شبه علم 

در ایران معاصر هستند.
بحران  به  ناظر  باید  ایران  در  نظریه علم  اینکه  چه 
باشد و نه ناظر به نتایج بحران و مهم تر از آن نظریه باید 
در پی طراحی مسئله و توجه به سوال باشد و نه ارائه جواب 
و راهکار. وگرنه بازار کتاب مشحون از آثاری است که صدها 
راهکار و جواب برای مسائل ایران ارئه داده اند و وضع کنونی 

ایران گواهی بر عدم اعتبار آن ها است.

نگاه و  نظر

مروّجان شبه علم در جامعة توسعه نیافته
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با تصویب قانون مهریه، جوانان زیادی 
از زندان آزاد می شوند

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اقدامات کمیسیون 
متبوع خود گفت با تصویب قانون مهریه در این کمیسیون جوانان زیادی از زندان 

آزاد می شوند. 
فقیهی  ما  کشور  نظارت  و  مدیریت  راس  در  گفت:  نوروزی  حسن 
جامع الشرایط و مرجعی عالم، آگاه و عادل حضور دارد و سه قوه جدای از هم 
است  امور  راس  در  مجلس  که  آنجایی  از  می کنند.  عمل  خود  وظایف  به  نیز 
باید به این مهم توجه کرد که دولت آنچه را که مجلس تصویب می کند، اجرا 
خواهد کرد. همچنین مجلس به وزرای دولت رای اعتماد می دهد و این مجلس 
می تواند در حوزه فعالیت های نظارتی خود رئیس جمهور و وزرا را استیضاح و به 

آنها تذکر دهد و یا از آنها سوال کند.
عنوان  نظارت  حوزه  در  مجلس  ویژه  جایگاه  اهمیت  بر  تاکید  با  نوروزی 
کرد: اگر مجلس وکیل الدوله باشد، دیگر مجلس نیست. نماینده باید با آگاهی و 
بیداری به قانون گذاری بپردازد و بر حسن اجرای آن نظارت کند. مجلس پایگاه 
مردمساالری دینی است. تجلی گاه عزت ملی و مظهر تاثیرگذاری در قانون گذاری 
است. نمایندگان باید بدون توجه به هرگونه اختالف و بدون هیچ گونه مصامه ای 

به وظیفه نظارتی خود بپردازند.

میثاق نمایندگان مجلس برای حل مشکالت مردم
مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس از اجرای طرح میثاق خدمت به عنوان 

میثاقی میان نمایندگان مجلس برای حل مشکالت مردم خبر داد.
بابک نگهداری گفت: مجلس یازدهم از سوی رهبری معظم انقالب اسالمی 
به مجلس امید و انتظار مردم مزین گردیده است و در چند ماه آغاز به کار خود 
تالش کرده اولویت های برنامه ای خود را بر حل مشکالت اصلی کشور و مردم 
متمرکز کند. از سوی دیگر بر اساس میثاق نمایندگان محترم مجلس یازدهم با 
ملت شریف ایران رویکرد خدمت رسانی برای کمک به معیشت مردم در دستور 

کار قرار گرفت. 
سالروز  با  مصادف  مجلس  روز  گرامیداشت  برای  رو  این  از  افزود:  وی 
انجام  به جای  پیشنهادی مطرح شد که  اهلل سید حسن مدرس،  آیت  شهادت 
مراسمات پرهزینه و کلیشه ای و تشریفاتی هر یک از نمایندگان محترم حداقل 
یک مسأله که امکان حل آن را از طریق پیگیری و نظارت دارند، انتخاب کرده 
و بر روی سامانه مجلس یار، بخش نماینده تراز انقالب اسالمی، بارگذاری کنند 
و تالش نمایند تا دهه مبارک فجر امسال، پیگیری و نظارت الزم برای مرتفع 

نمودن آن را انجام دهند. 
مشاور رییس مجلس ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح حداقل 290 
مسأله از نیازهای مردم و کشور در سطح ملی و منطقه ای رفع شده و نتایج آن تا 

دهه مبارک فجر به اطالع مردم عزیز کشور رسانده شود.

پیشنهاد عده ای از نمایندگان برای توقف اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی از پیشنهادات نمایندگان در طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که هنوز این پیشنهاد در 

کمیسیون برای بررسی مطرح نشده است.
ابوالفضل عمویی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای 
ابعاد مختلفی  لغو تحریم ها  اقدام راهبردی برای  لغو تحریم ها اظهار کرد: طرح 
دارد از جمله آن می توان به احیا و تقویت برنامه هسته ای و ایجاد محدودیت های 
نظارتی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف های 

غربی اشاره کرد.
ادامه داد: بعد از شهادت شهید فخری زاده، مطالبه عمومی نسبت به  وی 
واکنش این اقدام تروریستی به وجود آمد که این موضوع در جلسه غیرعلنی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. پیش از این یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها تصویب شده بود  و این بار قرار شد طرح به صورت دو فوریتی بررسی 

شده و نمایندگان هم پیشنهادات خود را ارائه کنند.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت حجت االسالم شهیدی
مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت حجت االسالم شهیدی را تسلیت گفتند.

در پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای آمده است: درگذشت مرحوم مغفور جناب 
حجت االسالم آقای حاج سید محمدعلی شهیدی رحمةاهلل علیه را به خاندان مکرم 
و همه دوستان و همکاران و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. حضور در 
عرصه های گوناگون انقالب و نظام اسالمی که آخرین آن مسئولیت در بنیاد شهید 
و خدمتگزاری به خانواده های معظم شهیدان بود، ذخیره ی معنوی عظیمی است که 

موجب علو درجات ایشان خواهد بود ان شاءاهلل.
رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسئلت می کنم.

حجت االسالم سید محمدعلی شهیدی محالتی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران از سال 1392 به مدت هفت سال معاونت رئیس جمهور و ریاست بنیاد 
شهید و امور ایثارگران را بر عهده داشت . آن مرجوم از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در 
سمت های مختلفی به خدمت پرداخت که از آن جمله می توان به ریاست عقیدتی سیاسی 
نیروی هوایی ارتش، نمایندگی مجلس شورای اسالمی، معاونت کنسولی و امور مجلس 
وزارت امور خارجه، رئیس بازرسی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور اشاره کرد.

ایران، اتحادیه اروپا را به دست برداشتن از استانداردهای دوگانه 
فرامی خواند

به  خطاب  فخری زاده،  محسن  شهید  ترور  پی  در  کشورمان  خارجه  وزیر 
آلمانی زبان ها گفت: ایران جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا را به دست برداشتن 

از استانداردهای دوگانه و محکومیت این اقدام ترور دولتی فرامی خواند.
محمد جواد ظریف در توییتی به زبان آلمانی نوشت: تروریست ها یک دانشمند 
برجسته ایرانی را به قتل رساندند. این بزدلی که در آن نشانه هایی جدی از نقش 
اسرائیل وجود دارد، بیانگر جنگ طلبی عامالن این اقدام از سر استیصال است. ایران 
جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا را به دست برداشتن از استانداردهای دوگانه و 

محکومیت این اقدام ترور دولتی فرامی خواند.

از سرمایه های کشور با دقت بیشتری حفاظت شود
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: انتظار مردم، دقت بیشتر در حفاظت از 

سرمایه های ارزشمند ایران اسالمی است.
اسداهلل بادامچیان اظهار داشت: ملت خواهان ایجاد امیدواری قطعی برای ادامه 

قوی تر و جدی تر راه و برنامه این بزرگان عرصه دفاع و اقتدار جنداهلل، هستند.
وی گفت: وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی و دستگاه های امنیتی 
با هوشیاری و رصد کامل، تحرکات آمریکایی – انگلیسی - فرانسوی در منطقه را 
تحت نظر داشته و طرح های الزم را برای خنثی سازی توطئه های مذبوحانه آنها 
را با آمادگی کامل سیاسی در دست اقدام قرار دهند، زیرا این نوع ترورها و رفت و 
آمدهای مشکوک گرچه دلیل نگرانی شدید استکبار از اوضاع نابسامان آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و وابستگان دیگر آنهاست، ولی باید مراقب شیطان ها و شیطانک ها و 
شیطنت های آنان بود.بادامچیان بر ضرورت اقدام جدی مسئوالن سه قوه و دولت 
به رهنمودهای اخیر ولی امر مسلمین تاکید کرد و گفت: قطعًا وحدت و یکپارچگی 
داخلی و حرکت با شجاعت، همت و مدیریت قوی، تحریم های دشمنان را بی اثر و 
آنها را ناامید می سازد.وی گفت: اگر هیئت حاکمه جدید آمریکا بخواهد هر برنامه ای 
یا تغییر سیاستی در قبال ایران داشته باشد، اقتدار و وحدت امامت و امت و مسئوالن 

حکومتی ایران، در آن سیاستگذاری ها و برنامه ها تأثیر اساسی خواهد داشت.
نماینده ادوار مجلس، شجاعت، صراحت، تقوا، سازش ناپذیری، تکلیف محوری 
و پرهیز از زد و بندهای سیاسی و بده بستان های جناحی و مقاومت در برابر تهدیدها 
و زورگویی های بیگانگان را مهمترین اصول اسوه ای شهید آیت اهلل مدرس برای 
نمایندگان ملت در همه دوره ها عنوان کرد  و  از ز رئیس و هیئت رئیسه مجلس 
خواست در ایفای وظایف نمایندگی و تکالیف نظارتی مجلس با استفاده از امکانات 
قوه مقننه از جمله مرکز پژوهش ها بررسی نمایند که ریاست جمهور کدامیک از 
اصول و مواد  سوگند خویش را در ایام پایانی دوره دوم ریاست جمهوری به خوبی 

اجرا کرده است و کدام یک از اصول اجرا نشده  است.

ضرورت آموزش خودمراقبتی به دانش آموزان
وزیر آموزش و پرورش 
ترین  مهم  ز  ا یکی  گفت: 
باید  افراد  که  هایی  عرصه 
و  حوزه سالمت  شوند  آماده  آن  برای 
یاد بگیرند چگونه  باید  بهداشت است، 

از خودشان و دیگران مراقبت کنند.
محسن حاجی میرزایی در دیدار با 
دکتر نمکی وزیر بهداشت ضمن قدردانی 
و سختکوشی های  فداکاری  از تالش، 
در  بهداشت  وزارت  بزرگ  مجموعه 

مدیریت کرونا، اظهار داشت: 
جوامع  دیگر  همچون  ما  جامعه 
اهدافی دارد که آموزش، رفاه و سالمت 
انسانی  توسعه  مهم  شاخص های  از 
نقطه  آموزش  تردید  بدون  که  هستند 

آغاز است.
وی تصریح کرد: جامعه همان گونه 
عمل می کند که یاد گرفته است. اصوال 
کارآمدی همه نهادهای ما به کارآمدی 
نظام یادگیری متصل است، هرچه نظام 
یادگیری بهتر، درست تر و سنجیده تر 
عمل کند امید است که کارایی نهادهای 

ما افزایش پیدا کند.
حاجی میرزایی افزود: اگر کاستی 
نظام  نتیجه  داریم  کشور  در  هایی 
کاستی  این  از  بخشی  است،  یادگیری 
ها در این است که ما چقدر توفیق پیدا 
کردیم ترکیب ارگانیک را بین مجموعه 
هایی که در حقیقت یک هدف مهم را 

تعقیب می کنند، حاصل کنیم.
و  آموزش  در  ما  کرد:  بیان  وی 
پرورش افراد را در بهترین دوره زندگی 
آنها در اختیار داریم یعنی دوره ای که در 
اختیار ما هستند از نظر مجموعه یافته 
های علمی موثرترین و پایدارترین دوره 

یادگیری است.
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ارتباطی  آموزان،  دانش  با  ما  ارتباط 

به  منظم، همه روزه، طوالنی و چهره 
چهره است که قابلیت ارزیابی دارد. همه 
این ها نشان می دهد که باید در سطح 
برای  را  افراد  بیفتد که  اتفاقی  آموزش 
حضور فعال، موثر و بی دغدغه در جامعه 

آماده کنیم.
 حاجی میرزایی اعالم کرد: یکی 
از مهم ترین عرصه هایی که افراد باید 
و  حوزه سالمت  شوند  آماده  آن  برای 
بگیرند چگونه  یاد  باید  بهداشت است. 

از خود و دیگران مراقبت کنند.
کرونا  شیوع  دوره  در  افزود:  وی 
اعتقاد داشتم که در کنار مراقبت و تقوای 
یاد  را  از خود  باید مراقبت  افراد  پرهیز 
بگیرند.در همکاری ارگانیک دو دستگاه 
را  افراد  این حیث  از  مهم است که ما 
تجهیز کنیم؛ یعنی کسی که دیپلم می 
گیرد از نظر سالمت و مجموعه آموزه 

های بهداشتی هویتی داشته باشد.
در  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 

سند تحول بنیادین یکی از ساحت هایی 
که برای آموزش و پرورش پیش بینی 
شده است همین ساحت زیستی و قدمی 
است که تاکید دارند متوازن باشد، گفت: 
غلبه  دیگر  بر وجهی  اگر وجهی  یعنی 
کند.  ایجاد  مشکلی  است  ممکن  کند 
همان قدر که آموزش اصول اعتقادی 
اخالق، اقتصاد، سیاست و اجتماع برای 
ما اهمیت دارد سالمت افراد هم برای 

ما اهمیت دارد.
این  کلیدی  نکته  داد:  ادامه  وی 
است که جامعه هدف ما کسانی هستند 
که اگر رفتاری را یاد بگیرند می توانند 
بر پیرامون خود هم تاثیر بگذارند. باید 
بتوانیم شکلی از همکاری را تعریف کنیم 
که از همان پایه اول ابتدایی؛ یعنی در 
هر دوره تحصیلی هدف گذاری روشنی 

در این زمینه وجود داشته باشد.
ینکه  ا بیان  با  میرزایی  حاجی 
را  اهدافی  تحصیلی  های  دوره  برای 

ترسیم کرده ایم، گفت: تغذیه موضوع 
مهمی است که باید در دستور کار قرار 
دهیم. کارهای مشترک متعدد زیادی را 
همچون بهداشت دندان و دهان مبارزه 
با چاقی بر اساس استاندارهایی که شما 
تعریف کردید، با هم انجام دادیم که می 

تواند توسعه پیدا کند.
وی ادامه داد: در زمان شیوع کرونا 
آموزش های متعددی را برای معلمان، 
دانش آموزان و مدیران داشته ایم. 110 
هزار مدرسه در کشور وجود دارد و یک 
این  تحت  نیز  مدیر  و  معلم  میلیون 

انضباط قرار می گیرند.
تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کرد: در آستانه تولید بسته های یادگیری 
ید  با تحول  سند  براساس  هستیم. 
محتوای یادگیری ما از کتاب محور به 
از دانش  سمت بسته های یادگیری و 
تربیت در 6 ساحت  به سمت  محوری 

انتقال پیدا کند.
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زیر نظر: علی هوشمند

 تقاضای ورود به دانشگاه آزاد و پیام نور کاهش یافت
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از کاهش تقاضا در برخی دانشگاه ها 
از جمله دانشگاه آزاد، پیام نور و فنی حرفه ای خبر داد و بر لزوم سازماندهی و 

تغییر آرایش آن ها تاکید کرد.
غالمحسین رحیمی گفت: شهر یزد اولین شهر کشور خواهد بود که رسمًا از 

پهنه علم و فناوری برخوردار خواهد شد.
رحیمی درخواست دانشگاه یزد جهت احداث پهنه علم و فناوری را به عنوان 
یکی از دالیل سفر خود به استان یزد عنوان کرد و افزود: خوشبختانه شهر یزد 
درخصوص اتصال توسعه فناوری به نهادهای علمی گام های خیلی خوبی برداشته 
است و امیدواریم هرچه سریع تر و با رعایت برخی شروط، مجوز احداث پهنه علم 

و فناوری برای شهر صادر شود.
سند آمایش آموزش عالی با هدف ساماندهی مؤسسات آموزش عالی کشور، 
محور دیگری بود که دکتر رحیمی در صحبت های خود به معرفی و تبیین اهداف 
آن پرداخت.وی در سخنان خود با بیان اینکه سند آمایش آموزش عالی به عنوان 
یکی از طرح های اساسی ساماندهی مراکز آموزش عالی از دو سال قبل و براساس 
با  آمایش  سند  کرد:  تصریح  شده،  شروع  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبه 
هدف بهبود وضعیت کلیه مراکز آموزش عالی کشور و متناسب سازی آن با وضعیت 
داوطلبان ورود به آموزش عالی، نیازهای کشور و ارتقای کیفی مؤسسات آموزش 

عالی تدوین شده است.
رحیمی ادامه داد: ساماندهی مراکز آموزشی عالی در برخی استان ها به شدت و 
در برخی دیگر به صورت خفیف انجام شده و خوشبختانه در استان یزد شاهد رشد و 
گسترش بی رویه آموزش عالی دولتی نیستیم. هرچند در برخی از مراکز، نظیر دانشگاه 
آزاد اسالمی، پیام نور و حتی فنی و حرفه ای به دلیل کاهش تقاضا و داوطلب نیاز 
به تغییر آرایش و سازماندهی وجود دارد که به صورت داخلی در حال انجام است.

به گفته دکتر رحیمی برای اجرای سند آمایش مراکز آموزش عالی عالوه بر 
وجود شورای مرکزی در وزارتخانه، با مالک قراردادن تقسیمات استانی، شورای 
مدیریت آموزش عالی در هر استان که در رأس آن رئیس دانشگاه جامع استان قرار 
دارد، نیز تشکیل خواهد شد و چهار مدیر استانی زیرنظام وزارت علوم شامل رؤسای 
دانشگاه آزاد اسالمی، علمی کاربردی، پیام نور و فنی و حرفه ای از اعضای دیگر 
شورا هستند و در صورت ضرورت رؤسای دانشگاه فرهنگیان، پارک علم و فناوری 
و نماینده منتخب مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی نیز به شورا دعوت می شوند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت علوم در پی آن است که اختیارات الزم را برعهده 
شورای استانی بگذارد، به طوری که بسیاری از وظایف در دو بعد تصمیم گیری یا 
مشورتی برعهده شورا قرار می گیرد و موضوعات در سطح استانی در شورای هر 

استان بررسی و تصمیم گیری می شود.

برگزاری آزمون زبان وزارت علوم بار  دیگر  به تعویق افتاد
کرونایی  شرایط  به علت  که  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  زبان  آزمون 
به  دیگر  بار  بود،   شده  موکول  آذرماه   14 به  لغو  آبان   23 روز  در  آن  برگزاری 

تعویق  افتاد.
به محدودیت  با توجه  آزمون که  این  امور دانشجویان اعالم کرد:  سازمان 
های اعالم شده از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا )اعمال محدودیت ها در 
اکثر استان ها(، قرار بود روز جمعه 14 آذر ماه برگزار شود، لغو شده وتاریخ برگزاری 

متعاقبا تعیین و اعالم خواهد شد .

مهلت ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ تمدید شد
سازمان سنجش آموزش کشور به منظور فراهم کردن تسهیالت بیشتر برای 
آن دسته از متقاضیانی که تاکنون نسبت به ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری 
نیمه متمرکز سال 1400 اقدام نکرده اند، مهلت ثبت نام را تا روز چهارشنبه 12 
آذرماه 99 تمدید کرد و داوطلبان می توانند تا 12 آذر نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 
آن دسته از متقاضیانی هم که قباًل نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند،  در صورت 
تمایل می توانند تا تاریخ 12 آذر 99 نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت 

نامی خود اقدام کنند.

تصادف زانتیا و نیسان ۲۲ مصدوم بر جای گذاشت 
استان  در  دیر  درمان شهرستان  و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  مسئول 
بوشهر گفت: بر اثر برخورد یک خودرو زانتیا و خودرو سرویس کارگران مزارع 
کشاورزی در محور آبدان- دوراهک روبروی روستای سورو 22 تن مصدوم شدند. 
ناظمیان پور یادآورشد: در این حادثه خودرو زانتیا از پشت به نیسان وانتی 
به  از کارگران مزارع کشاورزی را جابه جا می کرد، برخورد و منجر  نفر  که 20 

واژگونی نیسان وانت شد.
تا 60 سال است  این حادثه که سن آن ها بین 12  وی گفت: مصدومان 
از ناحیه سر، گردن، کمر، شکم، دست و پا دچار آسیب شدند که پس از انجام 
اقدامات اولیه درمانی در محل، به بیمارستان امام خمینی )ره( کنگان انتقال یافتند.

مدعی طب اسالمی حین فروش دارو دستگیر شد
اتهام خوراندن  به  این  از  مرتضی کهنسال مدعی طب اسالمی که پیش 
دارو در بیمارستان گیالن به کرونایی ها بازداشت شده بود، بار دیگر در مشهد و 

هنگام فروش دارو دستگیر شد.
حبس  سال  سه  به  اسالمی  پدر طب  به  موسوم  تبریزیان  عباس  پیش تر 

محکوم شده بود که هنوزحکمش اجرا نشده است.

شرور محله فالح  تهران دستگیر شد
جانشین پلیس پیشگیری از دستگیری شرور فراری محله فالح که ضمن 

برهم زدن نظم عمومی، پنج نفر را شهروندان را مجروح کرده بود، خبرداد.
سرهنگ علیرضا ناصری نژاد اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر 

این که فردی با حضور در محله فالح پنج شهروند را مجروح کرده و متواری شده 
، تیمی از مأموران پلیس به نشانی اعالمی مراجعه کردند و در بررسی های اولیه 
مشخص شد متهم با هیاهو و جنجال نظم عمومی محل را برهم زده و قبل از 
رسیدن مأموران گریخته است. در تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهم در یکی از 

مناطق جنوب تهران شناسایی و  طییک عملیات پلیسی دستگیر کنند.

دستگیری گرداننده سایت شرط  بندی 
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی مدیر یک سایت خبر داد که در زمینه 

شرط  بندی آنالین فعالیت می کرد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، اظهارداشت: طی رصد و پایش فضای مجازی 
توسط کارشناسان این پلیس، یک سایت شرط  بندی که مدیر آن اقدام به انجام 
اعمال خالف قانون و سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد، شناسایی 

شد و رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
توسط  آمده  به عمل  بررسی های  با  بزرگ گفت:  تهران  فتا  پلیس  رئیس 
کارشناسان مشخص شد مدیر سایت با فریب یکی از شهروندان اطالعات حساب 
بانکی وی را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار گرفته و بدون 
اطالع شاکی مبالغ زیادی را با استفاده از آن جابجا کرده است. افسران سایبری 

مدیر سایت شرط بندی را شناسایی و دستگیر کردند.

بازداشت چهار نفر از بانیاِن مجلس ترحیم در شوش
دادستان شوش گفت: چهار نفر از افرادی که بدون توجه به محدودیت های 
کرونایی اقدام به برپایی مجلس ترحیم و تیراندازی در یکی از مناطق شهر شوش 

کرده بودند بازداشت شدند.
مصطفی نظری افزود: از این افراد دو نفر بانی اصلی مجلس ترحیم به جرم 

تهدید سالمت عمومی جامعه راهی بازداشتگاه شدند.
دادستان عمومی و انقالب شوش همچنین از دستگیری دو نفر دیگر که 
در مجلس عزاداری در شهر شوش اقدام به تیراندازی هوایی کرده بودند خبر 
داد و گفت: این افراد به اتهام قدرت نمایی با اسلحه و اخالل در نظم عمومی 

به زندان معرفی شدند.
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جواد احمدی

 RK3۵88 پردازنده مبتنی بر آرم
به زودی برای استفاده در لپ  تاپ  و گوشی  

هوشمند عرضه می شود.
به هشت هسته ی  راک چیپ مجهز  چینی  پردازنده ی RK3588 شرکت 
عرضه  بازار  به   2021 دوم  سه ماهه ی  نانومتری،   8 ساخت  فرایند  و  پردازشی 

خواهد شد.
مدتی است اخبار صنعت کامپیوتر شخصی معطوف کامپیوتر های مک مجهز 
به پردازنده ی M1 بوده است. پردازنده ی اختصاصی M1 اپل به  منظور استفاده در 
کامپیوترهای مک طراحی شده و برخالف پردازنده های اینتل و AMD، مبتنی بر 
معماری ARM64 است. قطعا اپل، کوالکام، سامسونگ و مدیاتک تنها سازندگان 
دارند  این صنعت سعی  بازیگران دیگری در  نیستند و  آرم  بر  پردازند ه ی مبتنی 
در رقابت با آن ها، تراشه ی ارزان و در عین  حال قدرتمند تولید کنند و به  نظر 
می رسد شرکت های چینی نیز عالقه ی بسیار زیادی به استفاده از پردازنده ی آرم 
 Rockchip(( در کامپیوتر های خود دارند. حال به تازگی شرکت چینی راک چیپ
از پردازنده ی RK3588 برای استفاده در طیف گسترده ای از محصوالت و با شعار 

عملکرد باال و مصرف بهینه رونمایی کرده است.
از  انواع مختلفی  پردازشی  یادشده عملکرد  تراشه ی  دارد  انتظار  راک چیپ 
واقعیت  بر  مبتنی  لپ تاپ، محصوالت  پیشرفته،  تبلت های  جمله  از  محصوالت 
)  NVR نظارتی  سیستم های  حتی  و  تلویزیون  مجازی،  واقعیت  و  افزوده 

ضبط کننده ی ویدئویی شبکه( را تأمین کند. این شرکت برای قدرت  بخشیدن به 
 Cortex-A76 از هشت هسته پردازشی شامل چهار هسته ی قدرتمند RK3588
برای   Cortex-A55 و چهار هسته ی کم مصرف پردازش های سنگین  برای 
 ،Mali Odin پردازش های روزمره استفاده کرده است. یک پردازنده ی گرافیکی
یک شتاب دهنده ی NPU با قدرت شش TOPS و یک موتور پخش  محتوا 
برای رمزگذاری ویدیوی 8K و 30 فریم  بر ثانیه، دیگر مشخصات سخت افزاری 
این پردازنده را تشکیل می دهند؛ RK3588 از یک کنترلر 64 بیتی )4 × 16 
 LPDDR5 و LPDDR4X بیتی( بهره می برد که تا 32 گیگابایت رم از نوع

را پشتیبانی می کند.
و  محصوالت  از  گسترده ای  طیف  از  پشتیبانی  برای  به تنهایی  عملکرد 
رقابتی،  کامپیوتر  یک  انرژی  تأمین  برای  و  نیست  کافی  کامپیوتر  برنامه های 
باید  اما  از درگاه ها و رابط های سنتی کامپیوتر دارد؛  نیاز به پشتیبانی  پردازنده 
پشتیبانی از دستگاه های نوظهور AR و VR و گوشی هوشمند را نیز تضمین 
از رابط های دوگانه گیگابیت  این رو شرکت چینی در پردازنده ی خود  از  کند. 
PCI 3,0، میکرو  PCI 2,0 و چهار درگاه  SATA مبتنی بر  اترنت، درگاه 
 USB 2,0 و USB 5,1، درگاه eMMC ،1,4 2,1، دیسپلی پورت HDMI
3,1 یک درگاه MIPI DSI، یک درگاه SDIO و eDP استفاده کرده است؛ 
این شرکت برای کاهش هزینه ها، از هر دو حافظه ی SPI و UFS پشتیبانی 
مختلف  درگاه های  از  استفاده  و  ارتقا  برای  مناسبی  انعطاف پذیری  و  می کند 

برای کاربر فراهم می کند.
این پردازنده برای استفاده در هدست  واقعیت افزوده و مجازی، گوشی  هوشمند 
و تبلت ، از سخت افزار دوربین تا 48 مگاپیکسل و پردازش گر تصویر ) )ISP برای 
ارائه محتوای HDR و 3D NR پشتیبانی می کند. طبق اطالعات منتشرشده، 
راک چیپ قصد دارد این پردازنده را با فناوری ساخت 8 نانومتری سامسونگ به تولید 
انبوه برساند؛ البته این پردازنده برای کاهش هزینه ها از فرایند ساخت لیتوگرافی 
ماوراء بنفش )ULV( استفاده نمی کند و در وهله ی اول برای کاربردهای نسبتا 
از سیستم عامل های  تراشه  این  ادعا می شود  مقرون به صرفه طراحی شده است. 
اندروید، لینوکس و کروم OS پشتیبانی می کند؛ اما تاکنون اشاره ای به پشتیبانی 

از سیستم عامل »ویندوز آرم« نشده است.
راک چیب ابتدا قصد داشت RK3588 را نیمه دوم سال 2020 راه اندازی 
کند؛ اما به دالیلی نامعلوم، تراشه ی مورد بحث در سه ماهه ی دوم یا سوم سال 

آینده ی میالدی به بازار عرضه خواهد شد.

گفت:  جا  نا ه  ند ما فر
و  هوشمندسازی  موضوع 
ئه  ا ر ا کردن  نیکی  لکترو ا
خدمات در سازمان وظیفه عمومی باید 

به صورت صددرصدی انجام شود.
ر  د  ، ی شتر ا حسین  ر  ا د سر
عمومی  وظیفه  معاونان  گردهمایی 
سراسر کشور اظهار داشت: جوانان عزیز 
که در سراسر کشور در موعد مقرر، خود 
را برای خدمت سربازی معرفی می کنند 
برای کشور و وطن  احساس وظیفه  و 
جوانان  این  هستند،  ارزشمند  دارند، 
زمان  در  که  هستند  کسانی  همانند 
جنگ خالصانه حضور داشتند و اکنون 
به شکل دیگری در حال جهاد و حافظ 
جان، مال و ناموس مردم هستند که جا 
دارد از این عزیزان و خانواده های آن ها 

تشکر و قدردانی کنم.
وی تاکید کرد: تالش در راستای 

ارتقای فرهنگ خدمت سربازی و احترام 
به سربازان، موجب ترغیب سایر جوانان 

به خدمت سربازی می شود.
از  جوانان  افزود:  اشتری  سردار 
زمان مراجعه تا اعزام به مراکز آموزش 
باید مورد احترام فرماندهان قرار گیرند، 
بایستی آنان را همانند فرزندان یا برادران 

خود بدانیم و شان آنان را حفظ کنیم.
وی تاکید کرد: فرآیندهای وظیفه 
عمومی باید به نحوی اصالح شود که 
در وقت و هزینه جوانان نیز صرفه جویی 
شود که البته در این زمینه اقدامات خوبی 

صورت گرفته است.
* لزوم هوشمندسازی خدمات 

افزود:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
الکترونیکی  و  هوشمندسازی  موضوع 
ارائه خدمات در سازمان وظیفه  کردن 
درصدی  صد  صورت  به  باید  عمومی 
انجام شود به نحوی که جوانان از هر 

به  دسترسی  توانایی  روستایی  و  شهر 
کار  فرآیند  و  باشند  داشته  را  خدمات 
نباید مشکل داشته باشد..فرمانده نیروی 
انتظامی تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع، 
پاسخگویی سریع و بهره مندی از سامانه 
های غیرحضوری امری ضروری است.

* رعایت تمامی شیوه نامه های 
بهداشتی در مراکز آموزش

وی گفت: در مراکز آموزش شیوه 
نامه های بهداشتی باید رعایت شود و 
سالمت جوانان تضمین شده باشد، البته 
همه چیز با اراده خداوند است اما بایستی 
باالترین درجه شیوه نامه های بهداشتی 
در همه نیروهای مسلح به طور کامل 
نگران  نباید  ها  خانواده  و  رعایت شود 
سالمتی فرزندان خود باشند و مطمئن 
نیروهای  باشند که همکاران ما درکل 
مسلح مسائل بهداشتی را به طور کامل 

رعایت می کنند.

در  کرد:  اظهار  اشتری  سردار 
زمینه حقوق سربازان گام های موثری 
برداشته شده است و امسال نسبت به 
قبل 25 درصد افزایش یافته، همچنین 
عزیزان  این  حقوق  افزایش  جهت  در 
مسئوالن سازمان وظیفه عمومی پیگیر 

خواهند بود.
پایان  در  انتظامی  نیروی  فرمانده 
در زمینه اشتغال سربازان گفت: از چند 
سال گذشته این موضوع در ستاد کل 
قرارگاه  و  شده  مطرح  مسلح  نیروهای 
مهارت آموزی توسط ستاد کل نیروهای 
مسلح و همکاری سازمان وظیفه عمومی 
و تعدادی از وزارتخانه ها راه اندازی شده 
پیگیری های سازمان وظیفه  با  است، 
در  افزایی  مهارت  بایست  می  عمومی 
استعدادهای  و  یابد  افزایش  سربازان 
آنان شکوفا شود و بتوانند بعد از خدمت 

به عرصه های شغلی وارد شوند.

احترام به سربازان، موجب ترغیب جوانان به خدمت سربازی می شود 
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ر  د س  ر بو ن  ما ز سا
هفته های اخیر در ادامه نظارت 
مقررات  اجرای  پیگیری  و 
سهامداران  از  حمایت  و  بازارگردانی 
افرادی کرده  با  قاطع  برخورد  به  اقدام 
است که با سهل انگاری های خود نظم 
بازار را برهم ریخته اند و مانع از بازگشت 

دوباره اعتماد به بازار شده اند.
سازمان بورس در کنار تصمیم های 
هیجان های  کاهش  برای  شده  اتخاذ 
کاذب در بازار، اقدام هایی را در راستای 
با  مقابله  و  معامالت  سالمت  افزایش 
متخلفان در دستور کار قرار داد که به 
تواند  می  اقدام  این  کارشناسان  گفته 
معامالت  وضعیت  بهبود  در  تاثیرگذار 

بورس باشد.
از چند وقت گذشته سازمان بورس 
در ادامه نظارت و پی گیری اجرای مقررات 
بازارگردانی و حمایت از سهامداران اقدام 
به برخورد قاطع با افرادی کرده است که 
را  بازار  نظم  خود  سهل انگاری های  با 
برهم ریخته اند و مانع از بازگشت دوباره 

اعتمادها به بازار شده اند. 
عدم  صورت  در  بورس  سازمان 
اجرای مقررات بازارگردانی و بازارسازی 
توسط اشخاص حقوقی که با محکومیت 
این  پرونده  شده اند،  مواجه  انضباطی 
قضائیه  قوه  به  را  حقوقی  اشخاص 

ارسال می کند.
مجازات  برای  مجلس  پیگیری 

متخلفان
صورت  لیت های  فعا مه  دا ا در 
گرفته از سوی سازمان بورس، یکی از 
نمایندگان مجلس ضمن حمایت از این 
اقدام سازمان در صفحه شخصی خود 
متخلفان  با  برخورد  نوشت:  توییتر  در 
بازار سرمایه می تواند به بازگشت بورس 
کند.  کمک  خود  حقیقی  جایگاه  به 
مجازات  همچنان  مجلس  افزود:  وی 

متخلفان را پیگیری می کند.
تخلف 50 مدیر در اجرای مقررات 

بازارگردانی
در  فعالیت هایی،  چنین  دنبال  به 
جمالی،  جعفر  که  بود  ماه  آبان  اواخر 
اعالم  بورس  سازمان  حقوقی  معاون 
گیری  پی  و  نظارت  ادامه  در  کرد: 
از  نفر   50 بازارگردانی  مقررات  اجرای 
مدیران متخلف شناخته شده و به سلب 
صالحیت و جریمه نقدی محکوم شدند، 
9 ناشر )شخص حقوقی( به اخطار کتبی 
با درج در پرونده محکوم و یک ناشر و 
مدیران مربوطه آن هم که مستندات و 
دفاعیات محکمه پسند مبنی بر اهتمام 
در اجرای مقررات را ارائه کردند، تبرئه 

شدند.

بدین  کرد:  خاطرنشان  جمالی 
پرونده  به  اخیر  هفته های  در  ترتیب 
30 شخص حقوقی که مقررات بازار را 
نقض کرده بودند رسیدگی و 27 شرکت 

با محکومیت انضباطی مواجه شدند.
سازمان  حقوقی  معاون  گفته  به 
از  نفر   139 حدود  مجموع  در  بورس، 
مدیران این شرکت ها به مجازات سلب 

صالحیت محکوم شده اند.
اخطار کتبی 31 شخص حقوقی

فعالیت های  تداوم  به  توجه  با 
از سوی سازمان بورس  صورت گرفته 
حال  در  روز  به  روز  افراد  این  تعداد 
روزهای  نخستین  در  و  است  افزایش 
بورس  سازمان  حقوقی  معاون  ماه  آذر 
متخلفان  با  برخورد  از  آماری  ارائه  با 
اعالم کرد: تعداد مدیرانی که به دلیل 
گردانی  بازار  مقررات  اجرای  عدم 
تاکنون متخلف شناخته شده اند به 157 
نفر رسیده که از این مجموع 31 ناشر 
)شخص حقوقی نیز تاکنون( اخطار کتبی 

دریافت کرده اند.
در  بورس  سازمان  فعالیت  تداوم 

ایجاد سالمت معامالت
جعفر جمالی درباره اقدامات انجام 
شده در زمینه ایجاد سالمت در معامالت 
بورس و برخورد با متخلفان بازار سرمایه 
و  برگزار شده  دنبال جلسات  به  گفت: 
انجام هماهنگی های الزم با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی جهت نگهداری 
از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار 
با هدف ساماندهی، حفظ  اوراق بهادار 
و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای 
سایر  با  هایی  همکاری  بهادار  اوراق 
نهادهای سیاستگذاری و نظارتی صورت 

گرفته است.

وی افزود: مطابق بند 12 ماده 7 
قانون بازار اوراق بهادار،  سازمان بورس 
ابزارهای  از  استفاده  با  بهادار  اوراق  و 
اقدامات را  از  قانونی در اختیار، برخی 
در دستور کار قرار داده و گزارش آن به 

دادستانی منعکس شده است.
جمالی نخستین اقدام در این زمینه 
را تصویب »آیین نامه حفظ ثبات بازار 
سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران 
و سرمایه گذاران« اعالم کرد و افزود: 
این آیین نامه برای نخستین بار توسط 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار در 
تاریخ 20 شهریور ماه مورد بررسی قرار 

گرفت و در نهایت به تصویب رسید.
ون  معا و  مدیره  هیات  عضو 
حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار 
اقدام، طرحی  خاطرنشان کرد: دومین 
ناشر  حقوقی  اشخاص  الزام  بر  مبنی 
قرارداد  انعقاد  و  بازارگردان  معرفی  به 
دارای  های  شرکت  با  بازارگردانی 
تصویب  که  بود  زمینه  این  در  مجوز 
و  بورس  سازمان  مدیره  هیات  در  آن 
اوراق بهادار در تاریخ 7 مهر ماه سال 

جاری انجام شد.
اتخاذ  های  تصمیم  دیگر  به  وی 
اشاره کرد و گفت:  این زمینه  شده در 
رسیدگی به پرونده تخلفاتی 84 شخص 
حقوقی ناشر که از اجرای مصوبات ابالغ 
مهلت  در  و  اند  کرده  خودداری  شده، 
مقرر اعالم شده از سوی شرکت بورس 
و اوراق بهادار تهران اقدام به عملیات 
فعالیت  جمله  از  نکرده اند  بازارگردانی 
به  بورس  سازمان  که  بورس  هایی 

رسیدگی نسبت به آنها پرداخت.
جمالی اعالم کرد: صدور مجازات 
اخطار یا تذکر کتبی با درج در پرونده 

صدور  و  بهادار  اوراق  ناشر   49 برای 
از  نفر   60 تعداد  برای  مجازات  همان 
مدیران شرکت های مزبور، اقدام دیگر 
که  رود  می  شمار  به  بورس  سازمان 

موفقیت آمیز بوده است.
عضو هیات مدیره و معاون حقوقی 
گفت:  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
ناشر   37 تخلفاتی  پرونده  به  رسیدگی 
به  رسیدگی  هیات  در  بهادار  اوراق 
تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار و 
صدور مجازات سلب صالحیت از تصدی 
اوراق  ناشران  کلیه  در  مدیریت  سمت 
تشکل های  و  مالی  نهادهای  بهادار، 
پرداخت  و  ماه   6 مدت  به  خودانتظام 
دولت  خزانه  حساب  به  نقدی  جریمه 
اشخاص  مدیران  از  نفر   190 برای 
بود  تصمیماتی  جمله  از  ناشر  حقوقی 
که در چند وقت اخیر در راستای بهبود 
معامالت بازار سرمایه اتخاذ شده است.

مصوبات  اجرای  پیگیری  به  وی 
اعالم شده توسط ناشران اوراق بهادار 
در زمان رسیدگی به تخلفات و نیز صدور 
آرا اشاره کرد و گفت: از تعداد 84 ناشر 
در پرونده های تخلفاتی، تعداد 35 ناشر 
از  قبل  و  بدوی  رسیدگی  مرحله  در 
انعقاد  به  اقدام  انضباطی،  آرای  صدور 
عملیات  اجرای  و  بازارگردانی  قرارداد 
بازارگردانی کرده اند که منجر به تبرئه 
ناشر و مدیران آنها از اتهام وارده شد، 
آرای  ابالغ  و  صدور  از  پس  همچنین 
انضباطی نیز تعداد 23 ناشر در راستای 
رفع آثار ناشی از تخلف صورت گرفته 
در  مثبته  اسناد  عملکرد،  اصالح  و 
و  بازارگردانی  قرارداد  انعقاد  خصوص 
معرفی بازارگردان، به سازمان و یا بورس 

ارائه کرده اند.

حمایت از تولید با طرح آفاق ۱ موسسه اعتباری ملل
موسسه اعتباری ملل در راستای رونق کسب و کار 
تولیدکنندگان محترم نسبت به اجرایی نمودن طرح آفاق 

1 اقدام نموده است.
ملل  اعتباری  موسسه  عمومی،   روابط  گزارش  به 
به منظور حمایت از تولید کاالی ایرانی نسبت به اعطای 
تولید،  اولیه  مواد  برای خرید  تولیدکنندگان  به  تسهیالت 
ایرانی و  خرید ماشین آالت و تجهیزات، خرید خودروی 

کاالی بادوام ایرانی و دریافت خدمات و همچنین توسعه دامداریها در قالب طرح 
آفاق 1 اقدام می نماید.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به شعب موسسه 
اعتباری ملل مراجعه نمایند. 

از این موسسه اعتباری ملل برای توسعه کسب و کار متخصصین و  پیش 
اصناف طرح افق را اجرایی نموده بود.

مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان خبر داد؛
کمک 6۰ میلیارد ریالی برای تکمیل دو پروژه درمانی

 و توزیع ۴۰۰۰ بسته سبد غذایی بین نیازمندان

مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان از کمک 60 میلیارد ریالی 
برای تکمیل دو پروژه درمانی نیمه تمام سیرجان و همچنین توزیع 4000 بسته 

معیشتی برای نیازمندان خبر داد.
تفاهمنامه تکمیل دو پروژه درمانی نیمه تمام سیرجان بین شرکت صنایع و 
معادن ماهان سیرجان وابسته به گروه مالی گردشگری و دانشکده علوم پزشکی 

سیرجان امضا شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مهدی بهرامی در این زمینه 
گفت: این شرکت به عنوان بهره بردار معدن شماره 5 گل گهر با همکاری بنیاد 
نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س( قرار است دو پروژه درمانی تکمیل ساختمان بخش 
کووید19 و توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا)ع( را که توسط دو خیر آغاز شده، 

تکمیل و به بهره برداری برساند. 
وی افزود:  عالوه بر تکمیل دو بخش اورژانس و بخش ویژه کرونا بیمارستان 
امام رضا)ع(، کمک هایی به ارزش 40 میلیارد ریال برای خرید 4000 سبد غذایی 
جهت خانواده زندانیان و کمیته امداد، آزادی زندانیان غیرعمد، کمک به حوزه علمیه، 
و  بیمارستان غرضی  برای  تجهیزات  و خرید  بردسیر  در  توانبخشی  مرکز  ساخت 

بیمارستان بردسیر انجام خواهد شد.

رییس هیئت مدیره بانک دی:
آینده درخشان بانک دی با پایبندی به برنامه استراتژیک

مدیره  رییس هیئت  ارجمندی  خلیل  دکتر غالمرضا 
بانک دی در مراسم رونمایی از محصوالت جدید این بانک 
با اشاره به خدمت رسانی بانک دی به خانواده معظم شهدا 
توسعه  با  است  شایسته  گفت:  ایثارگری،  بزرگ  جامعه  و 
خدمات مطلوب تر، زمینه رضایت هر چه بیشتر این قشر 

عزیز را فراهم آوریم.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، دکتر ارجمندی در این مراسم که با حضور 
سردار علی اصغر گرجی زاده، مشاور حقوقی و محمود باقری، مشاور مالی رییس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، علی زینبی، مدیرکل مرکز حراست بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل و مدیران ارشد 
بانک دی برگزار شد، با تاکید بر این که اساس فعالیت نظام بانکی بر مبنای اعتماد 
است، گفت: ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، مهم ترین رمز پایایی و ماندگاری 
یک بانک خصوصی است و منابع مالی در اداره یک بنگاه اقتصادی مشتری محور 
در اولویت بعدی قرار دارند، از این روست که بانک دی در حال بازنگری در فرایندها 
و توسعه سبد محصوالت و خدمات هدفمند بر اساس نیازسنجی از جامعه هدف است 

و به زودی شاهد تحوالت بزرگی در این زمینه خواهیم بود.
رییس هیئت مدیره بانک دی به رشد مثبت شاخص های بانکداری در این 
بانک اشاره کرد و با بیان این که همزمان با بهبود فرایندها، زیرساخت های بانک 
نیز تقویت خواهد شد، گفت: تربیت نیروهای متخصص و توانمند، اداره کردن امور 
بانک با استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص داخلی و حذف دارایی های سمی از 
جمله الزاماتی است که پیاده سازی آن ها، آینده درخشان این بانک را رقم خواهد زد.

صادرات  توسعه  بانک  همراه  سامانه  جدید  نسخه  رسانی  روز  به 
IOS ویژه نسخه

نسخه جدید سامانه همراه بانک توسعه صادرات ویژه 
نسخه IOS با قابلیت های جدید به روز رسانی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به 
نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات این بانک، 
کاربران این سامانه برای مشاهده و نصب این نسخه با ورود 
به بخش خدمات الکترونیک روی سامانه جدید همراه بانک 

کلیک کرده و برنامه IOS را نصب کنند. از مهم ترین ویژگی های نسخه جدید، 
امکان تغییر نام کاربری، امکان انتقال وجه به طورگروهی، امکان پایا به طور گروهی، 
امکان انتخاب انتقال وجه پایا یا ساتنا، امکان مرتب سازی لیست حساب )منویی در 
تنظیمات(، امکان مرتب سازی لیست کارت ها )منویی در تنظیمات(، امکان ارسال 

مجدد کد تایید در زمان ثبت نام و بازیابی کلمه عبور خواهد بود.
همچنین نمایش تایمر پس از فراخوانی سرویس دریافت رمز پویا، رفع مشکل 
نمایش تکراری پیغام رمز پویا در برخی صفحات، امکان ورود به برنامه با استفاده از 
اثر انگشت و Face ID و قابلیت الحاق )Paste( شدن رمز دوم کارت از دیگر 

قابلیت های مهم این نسخه است.

اجرای پویش )از ایده تاعمل باملل( توسط موسسه اعتباری ملل
موسسه اعتباری ملل در راستای مسئولیت اجتماعی و 
شکوفایی ایده های جوانان کشور به ایده های برتر تسهیالت 

اعطا می نماید.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل؛ این 
موسسه به منظور ارج نهادن به ذهن های هوشمند ایده ساز 
و توجه به ساز و کاری برای عملی نمودن ایده ها، با برگزاری 

پویشی تحت عنوان از ایده تا عمل با ملل به ایده های برتر تا سقف 5 میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت خواهد نمود.جوانان، فارغ التحصیالن، نخبگان و صاحبان ایده که 
ایده نوآورانه در ذهن دارند و برای پیاده سازی این ایده به حامی مالی نیاز دارند می 
توانند به سایت azidehtaamal.ir مراجعه و با تکمیل فرم درخواست سرمایه 
گذاری، مورد ارزیابی داوران قرارگیرند. پس از اتمام فرآیند داوری در هر ماه به 

2 ایده برتر تسهیالت تا سقف 5 میلیارد ریال با شرایط خاص اعطا خواهد شد.
امیدواریم با حمایت از ایده های برتر باعث شکوفایی استعدادهای این سرزمین 

و رونق بخش کسب و کار مولد برای ایران اسالمی باشیم.
 

اعالم شیفت های کاری شعب فعال بانک ملی ایران در مناطق قرمز
با توجه به محدودیت های اعالم شده از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و فعالیت 50 درصدی شعب بانک ها در 
هر روز، بانک ملی ایران شیفت کاری و اسامی شعب فعال 

خود در مناطق قرمز را اعالم کرد.
با  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
حداکثری  رعایت  لزوم  و  کرونا  ویروس  شیوع  فراگیری 

پروتکل های بهداشتی از جمله کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، این بانک 
از هموطنان گرامی درخواست دارد ضمن استفاده از انواع خدمات غیرحضوری 
روز  از  اضطرار  مواقع  در  امکان،  حد  تا  شعب  به  مراجعه حضوری  از  امتناع  و 

مدنظر خود مطلع شوند. فعالیت شعبه 

نفت ایران و بایدهایی فراتر از بایدن
هم زمان با تحلیل های مختلفی که این روزها درباره اما و اگرهای احیای 
برجام ارائه می شود، پیش بینی های گاه امیدوارکننده ای نیز درباره بازگشت ایران 
به بازار نفت مطرح است. شما در این باره چه فکر می کنید؟ آیا مسیر برجام و 
بازگشت به بازار نفت هموار می شود؟ برای پاسخ به این پرسش، صرف پرداختن 
»تقاضا«  و  »عرضه«  مثل  مؤلفه هایی  بررسی  بدون  برجامی  تحلیل های  به 
اثبات شده ایران برای  پاسخگو نخواهد بود و در این میان، اگرچه قابلیت های 
افزایش تولید و صادرات نفت در کوتاه مدت به منظور بازگشت به بازار )با فرض 
لغو تحریم ها(، ارزشمند و در جای خود نیازمند تحلیل و بررسی است، اما تنها 

نیست. تعیین کننده  مؤلفه 
پساکرونا: مرور پیش بینی های نهادهای بین المللی نشان می دهد با در نظر 
گرفتن رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، حداقل تاکنون چشم انداز روشنی از 
بهبود سریع روند کاهشی تقاضای نفت وجود ندارد. اگرچه توزیع واکسن کرونا 
می تواند معادالت را تا حدودی تغییر دهد، اما اکنون بعید به نظر می رسد متغیری 
یارای رقابت با اثرگذاری های )منفی( ناشی از روند فزاینده ابتال و مرگ ومیرهای 
کرونایی بر شاخص های اقتصادی جهان را داشته باشد. مهم تر آنکه حتی با فرض 
پایان کابوس کرونا، نمی توان انتظار داشت همه چیز به حالت گذشته برگردد. خوب 
یا بد، کرونا سبک زندگی را تغییر داده است. کاهش ارتباطات فردی و ترددها 
و مراسم ها و تجمع ها از یک سو و افزایش استفاده از فناوری ها، کسب وکارهای 
الکترونیک و آموزش های اینترنتی از سوی دیگر، بازگشت کامل به جهان پیش 
از کرونا را ناممکن کرده است. در این میان با توجه به تأثیرپذیری زیاد بخش 
حمل ونقل از تغییر سبک زندگی و همین طور سهم قابل توجه مصرف فرآورده های 
نفتی در بخش حمل ونقل، اثرپذیری میزان مصرف سوخت های فسیلی از تغییرات 
جهان پساکرونا اجتناب ناپذیر است. فرانسیسکو تورو، مفسر سیاسی پس از منفی 
شدن قیمت نفت در آوریل امسال، در واشنگتن پست نوشت: »وقتی غبارها خوابید 
و جنجال کرونا فرو نشست، آن موقع سرمایه گذاری دوباره در صنعت نفت، یعنی 
سرمایه گذاری برای تولید نوار کاست. نفت هم همچون نوار کاست تاریخ مصرفش 

برای دنیای امروز تمام شده است.«
است  مغالطه آمیز  عبارتی  نفت«  تاریخ مصرف  »پایان  اگرچه  انرژی:  گذار 
اما با فرض اینکه کرونا به پایان خط برسد، تقاضای نفت افزایش یابد و شیب 
قوت  به  همچنان  انرژی  گذار  بحث  شود،  صعودی  هم  اقتصادی  شاخص های 
خود باقی است. به تازگی و در ادامه رویکرد کشورهای اروپایی برای جایگزینی 
تدریجی خودروهای هیبریدی و برقی، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز خبر داد 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس قصد دارد فروش خودروهای جدید دیزلی 
و بنزینی را از سال 2030 ممنوع اعالم کند؛ رویکردی که در بیشتر کشورهای 
توسعه یافته مورد توجه قرار دارد. اعمال محدودیت های زیست محیطی در جهان 
رو به افزایش است؛ استفاده از انرژی های تجدیدپذیر روز به روز ابعاد تازه تری 
می یابد و شیوع کرونا، دولت ها را بیش از پیش برای حرکت به سمت انرژی های 

نو مجاب کرده است.
در این میان برخی کارشناسان هم با تکیه بر هزینه  باالی تولید انرژی های 
تجدیدپذیر، تولید نفت خام را برای دهه های متمادی گزینه ای مقرون به صرفه تر و 
ارجح برآورد می کنند، اما حتی بدون در نظر گرفتن مزیت های زیست محیطی، بسیار 
قابل انتظار است که هزینه تولید تجدیدپذیرها نیز متأثر از پیشرفت و سرعت نهادینه 
شدن فناوری  به طور محسوس کاهش یابد و از این حیث نیز بتواند با سوخت های 
فسیلی رقابت کند. البته گذار انرژی رویدادی زمانبر است و در کوتاه مدت امکان پذیر 
نمی شود، اما به نظر می رسد دنیا باید خیلی زودتر از برآوردهای پیشین در انتظار 

تشدید کاهش تقاضای نفت باشد.
گرفتن  نظر  در  با  باید  نفت خیز  کشورهای  است  طبیعی  ایران:  موقعیت 
از  استفاده  رویکرد  تقویت  زیست محیطی،  مقررات  اعمال  شدن  سختگیرانه تر 
از روند آتی تقاضای نفت خام طی دهه های  انرژی های تجدیدپذیر و برآوردها 
آینده، در شرایط حاضر برای تولید نفت خام اولویت  بیشتری قائل شوند. ایران هم 
از این قاعده مستثنا نیست، اما متأسفانه به واسطه شدیدترین تحریم های آمریکا، 

برای تولید، توسعه و صادرات نفت با تنگناهای بسیاری روبه روبه روست.
به عنوان  بایدن  انتخاب جو  است  همین محدودیت هاست که سبب شده 
لغو  برجام،  احیای  به  نسبت  امیدواری  متحده،  ایاالت  جدید  رئیس جمهوری 
این  اینکه  درباره  دهد.  افزایش  را  نفت  بازار  به  ایران  بازگشت  و  تحریم ها 
اما به نظر  ارائه شده،  تا چه حد واقع بینانه است، تحلیل های زیادی  امیدواری 
می رسد پرسش های اصلی تر این است که اگر با فرضی خوش بینانه، آمریکا به 
بازار  به  بازگشت  برای  ایران  لغو شود، موقعیت  بازگردد و تحریم ها هم  برجام 
نفت چگونه خواهد بود؟ آیا بازگرداندن تولید به سطوح پیشین در کوتاه مدت کار 
ساده ای است؟ بازاریابی برای صادرات نفت و بازگشت به بازار چطور؟ آیا با توجه 
به تکرار تحریم ها علیه ایران و ریسک متقاضیان نفت برای واردات نفت ایران 
هم زمان با کاهش تقاضای جهانی، مسیر برای بازگشت ایران هموار است؟ با 
 ،FATF توجه به قطع ارتباط نظام مالی ایران با سوئیفت و اجتناب از عضویت در
با  بود؟  از فروش نفت خام به کشور چگونه خواهد  انتقال درآمد حاصل  نحوه 
فرض رفع تحریم ها، آیا اجماع کافی مبنی بر ضرورت تولید حداکثری نفت خام 
با فرض رفع تحریم ها،  میان سیاستگذاران کشور در سطح کالن وجود دارد؟ 
وجوب نیاز به سرمایه گذاری های کالن و فناوری های روز به عنوان ارکان اصلی 
توسعه صنعت نفت برای سیاستگذاران پذیرفته شده یا باید از نو، فضای کشور را 
برای برقراری تعامالت بین المللی صنعت نفت مهیا کرد؟ با فرض رفع تحریم ها 
و رفع تنگنای شرکت های ایرانی برای جذب سرمایه و فناوری، آیا اعتماد کافی 
از  این شرکت ها  باید  یا  این شرکت ها وجود دارد  به  تداوم واگذاری کار  برای 
دوباره مسیر اعتمادسازی را طی کنند؟ آیا بستر برای شتاب بخشیدن به توسعه 
میدان ها فراهم است تا مانند پسابرجام، زمان  در جریان بحث های نهادها و افراد 
مختلف درباره مدل قرارداد، طرف قرارداد و دیگر چند و چون ها از دست نرود؟

طرح این پرسش ها نه در پی ایجاد شک و شبهه در توانمندی ایران برای 
احیای صنعت نفت پس از رفع احتمالی تحریم ها، بلکه درصدد بیان این واقعیت 
منوط  تحریم  رفع  عواید  از  حداکثری  بهره مندی  و  بازار  به  بازگشت  که  است 
به زمینه سازی هایی است که جز تخصص و تبحر متخصصان صنعت نفت، تا 
حدود زیادی نیز به نحوه سیاستگذاری ها و اجماع نظر سیاستگذاران در داخل 
کشور بستگی دارد و رفع تحریم ها اگرچه شرط الزم آن است، اما شرط کافی 
نیست. برای تسریع توسعه صنعت نفت پس از رفع احتمالی تحریم، باید امروز 
این  از  تنها یکی  در خوشبینانه ترین حالت،  بایدن  ایجاد شود؛  زمینه های الزم 

هزار و یک بایدهاست.

زمستان ویروس زده تأثیری بر توازن بازار نفت ندارد
بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد که زمستان ویروس زده امسال بر 

بازگشت توازن به بازار نفت تأثیری ندارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک آمریکایی گلدمن ساکس در یادداشتی 
اعالم کرد افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در فصل زمستان تعادل بازار نفت 

را از بین نمی برد و دلیل عمده آن پیشرفت در تولید واکسن کروناست.
این بانک برآورد قیمت نفت خام در سال 2021 را افزایش داد و 65 دالر 

برای هر بشکه اعالم کرد.
گلدمن ساکس پیش بینی کرد که موج کرونا در زمستان تقاضای جهانی نفت را 
حداقل 3 میلیون بشکه در روز تحت تأثیر قرار می دهد که تا حدی با مصرف بخش 
گرمایشی، ذخیره سازی دوباره و تقاضای نفت در بازارهای نوظهور جبران می شود.

این مؤسسه گفت: انتظار داریم تولید واکسن با وجود سیگنال های متالطم 
بنیان های کوتاه مدت بازار و تأثیر منفی قرنطینه های ناشی از همه گیری ویروس 

کرونا، از بی ثباتی قیمت نفت در هفته های آینده جلوگیری کند.
 )WTI( قیمت هر دو شاخص  نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت
در ماه نوامبر بیش از 20 درصد افزایش افزایش داشته ، این افزایش قیمت به دلیل 
افزایش امیدواری به تولید واکسن مؤثر کرونا و تاثیر آن بر بهبود تقاضای سوخت 

بوده است.
اکنون چشم بازارها به نشست وزارتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش از جمله روسیه – گروهی موسوم به اوپک پالس – دوخته 

شده است.
این  نفت  برنامه ریزی شده  تولید  افزایش  نشست ها  این  در  می رود  انتظار 
ائتالف برای سال آینده میالدی به دلیل موج دوم همه گیری ویروس کرونا به 

بیفتد. تأخیر 
گلدمن ساکن عنوان کرد: در حالی که پیش فرض ما تأخیر سه ماهه افزایش 
تولید این ائتالف برای جلوگیری از بازگشت مازاد جهانی نفت در سه ماه نخست 

سال 2021 است، هنوز همه تولیدکنندگان با این تصمیم موافق نیستند.
قیمت  پالس،  اوپک  کنونی  تولید  کاهش  نشدن  تمدید  صورت  در 
کاهش  بشکه  هر  برای  دالر  پنج  تک محموله  بازارهای  در  نفت  فروش 
به صورت  نفت  قیمت  چرخش  در  بیشتری  سهم  موضوع  این  و  می یابد 

داشت. خواهد  کوتاه مدت 

برنامه جدید سازمان بورس؛

برخورد با متخلفان بازار سرمایه با هدف بازگرداندن اعتماد به بورس
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زیر نظر: محمد امامی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذر(   11 شنبه  )سه  امروز  کرد:  اعالم 
آخرین مهلت ارسال پیامک درخواست 
تسهیالت یک میلیون تومانی از سوی 

سرپرستان خانوارهای مشمول است.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
رییس  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
وزارتخانه  این  عمومی  روابط  مرکز 
گفت: سرپرستان خانواری که درخواست 
استفاده از تسهیالت  یک میلیون تومانی 
کرونایی را دارند تا )سه شنبه 11 آذر( 
می توانند کد ملی خود را بدون هیچ واژه 
اضافه ای به صورت فارسی یا انگلیسی از 
تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست 
خانوار به سرشماره 6369 ارسال کنند.

به گفته حامد شمس تمامی افرادی 
کرونای  تسهیالت  قبل،  نوبت  در  که 
درآمد  و  ند  کرده ا دریافت  معیشتی 
ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت 

تسهیالت یک میلیون تومانی باشند.
رای  دا د  فرا ا د:  دا مه  دا ا وی 
دولت،  کارمندان  جمله  از  ثابت  درآمد 
شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی 

پرداز  بیمه  بازنشستگان،  دولتی،  غیر 
یر  سا یا  جتماعی  ا مین  تا ن  ما ز سا
این  شامل  بازنشستگی  صندوق های 

طرح نمی شوند.
تاکید  تعاون  وزارت   سخنگوی 
قرض  تسهیالت  پرداخت  ز با  : کرد
با  نی  ما تو ن  میلیو یک  لحسنه  ا
یارانه  منابع  از  و  ماهه   30 اقساط 

بود. خواهد  خانوار  ماهانه  معیشتی 
م  ا و فت  یا ر د برای  م  نا ثبت 
آذرماه  چهارم  از  تومانی  یک میلیون 
شروع و به مدت یک هفته )11 آذرماه( 
ادامه دارد. این وام قرض الحسنه و در 
30 قسط از یارانه معیشتی خانوار کسر 

می شود.

امروز، آخرین مهلت ارسال پیامک درخواست وام یک میلیون تومانی کرونا

ــی  ــارت خارج ــار تج ــی آم بررس
کشــور در هفــت ماهــه ابتدایی امســال 
ــی  ــع معدن ــدن وصنای ــش مع در بخ
گویــای آن اســت کــه ارزش صــادارت 
ــوم و محصــوالت آن  ــره آلومینی زنجی
بــا تحقــق رقــم 101.1 میلیــون دالر، 
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــه 

رشــد 56 درصــدی رســید.
ــداول  ــه ج ــزارش برپای ــن گ ای
ــالمی  ــوری اس ــرک جمه ــاری گم آم
ایــران حاکــی اســت، ارزش صــادرات 
بخــش معــدن وصنایع معدنــی در دوره 
ایــن گــزارش بــه رقــم بیــش از ســه 
میلیــارد و و 49.4 میلیــون دالر رســید.

ایــن بررســی،صادرات  برپایــه 
و  لومینیــوم  آ نجیــره  ز حجمــی 
محصــوالت آن  در دوره ایــن گــزارش 
ــن ثبــت شــد کــه  61 هــزار و 147 ت
ــه دوره مشــابه در ســال 98  نســبت ب
رشــد 84 درصــدی نشــان مــی دهــد.

در  آلومینیــوم  فلــز  صــادرات 
ــن  ــال باالتری ــه امس ــت ماه دوره هف
میــزان رشــد صــادرات در بخــش 
ــن  ــد، ضم ــی ده ــان م ــزات را نش فل
ــا  اینکــه تولیــد ایــن فلــز راهبــردی ب
فعالیــت کارخانــه شــمش در جاجــرم ) 
خراســان شــمالی( و ســاپکو ) المــرد 
اســتان فــارس( رونــد رو به رشــد دارد.

نجیــره  ز ردات  ا و همچنیــن 
در  هــم  محصــوالت  و  آلومینیــوم 
ــم 102  ــه رق ــال ب ــه امس ــت ماه هف
و 91 تــن رســید، کــه در مقایســه 
بــا پارســال 102 درصــد افزایــش 
ــر 154.3  ــغ ب ــز بال دارد و ارزش آن نی

میلیــون دالر بــود کــه در مقایســه بــا 
ــته  ــی ســال کذش ــه ابتدای ــت ماه هف
11 درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد.

تجــارت  کارنامــه  بررســی   
خارجــی در دوره هفــت ماهــه امســال 
ــای آن  ــن لغایــت مهــر( گوی ) فروردی
اســت ارزش صــادرات بخــش معــدن 
وصنایــع معدنــی بــه 3 میلیــارد و 49.4 
میلیــون دالر رســیده کــه 16.7 درصــد 
از ارزش صــادرات غیرنفتــی را بــه خود 

ــاص داد. اختص

ــاری تجــارت  ــه جــداول آم برپای
ــادرات  ــوع ص ــور مجم ــی کش خارج
ــی در  ــع معدن ــدن و صنای ــش مع بخ
هفــت ماهــه ابتدایــی امســال از نظــر 
حجمــی 21 میلیــون و 176 هزار و921 

تــن را نشــان مــی دهــد.
خارجــی  تجــارت  کل  ارزش 
ابتدایــی  ماهــه  هفــت  در  کشــور 
امســال  بــه 38 میلیــارد و 278 میلیــون 
دالر رســید کــه بــا وجــود کاهــش 23 
درصــدی در ارزش دالری نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال قبــل، در مقایســه 
ــود،  ــه 34 درصــد ب ــا شــهریورماه ک ب
حــدود 11 درصــد بهبــود یافتــه اســت.

ــی  ــارت خارج ــار تج ــی آم بررس
ــع  ــدن و صنای ــش مع ــور در بخ کش
معدنــی گویــای ان اســت کــه تــراز به 
نفــع صــادرات کشــور بــا رقــم بیــش 
از یــک میلیــارد و 294.7 میلیــون دالر 
اســت و پیــش بینــی شــده تــا پایــان 
ــاهد  ــش ش ــن بخ ــز در ای ــال نی امس

ــراز مثبــت باشــیم. ت

در هفت ماه سال 99 صورت گرفت؛ 

افزایش۵۶ درصدی ارزش صادرات زنجیره آلومینیوم 
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بسیجی  ن  نخبگا ز  ا
برق  نیروی  توزیع  شرکت 
مناسبت  به  سمنان  استان 
پاسداشت چهل و یکمین سالگرد هفته 

بسیج قدردانی به عمل آمد.
بسیج  مقاومت  حوزه  سرپرست 
شرکت توانیر با ارسال الواح جداگانه، از 
علی اصغر پاکدامن کارشناس GIS و 
مطالعات مهندسی و سید ماکان ترابی 
شهرستان  برق  برداری  بهره  رئیس 
دامغان که در طی پنج سال اخیر، فعالیت 
راستای  در  پژوهشی  و  علمی  های 
ماموریت شرکت توزیع برق داشته اند، 

تقدیر و تشکر نموده است.
تقدیر  لوح   ، ستا ا ر همین  ر  د
توسط  بسیجی  نخبگان  یای  هدا و 
استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
دامغان  شهرستان  برق  توزیع  مدیر  و 
مخترع  و  بسیجی  نخبه  دو  این  به 

اعطا شد.
مجتبی  تقدیر  لوح  از  بخشی  در 
مقاومت  حوزه  سرپرست  علیرضاپور 

توانیر  تخصصی  مادر  شرکت  بسیج 
آمده  بسیجی  نخبگان  این  به  خطاب 
نهاد  در  خدمتگزاری  است: “ توفیق 
موهبتی  مستضعفین،  بسیج  مقدس 

عطا  آن  خادمان  به  که  است  بزرگ 
گردیده است تا در دنیا از ثمرات پربرکت 
شجره طیبه و در آخرت از فیض عظیم 
انتصاب  گردند.  سیراب  الهی  رضوان 

عنوان “نخبه  به  بعالی  جنا شایسته 
تخصص  تعهد،  از  نشان  بسیجی” که 
تبریک  را  باشد  می  شما  توانمندی  و 

عرض می نمایم.”

تجلیل از نخبگان بسیجی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان جانشین سپاه امیرالمومنین)ع(: 
برتر  رتبه  چهار  ایالم  استان  امیرالمؤمنین)ع(  سپاه 

اشراف فرماندهی کل سپاه را کسب کرد

جانشین سپاه امیرالمومنین )ع(ایالم گفت:سپاه امیرالمؤمنین)ع( استان 
ایالم چهار رتبه برتر اشراف فرماندهی کل سپاه را کسب کرد

استان  امیرالمؤمنین)ع(  سپاه  فرمانده  »،جانشین  کریمیان  اله  قدرت 
ایالم با اشاره به اهمیت اشراف فرماندهی در سپاه و بسیج گفت: موضوع 
اشراف فرماندهی، ابداع رهبر انقالب است و در واقع نقطه آغاز اشراف با 
تدبیر شخص رهبر انقالب آغاز شده و ما جدا از وظایف سازمانی باید نگاه 
اعتقادی به مسئله اشراف در سپاه و بسیج داشته باشیم. وی با بیان اینکه 
اشراف فرماندهی در سپاه، اراده ولی امر مسلمین است و باید تالش کنیم 
تا اهدافش به بهترین نحو محقق شود ابراز داشت: با توجه به مسئله اشراف، 
باید نسبت به زیر مجموعه  تمام فرماندهان و مسئوالن در هر سطوحی 
خود تسلط کامل داشته باشند. کریمیان با بیان اینکه اشکاالت و نواقص  در 
مجموعه های سازمانی باید برطرف شود تا شاهد رشد و پیشرفت فعالیت های 
سازمانی باشیم افزود: درجا زدن در نهادهای انقالبی ممنوع است و رهبر 
انقالب نیز فرمودند که سپاه باید همواره در قله ها حرکت کند و در راستای 
رشد و پیشرفت بشریت اقدام کند. جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین)ع( 
استان گفت: مجموعه سپاه و بسیج باید مرتب به درون نهاد خود بنگرند و 
اشکاالت را برطرف کنند و هر جا که برنامه و اقدام تأثیرگذاری توسط سپاه 
در مکانی اجرا شد باید آن برنامه را به مکان ها و مجموعه های دیگر نیز 
معرفی کند تا شرایط برای رشد و تکامل آنها نیز فراهم شود. وی با اشاره 
به لزوم تنظیم رابطه عملکرد سپاه با محیط انقالب ابراز داشت: پایگاه های 
مقاومت، واحدهای دانش آموزی و فرماندهان در سطوح مختلف باید بتوانند 
نیازهای انقالبی مجموعه ای که در آن فعالیت می کنند را مورد ارزیابی قرار 
داده و نواقص را برطرف کنند. کریمیان عنوان کرد: در استان ایالم نیز 
الحمداهلل در سطوح مختلف بسیج شاهد درخشش رده های مختلف بوده 
ایم به صورتی که چهار رده ما در سطح کشور و در فصل اول سالجاری 
اند. وی گفت: معاونت سالمت ودفاع زیستی استان  حائز رتبه برتر شده 
با درخشش خود در مقابله با بیماری کرونا،بسیج اصناف ،بسیج مداحان با 
درخشش در کارهای جهادی و معاونت فرهنگی خانواده چهار رده موفق ما 
بوده اند. کریمیان افزود: .همچنین در ارزیابی برنامه های بسیج توسط اشراف 
کلی سازمان بسیج مستضعفین،نواحی مقاومت بسیج سپاه استان،در یازده 
عنوان،موفق به کسب رتبه برترشدند؛ ناحیه بسیج ایالم)حوزه شهیدفتحی 
زاده،پایگاه ساالر شهیدان،پایگاه بسیج رزمندگان،گردان کوثر حضرت زینب 
س،گروه جهادی شهیده داراب پور،گروه جهادی شهیدمهدی بیگی( رده 
برترقشر بسیج)بسیج اصناف( ناحیه دهلران)واحددانش آموزی خدیجه کبری 
س(ناحیه دره شهر)گردان سایبری حضرت فاطمه س(ناحیه آبدانان)گردان 
بیت المقدس حوزه شهیدمتوسلیان( ناحیه مهران)حوزه حضرت مریم س( 
رده های موفق بسیج در استان بوده اند. وی در پایان تاکید کرد:  با توجه 
به بیانات رهبر انقالب، عمل کردن رمز موفقیت ما است و تمامی انگیزه ها 
قبل از هر اقدام باید الهی باشد و شخص عمل کننده نیز درک و مهارت 

الزم از موضوع و برنامه را داشته باشد تا بتواند آن را عملی کند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خواستار شد؛
کاهش مصرف گاز طبیعی ادارات دولتی 

در دوران دورکاری کارکنان

گاز  باقرزاده-مدیرعامل شرکت  سمیه  مشهد  خبری شهرستان  گروه 
خراسان رضوی گفت: محدودیت کرونایی حضور حداکثر 50 درصدی کارکنان 
در محل کار فرصت مناسبی برای کاهش مصرف گاز طبیعی در ادارات و 
موسسات دولتی است و این مهم کمک شایانی به استمرار مصرف این انرژی 
در بخش صنعت خواهد کرد. حسن افتخاری با اعالم این مطلب افزود: آغاز 
محدودیت های کرونایی از ابتدای آذرماه امسال موجب حضور حداکثر 50 
درصدی کارکنان دولتی در شهرهایی با وضعیت قرمز و نارنجی و ارائه خدمات 
غیرحضوری به شهروندان محترم شده است که باید از این فرصت برای کاهش 
مصرف گاز طبیعی ادارات و مجموعه های دولتی و کمک به تامین و پایداری 
زنجیره تامین گازطبیعی استان در این روزهای سرد استفاده کرد. وی به تعطیلی 
مدارس و دانشگاه ها هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تمام مدارس و 
دانشگاه های استان در مقاطع مختلف تعطیل بوده و با استفاده از ظرفیت 
فضای مجازی و آموزش غیرحضوری مشغول به فعالیت هستند.  به همین 
علت دلیلی برای روشن کردن سیستم های گرمایشی بخش آموزشی  وجود 

نداشته و گرم کردن فضای اداری حداقلی کفایت می کند. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تصریح کرد: فرآیند بازرسی و 
پایش دمای محیط ادارات، بانکها و موسسات آموزشی و دانشگاهی استان از 
دو هفته گذشته آغاز شده که متاسفانه نتایج اولیه نشان دهنده رشد مصرف 
این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. طبق گزارش بازرسان 
متاسفانه در حالی که سامانه گرمایشی برخی از ادارات روی حداکثر تنظیم 

شده، پنجره اتاق ها هم به جهت تهویه هوا باز است.
وی افزود: با توجه به برودت هوا و کاهش دما در اکثر مناطق استان 
تامین مطمئن و پایدار گاز طبیعی نیازمند همکاری بخش های مختلف است 
که در این بین نقش بخش دولتی بسیار مهم می باشد.افتخاری گفت: رعایت 
دمای 18 تا 21 درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای 18 
درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده، روشن کردن 
وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها 
یک ساعت قبل از پایان وقت اداری به صورت محدود در اتاق های فعال، 
خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل، سرویس و تعمیر دوره ای 
تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند 
موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گازسوز و انجام 
معاینه فنی موتورخانه ها از جمله درخواست های شرکت گاز برای مدیریت 

مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در بخش اداری است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: به ادارات پرمصرف 
در درجه اول تذکر کتبی داده می شود و در صورت عدم توجه با هماهنگی 
استانداری نسبت به قطع گاز این دسته از دستگاههای دولتی اقدام خواهیم 
و  ادارات  گازبها  دولت،  هیات  مصوبه  آخرین  اساس  بر  آنکه  کرد. ضمن 
دستگاههای دولتی که مصرف گاز آنها نسبت به مدت مشابه سال های 

قبل افزایش داشته باشد مشمول افزایش قیمت خواهند شد.

سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز اعالم کرد؛
کاهش بیماران کرونایی بستری در استان البرز

 شهروندان همچنان رعایت کنند
ــوم پزشــکی البــرز از  ــای دانشــگاه عل کرج-ســخنگوی ســتاد کرون
ــای  ــتان ه ــده در بیمارس ــتری ش ــی بس ــاران کرونای ــداد بیم ــش تع کاه

اســتان در مقایســه بــا هفتــه قبــل خبــر داد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امــروز، مهــرداد بابایی بــا اشــاره 
بــه آخریــن وضعیــت شــیوع کرونــا در اســتان البــرز اظهــار کــرد: در حــال 
حاضر 823 بیمــار کرونایــی در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند 

کــه در مقایســه بــا هفتــه گذشــته  حدود 80 نفــر کمتــر شــده اســت.
وی ادامــه داد: هــر چنــد انتظــار نداشــتیم کــه رعایــت پروتکل هــا 
ــر  ــداد بســتری های بیمارســتان ها تاثی ــر کاهــش تع ــن ســرعت ب ــه ای ب
داشــته باشــد ولــی بــه نظــر می رســد اعمــال محدودیت هــا و همــکاری 
بیــش از 90 درصــد شــهروندان البــرزی در اجــرای طــرح جامــع مقابلــه 

بــا کرونــا نتیجــه بخــش بــوده اســت.
ســخنگوی ســتاد کرونــای دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز افــزود: 
ــد باعــث شــود مــردم مجــددا نســبت به از ســرگیری  ــاق نبای ــن اتف ای
جریانــان عــادی زندگــی خــود اقــدام کننــد بلکــه بایــد بــا رعایــت بیــش 
ــای  ــور در مکان ه ــدم حض ــون ع ــده همچ ــه ش ــوارد توصی ــش م از پی
عمومــی و جمــع هــای خانوادگــی، اســتفاده از ماســک از خانــه تــا خانــه 
ــا را  ــروس کرون ــرل بیشــتر وی ــه کنت ــت بهداشــت دســت، زمین و رعای

فراهــم کننــد.
بابایــی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش بــرودت هــوا احتمــال 
شــیوع ویــروس بــاال مــی رود بــه همیــن دلیــل از شــهروندان درخواســت 
بیشــتری  بهداشتی حساســیت  پروتکل هــای  رعایــت  در  می شــود 

داشــته باشــند.
وی همچنیــن توضیــح داد: بــه نظــر مــی رســد اگــر مــردم همــکاری 
خــود را بــرای رعایــت پروتکل هــا ادامــه دهنــد و بتوانیــم در ادامــه پاییــز 
ــا تامیــن  ــده ب ــم، بهــار آین ــروس را کنتــرل کنی و زمســتان پیــش رو وی

واکســن کرونــا، ایــن بیمــاری را ریشــه کــن  خواهــد شــد.

تشکیل اولین جلسه ستاد برگزاری
 روز ملی ثبت احوال ایالم

اولیــن جلســه ســتاد برگــزاری روز ملــی و یکصــد و دومیــن ســال 
تاســیس ســازمان ثبــت احــوال بــا حضــور اعضــاء ســتاد روز ملــی ثبــت 

احــوال اســتان در دفتــر مدیــرکل تشــکیل گردیــد.
تقــوی مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان ایــالم ضمــن خیــر مقــدم بــه 
اعضــاء و تقدیــر از زحمــات معاونیــن و مدیــران ســتادی در انجــام وظیفــه 
و نظــارت و برنامــه ریــزی امــور در شــرایط ســخت ناشــی از گســترش 
ویــروس کرونــا در اســتان ، خواســتار پیگیــری مصوبــات جلســات شــورای 
ــه  ــر کار ادارات ثبــت احــوال تابع معاونیــن و نظــارت هــر چــه بیشــتر ب

اســتان گردیــد.
 وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه وضعیــت کنونــی جامعــه و شــیوع 
ــزوم  ــر ل ــی، ب ــه جوی ــت صرف ــاظ رعای ــا و همچنین لح ــروس کرون وی
برگــزاری روز ملــی ثبــت احــوال مطابــق بــا مفــاد شــیوه نامــه مربوطــه 
تاکیــد نمــود و  و اظهــار داشــت تــا جایــی کــه امــکان دارد بــا توجــه بــه 
شــرایط خــاص کشــور در هفتــه ثبــت احــوال بایــد از ایــن فرصــت بــه 
گونــه ای اســتفاده شــود تــا خدمــات ثبــت احــوال بــه نحــو مطلــوب بــه 

اطــالع مســئولین و مــردم برســد.
تقــوی گفــت، هــدف از برگــزاری روز ملــی ثبــت احــوال و اجــرای 
برنامــه هــای ســوم دیمــاه عــالوه بــر ایجــاد انگیزه و نشــاط در همــکاران 
،آ مــردم نیــز بــا خدمــات نویــن و برخــط ثبــت احــوال آشــنا خواهنــد شــد.

ــی را جهــت اجــرا،  ــه های ــز برنام ــه نی ــن کمیت ــه اعضــاء ای در ادام
پیشــنهاد و در ایــن خصــوص بحــث و تبــادل نظــر صورت گرفــت و جهت 
اجــرای هــر چــه بهتــر برنامــه هــا مصوباتــی نیز بــه اعضــاء ابــالغ گردید. 
در پایــان ایــن جلســه اعضــاء بــه تبــادل نظــر در خصــوص شــیوه نامــه 

برگــزاری روز ملــی ثبــت احــوال در اســتان و درســال جــاری پرداختنــد.

در آستانه سرمای زمستانی؛
آمادگی کامل واحد حمل و نقل در پشتیبانی از تولید 

پایدار گاز در منطقه عملیاتی خانگیران
گــروه خبــری شهرســتان مشــهد ســمیه باقرزاده-رئیــس واحــد حمل 
و نقــل شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نــژاد از آمادگــی کامل جهت 

اســتقبال از ســرمای زمســتانی خبر داد.
محمدرضــا غریبــی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــا توجــه بــه شــروع 
فصــل زمســتان و بــرودت هــوا و ریــزش بــرف و بــاران، ایــن واحــد هــر 
ســاله بــه جهــت حفــظ ثبــات و پایــداری در تولیــد گاز و تامیــن مطمئــن 
ایــاب و ذهــاب کارکنــان اقــدام به بازرســی هــای میدانی، تعمیــر و تجهیز 
ماشــین آالت مــی نمایــد و در حــال حاضــر آمادگــی کامــل ماشــین آالت 
ســنگین و همچنیــن ســرویس هــای ایــاب و ذهــاب جهــت پشــتیبانی و 

کمــک بــه تولیــد پایــدار گاز فراهــم مــی باشــد.

کشف بیش از 8 کیلو تریاك در کاشمر
گــروه خبــری اســتان خراســان رضــوی شهرســتان کاشــمر فاطمــه 
ــو 850  حســینی-فرمانده انتظامــي شهرســتان کاشــمر از کشــف 8 کیل
ــوه  ــتان ک ــس شهرس ــا پلی ــترک ب ــات مش ــدر در عملی ــرم موادمخ گ

ســرخ خبــر داد. 
ــا  ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــت: مام ــدي” گف ــین احم ــرهنگ” حس س
موادمخــدر شهرســتان کاشــمر بــا همــکاری پلیس شهرســتان کوه ســرخ، 
هنــگام کنتــرل محــور مواصالتــي کاشــمر بــه نیشــابور طــي دو مرحلــه 

عملیــات 8 کیلــو 850 گــرم موادافیونــي را کشــف کردنــد.
وي بــا اشــاره بــه ایــن کــه در عملیــات اول 4 کیلو 500 گــرم تریاک 
از وســایل همــراه 3 مســافرنما یــک دســتگاه خودرو ســواری کشــف شــد، 
افــزود: مامــوران انتظامــی در یــک عملیــات موفــق دیگــر مقــدار 4 کیلــو 
350 گــرم تریــاک را پــس از متوقــف کــردن یک دســتگاه خــودرو پژپارس 
کشــف و 2 متهــم را نیــز در ایــن زمینــه دســتگیر کردند.فرمانــده انتظامــي 
شهرســتان کاشــمر تصریــح کــرد: متهمــان دستگیرشــده بــه منظــور ســیر 

مراحــل قانونــي تحویــل مراجــع قضایي شــدند.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان مازندران ـ ساری خبر داد:

پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه  های آبخیزداری
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــزداری  ــی و آبخی ــاون فن ــور مع ــماعیل مختارپ ــاری، اس ــدران ـ س مازن
ــروژه  ــرفت 40 درصدی پ ــه پیش ــاره ب ــن اش ــاری ضم ــدران- س مازن
 هــای آبخیــزداری در سطح 11 شهرســتان تابعــه اداره کل منابــع طبیعــی 
ــزداری در  ــای آبخی ــت: برنامه ه ــاری گف ــدران ـ س ــزداری مازن و آبخی
ســال 1399 از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی شــامل اقدامــات 
ــتر و  ــوبات، تثبیــت بس ــدف کنتــرل ســیالب و رس مکانیکــی بــا ه
دیــواره آبراهــه  هــا و اقدامــات بیومکانیکــی بــا هــدف اصــالح کاربــری 
ــای  ــوزه  ه ــیل خیزی ح ــش س ــی، کاه ــش گیاه ــت پوش ــی، تقوی اراض
ــای  ــروژه  ه ــرای پ ــوب اج ــار مص ــزود: اعتب ــد. وی اف ــی باش ــز م آبخی
آبخیــزداری امســال، 170 میلیارد ریــال از محــل صنــدوق توســعه ملــی 

ســال 1399 می باشــد. 
مختارپــور در ادامــه بــا توجــه بــه ســیالب های اخیــر اســتان، الویــت 
معاونــت فنــی و آبخیــزداری  اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
 مازنــدران ـ ســاری را اجــرای باکیفیــت و بــه موقــع پروژ هــا بیــان نمــود.

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مازنــدرانـ  ســاری، معاونــت فنــی و آبخیــزداری تــا پایــان آبــان ماه ســال 
جــاری، اقــدام بــه انعقاد 22 قــرارداد جهــت اجــرای اقدامــات مکانیکــی و 

بیومکانیکــی آبخیــزداری نمــوده اســت.

امام جمعة شهرستان مبارکه تأکید کرد:

کار جهادی در فوالد مبارکه قابل ستایش است
مدیرعامل  عظیمیان  حمیدرضا 
اکبری  عباس  همراه  به  مبارکه  فوالد 
معاون  و  هیئت مدیره  عضو  محمدی 
نیروی انسانی و ایرج ترابی مدیر روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه با حضور 
در دفتر حجت االسالم والمسلمین سید 
شهرستان  امام جمعة  موسوی،  مهدی 
هفتة  تبریک  عرض  ضمن  مبارکه، 
و  اقدامات  گزارش  ارائة  به  بسیج، 
دستاوردهای این شرکت در سال جهش 

تولید پرداختند.
امام جمعة شهرستان مبارکه در این 
اقدامات  داشت:  اظهار  صمیمی  دیدار 
صورت گرفته در فوالد مبارکهدر حقیقت 
مایة افتخار است. بنده از زحمات جهادی 
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه تشکر 
در  عظیمی  کار  دارم  باور  و  می کنم 
که  است  انجام  حال  در  مبارکه  فوالد 
جبهة صنعت و اقتصاد کشور را با قوت 
پشتیبانی می کند و موجب دلگرمی همة 

مردم است.
حجت االسالم موسوی در ادامه از 
زحمات فوالد مبارکه در عرصة سالمت 
مردم تشکر کرد و اظهار داشت: فوالد 
منطقه  در  نگینی  همچون  رکه  مبا
در  این شرکت  پیشتازی  و  می درخشد 
حوزۀ بهداشت و سالمت مردم در این 
کرونا  بیماری  از  ناشی  خطیر  شرایط 

قابل تقدیر است. 
فعالیت  افزود:  مبارکه  امام جمعه 
در حوزۀ فرهنگ از اولویت های جامعه 

در  مبارکه  فوالد  که خوشبختانه  است 
شده  ظاهر  دغدغه مند  نیز  زمینه  این 
حامی  نیز  آینده  در  ان شاءاهلل  و  است 
فعالیت های فرهنگی و مذهبی باشد و 
از ظرفیت این شرکت در قوت بخشیدن 
به این جبهه نیز مانند جبهة صنعت و 

اقتصاد استفاده شود.
بیماران مبتال به کرونا مستقیما از 
حمایت های فوالد مبارکه بهره برده اند

این  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
از  مبارکه  فوالد  حمایت های  به  دیدار 
مبتال  بیماران  درمانگر  بیمارستان های 
فوالد  گفت:  و  کرد  اشاره  کرونا  به 
مبارکه به منظور تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی و انجام وظایف انسان دوستانه، 
بیمارستان های  اکسیژن  رایگان  تأمین 
علوم  دانشگاه  تأیید  مورد  و  درمانگر 
استان های  دیگر  و  اصفهان  پزشکی 

هم جوار را بر عهده گرفت. در خصوص 
تأمین دستگاه ها و تجهیزات  تجهیز و 
حمایت  با  نیز  بیمارستان ها  موردنیاز 
فوالد مبارکه شاهد اتفاقات خوبی بودیم 
و خوشحالیم که این حمایت ها به نحوی 
صورت گرفت که بیماران مبتال به کرونا 
مستقیما و بدون واسطه از این خدمات 

بهره مند شدند.
نکته  این  بر  ادامه  در  عظیمیان 
اتخاذشده،  تدابیر  با  که  کرد  تأکید 
علی رغم وجود زمینة شیوع بیماری در 
فوالد مبارکه، نه تنها این بیماری به خوبی 
رصد و مدیریت شده، بلکه این شرکت 
پیش  قوت  با  همچنان  تولید  حوزۀ  در 
می رود و کارکنان غیور فوالد مبارکه در 
عین رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
به فعالیت در جبهة کار و تالش مشغول 

بوده و هستند.

امام جمعة  جلسه،  این  پایان  در 
تقدیر  لوح  اهدای  با  مبارکه  شهرستان 
به مدیرعامل فوالد مبارکه از اقدامات 
مردم  حوزۀ سالمت  در  گرفته  صورت 

قدردانی کرد.
در بخشی از لوح اهدایی آمده است: 
این جانب به سهم خود الزم می دانم با 
افتخار در موضوع مساعدت به تجهیز 
رسول اهلل  محمد  حضرت  بیمارستان 
با  مقابله  در  مبارکه  شهرستان  )ص( 
ویروس کرونا و نیز کمک به رزمایش 
در  مؤمنانه  کمک  و  همدلی  مواسات، 
مرحلة اول و دوم، سپاسگزاری کنم و از 
درگاه خداوند متعال، سربلندی، کامیابی 
و توفیقات روزافزون شما برادر گران قدر 
را در مسیر تحقق منویات مقام معظم 
جهش  سال  در  مدظله العالی  رهبری 

تولید مسئلت نمایم.

ورزش  مدیــرکل   - مرکــزی 
ــت:  ــزی گف ــتان مرک ــان اس و جوان
عملیــات بهســازی زمیــن چمــن 
همچنــان  ســاوه  چمــران  شــهید 
دلیــل  همیــن  بــه  و  دارد  ادامــه 
مســابقه تیــم خوشــه طالیی ایــن 
شــهر درهفتــه دوم لیــگ دســته 
یــک فوتبــال کشــور در اراک برگــزار 

. د می شــو
عابــد حقــدادی  افــزود: بــا توجــه 
بــه زمان بــر شــدن آمــاده ســازی 
ــت  ــه درخواس ــاوه ب ــن س ــن چم زمی
خوشــه طالیی  باشــگاه  مدیرعامــل 
ــی  ــم خوشــه طالی ــاوه مســابقه تی س
ــن شــهر و اســتقالل خوزســتان در  ای

مجموعــه ورزشــی امــام خمینــی )ره( 
برگــزار می شــود.

وی بیــان کــرد: 40 میلیــارد ریال 

از محــل اعتبــارات ایــن نهــاد در طول 
ــازی و  ــرای بهس ــته ب ــال گذش یک س
مناسب ســازی اماکــن ورزشــی ســاوه 

ــن زیرســاخت های  ــه خصــوص تامی ب
خوشــه طالیی  فوتبــال  ایــن  الزم 

ســاوه هزینــه شــد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
مرکــزی بیان کــرد: عملیات بهســازی 
ــران  ــن چم ــن چم ــازی زمی و آماده س
ســاوه بایــد تــا 2 هفتــه آینــده تکمیــل 
و مســابقات تیــم خوشــه طالیی در 

ایــن زمیــن برگــزار شــود.
شــت:  دا ر  ظهــا ا دی  حقــدا
تخصیــص عادالنــه اعتبــارات عمرانی 
در نقــاط مختلــف اســتان یکــی از 
اولویت هــای اصلــی ایــن نهــاد اســت 
و در طــول یکســال گذشــته اقدامــات 

ــت. ــده اس ــام ش ــری انج موث

مدیرکل ورزش و جوانان مرکزی:

تکمیل بهسازی زمین چمن شهید چمران ساوه تا 1۵ روز آینده

و  طبیعی  بع  منا ره  ا د ا رئیس 
ز  ا ن  سمنا شهرستان  ری  ا بخیزد آ
و  باریجه  دارویی  گیاه  کشت  آغاز 
ازمراتع  هکتار   150 در  کوهی  زیره 
شهرستان سمنان در سال 99 خبر داد.

توجه  با  گفت:  منظمی  معصومه 
ن  ما ز سا بالغی  ا ی  ستها سیا به  
کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها، 
گیاهان  توسعه  و  کشت  خصوص  در 
مرتع  مشارکت  با  مراتع   در  دارویی 
قالب طرح  در  محلی  جوامع  و  داران 
9 در 99 و با نظارت کارشناسان فنی 
رویی  دا ه  گیا کشت  طبیعی  بع  منا
باریجه به همراه گونه زیره کوهی در 

سطح 150 هکتار و در مراتع عمروان 
با   سمنان  شهرستان  بخش  فرح  و 
اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 
99 و توسط تشکل های ماده 29 مرتع 
داران در آذرماه جاری آغاز و تا پایان 

ماه به اتمام می رسد.
است  گیاهی  باریجه  گفت:  وی 
 4 تا   1 ارتفاع  به  ساله  چند  و  علفی 
خشک  مناطق  ارتفاعات  در  که  متر 
ساقه  کند.  می  رشد  خشک  نیمه  و 
باریجه بزرگ، توخالی و دارای شیره 
ای سفید رنگ است که از آن صمغی 
تلخ، زرد رنگ و معطر بدست می آید 
که در درمان بیماری های عضالنی و 

اسپاسم ها، درمان موضعی زخم ها و 
... و در صنایع عطرسازی از باریجه به 
استفاده می شود.  تثبیت کننده  عنوان 
زیره کوهی نیز گیاهی علفی است که 
دانه  آن غنی از آهن است و در درمان 

بیمارهای گوارشی موثر است. 
و  باریجه  کرد:  اظهار  منظمی 
زیره کوهی از گیاهان دارویی سازگار 
با شرایط آب  و هوایی شهرستان می 
باشد که رویشگاه های طبیعی آن در 
شهرستان سمنان وجود دارد، کشت و 
توسعه باریجه از سال 95 در شهرستان 
آغاز شده و ادامه دارد اما زیره کوهی 
و  احیا  عملیات  در  بار  اولین  برای 

اصالح مراتع و توسعه گیاهان دارویی 
در سالجاری در مراتع شهرستان کشت 
می گردد و امید می رود با اجرای این 
حفظ،  جهت  در  موثری  گام  عملیات 
صنعت  و  گیاهان  این  توسعه  و  احیا 
در شهرستان  دارویی   گیاهان  کشت 

برداشته شود.
کشت   : افزود  دامه  ا در  وی 
شرایط  با  سازگار  دارویی  گیاهان 
اکولوژیک هر منطقه عالوه بر افزایش 
و  خاک  حفاظت  در  گیاهی  پوشش 
جلوگیری از فرسایش و اشتغال زایی 
نیز  برداران  بهره  درآمد  افزایش  و 

موثر است.

آغاز اجرای کشت گیاه دارویی باریجه و زیره کوهی 
در 1۵۰هکتار ازمراتع شهرستان سمنان در سال 99

و  اداره هماهنگی،مشارکتها  ایالم-سرپرست   
اشتغال اداره کل بهزیستی ایالم گفت: امسال حدود 
850مددجئی زیر پوشش صاحب شغل خواهند شد.

مجید صابری با اعالم این خبر گفت: امسال 
در مجموع 315میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان 
زیر پوشش هزینه که این مبلغ اعتبارات ملی اشتغال 
بوده که از محل بند ب تبصره 16 تخصیص و و در 

قالب تسهیالت به مددجویان پرداخت خواهد شد.
 270 به   نزدیک  تاکنون  اینکه  ذکر  با  وی 
بانکهای عامل برای  به  اعتبار  این  از  میلیارد ریال 
پرداخت به مددجویان تخصیص داده شده ادامه داد: 
میانگین تسهیالت پرداختی به مددجویان برای طرح 
های خوداشتغالی 400میلیون ریال و برای طرح های 

کارفرمایی 500 میلیون ریال است.
زیر  مددجویان  اشتغال  کرد: سهم  اظهار  وی 
پوشش در سال جاری 850نفر بوده که امسال تاکنون  
424 نفر از مددجویان برای دریافت این تسهیالت به 

بانکها معرفی شده  اند.
به گفته صابری، این تسهیالت بصورت قرض 
الحسنه با بازپرداخت هفت ساله بوده که برای ایجاد 
دامداری،  کشاورزی،  کار،  و  کسب  نظیر  مشاغلی 
قرار  مددجویان  اختیار  در  غیره  و  خانگی  مشاغل 

گرفته است.
سرپرست اداره هماهنگی،مشارکتها و اشتغال 
اداره کل بهزیستی ایالم اظهار کرد: همچنین امسال 
و  کارفرمایی  بیمه  حق  عنوان  به  ریال  15میلیارد 

خویش فرمایی)بصورت بالعوض(  از محل اعتبارات 
و  جذب  فرآیند  که  شده  داده  تخصیص  ابالغی 
پرداخت آن با هماهنگی ادارات بهزیستی شهرستان 

ها در دست اقدام است.
از  یکی  را  مددجویان  اشتغال  ایالم   استان 
اولویت های اصلی بهزیستی برای استقالل فردی 
و خودکفایی مددجویان عنوان کرد و افزود: این اداره 
کل به منظور ایجاد اشتغال پایدار مددجویان در کنار 
پرداخت تسهیالت آموزش های شغلی را از طریق 
به  رایگان  با فنی و حرفه ای بصورت  نامه  تفاهم 

مددجویان اراهی می کند.

8۵۰مددجوی بهزیستی ایالم امسال صاحب شغل می شوند
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یر  مد  _ ی  کز مر
فرآورده های  پخش  شرکت 
گفت:  مرکزی  استان  نفتی 
درخواست 2 هزار و 500 خانوار ساکن 
در نقاط محروم و دورافتاده این استان 
مایع  گاز  الکترونیکی  توزیع  طرح  در 

تایید شد.
پرونده  افزود:  »سعید جمشیدی« 
کارگروه  سوی  از  خانوارها  این  تمامی 
نفتی  فرآورده های  ویژه شرکت پخش 
استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته 
و واجد شرایط دریافت گاز مایع شناخته 

شده اند.
توزیع  طرح  د:  ا د مه  ا د ا وی 
خانوارهای  بین  مایع،  گاز  الکترونیکی 
مصرف کننده  و  طبیعی  گاز  از  محروم 
انشعاب  پوشش  تحت  که  نفت سفید 
ثبت نام  با  نگرفته اند  قرار  گازرسانی 

newtejaratasan. سامانه  در 
niopdc.ir انجام خواهد شد.

فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر 
داشت:  اظهار  مرکزی  استان  نفتی 
گاز طبیعی می توانند  بدون  خانوارهای 

بعد از ثبت نام در سامانه مذکور با در 
از  یکی  به  ملی  کارت  داشتن  دست 
سیلندر  و  مراجعه  استان  توزیع  شعب 
گاز مایع خود را با قیمت مصوب دولتی 

دریافت کنند.

سهمیه   : د کر ن  بیا جمشیدی 
خانوارهایی که در سامانه ثبت کرده اند 
با تأخیر هم  محفوظ است و حتی اگر 
به شعب توزیع مراجعه کنند، سیلندر گاز 

مایع خود را دریافت می کنند.
توزیع  طرح  کرد:  اضافه  وی 
ف  هد با  یع  ما ز  گا نیکی  و لکتر ا
شبکه،  از  خارج  عرضه  از  جلوگیری 
کنندگان  مصرف  آسان تر  دسترسی 
شهروندی،  حقوق  یت  رعا قعی،  ا و
مدیریت  و  الکترونیک  دولت  تحقق 
شده  اجرا  مایع  گاز  توزیع  صحیح 

است.
روستایی  و  شهری  نقاط  بیشتر 
بهره مند  طبیعی  گاز  از  مرکزی  استان 
شده اند و تنها برخی مناطق از این نعمت 
برخوردار نیستند که مقرر شده سهمیه 

گاز مایع دریافت کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی : 

درخواست ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار استان مرکزی
 برای دریافت گاز مایع تایید شد

طی نیمه نخست امسال صورت گرفت:
ــالح و  ــر اص ــزار مت ــر ۱3 ه ــغ ب ــرای بال اج

ــن  ــانی در تنکاب ــبکه آبرس ــعه ش توس
ــی شــرکت آب و  ــط عمومــی و آمــوزش همگان ــه گــزارش رواب ب
ــا  ــدران؛ مهنــدس مهــرداد مقــدس خــو در گفتگویــی ب فاضــالب مازن
اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: طــی شــش ماهــه اول امســال 473 
ــره اشــتراک آحــاد و  ــا پوشــش 805 فق انشــعاب در بخــش شــهری ب
ــاد نصــب شــد و  ــره اشــتراک آح ــا 173 فق 148 انشــعاب روســتایی ب
356 فقــره کنتــور شــهری و 233 فقــره کنتــور روســتایی نیــز تعویــض 
شــد.وی بــا اشــاره بــه عملکــرد خــوب آزمایشــگاه در پایــش آب گفــت: 
در راســتای پایــش کیفــی و مســتمر آب آشــامیدنی 25257 مــورد کلــر 
ــی، 54 مــورد آزمــون شــیمیایی  ســنجی، 1524 مــورد آزمــون میکروب
بــه همــراه 14 مــورد شستشــوی مخــازن و 1 مــورد تعویــض ســیلیس 

پکیــج تصفیــه در نیمــه اول ســالجاری انجــام شــد.
مهنــدس مقــدس خــو ضمــن اعــالم 6 مــورد تعویــض و 
تعمیرالکتروموتــور پمــپ افــزود: طــی ایــن مــدت 165 مــورد ســرویس 
دوره ای تابلوهــای بــرق ، 1554 مــورد رفــع اتفاقــات ،70 مــورد 
ــنجی  ــی س ــورد دب ــن 21 م ــدزدا همچنی ــتمهای گن ــداری سیس نگه
تاسیســات ،  14 مــورد شستشــوی مخــزن و 83 ســرویس آبرســانی بــا 

ــت. ــورت گرف ــر ص تانک
مدیــر امــور آبفــا شهرســتان تنکابــن محــدوده آبرســانی ایــن امــور 
ــاد، نشــتارود و شــیرود اعــالم کــرد  ــن، خــرم آب را در شــهرهای تنکاب
ــا 59262 فقــره  و گفــت: در حــال حاضــر 36085 مشــترک شــهری ب
اشــتراک آحــاد و 23948 مشــترک روســتایی بــا 25111 فقــره اشــتراک 

آحــاد تحــت پوشــش امــور آبفــا شهرســتان تنکابــن هســتند.
وی بــا اشــاره بــه تهیــه چنــد طــرح کوتــاه مــدت و میــان مــدت 
ــا شــهری و روســتایی  ــس از ادغــام دو شــرکت آبف ــع مشــکالت پ رف
گفــت: زون بنــدی شــبکه شــهر تنکابــن، احــداث دو حلقــه چــاه جدیــد 
ــز مخــزن  ــاد و نی ــی نعمــت آب ــر مکعب ــه مخــزن هــزار مت ــال ب و انتق
ــی  ــال و مهندس ــط انتق ــداث خ ــاد، اح ــرم آب ــی خ ــر مکعب 5000 مت
مجــدد یــک حلقــه چــاه در روســتای طالــش محلــه همچنیــن تکمیــل 
خــط انتقــال از مخــزن 2000 خــرم آبــاد بــه مخــزن 5000 آغــوز گلــه، 
اصــالح شــبکه فرســوده شــهر خــرم آبــاد و بهســازی 4 دهنــه چشــمه 
بــه منظــور ارتقــاء کیفــی آب شــرب 10 روســتا بــا نیــاز اعتبــاری بالــغ 
بــر 107هــزار میلیــون ریــال از جملــه طرحهــای ایــن امــور در راســتای 

رفــع مشــکالت موجــود اســت
مهنــدس مقــدس خــو بــا اشــاره بــه پــروژه هــای در دســت اجرای 
ایــن امــور افــزود: تکمیــل شــبکه توزیــع کمربنــدی غربــی تنکابــن ، 
احــداث مخــزن ذخیــره 5000 متــر مکعبــی در شــهر خــرم آبــاد همــراه 
بــا احــداث 2000 متــر خــط انتقــال همچنیــن اصــالح شــبکه آبرســانی 
مجتمــع دیــو خانــی بــا تحــت پوشــش قــرار دادن 7 روســتا و احــداث 
مخــزن 200 متــر مکعبــی و ایســتگاه پمپــاژ در روســتای امــام زمیــن از 
پــروژه هــای در دســت اجــرای امــور آبفــا تنکابــن اســت که با پیشــرفت 

فیزیکــی مناســبی مراحــل پایانــی خــود را مــی گذرانــد.

نقش مهم ایزوایکو 
در توسعه میادین نفت و گاز

ــاحلی  ــی و فراس ــازهای دریای ــروه س ــی گ ــی  مهندس ــر فن مدی
مجموعــه ایزوایکــو،  بــا اشــاره بــه اینکــه ایزوایکــو در حــوزه ســاخت 
ســکوهای نفتــی و گازی از علــم و تکنولــوژی دریایــی روز دنیــا بهــره 
منــد اســت و موفــق شــده پیشــرفت چشــمگیری داشــته باشــد ، گفــت: 
ایزوایکو توانســته رکوردار ســاخت ســکوهای نفتی و گازی در خاورمیانه 
باشــد و بــا وجــود نیروهــای بومــی و توانمنــد هــر روز بــر موفقیــت های 

ایــن مجتمــع عظیــم افــزوده مــی گــردد.
ــی و گازی از  ــکوهای نفت ــاخت س ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اقدامــات بزرگــی اســت کــه متخصصــان توانمنــد ایزوایکو، دانــش آن را 
بــه دســت آورده انــد، عنــوان کــرد:  ســاخت ســکوها و چگونگــی جــای 
گیــری آن بــا مهندســی هــای ریــز بینانــه بــه صــورت  تخصصــی انجام 
ــه؛ کــف و  ــر اســاس آن اطالعــات محیطــی از جمل ــرد کــه ب مــی گی

ســطح دریــا، عمــق و خــاک بررســی مــی شــود.
وی در ادامــه تشــیح کــرد: بــر اســاس ایــن مهندســی هــا پــس از 
واکاوی اولیــه بــه طراحــی تفصیلــی پرداختــه مــی شــود کــه بــر اســاس 
آن  نتیجــه نهایــی را بــه واحدهــای مربوطــه از جملــه واحــد خریــد و 
بخــش مهندســی ساخت)نقشــه هــا و آنالیزهــای مهندســی(  خواهد داد.

ــی  ــد:  ط ــادآور ش ــود ی ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــاخت  ــل س ــم در مراح ــده ای ــق ش ــا موف ــه تنه ــر ن ــای اخی ــال ه س
ــف   ــی مضاع ــص و قدرت ــا تخص ــه ب ــیم بلک ــرو باش ــا پیش ــکو ه س
توانســتیم مهندســی، خریــد، حمــل و جابجایــی، نصــب و راه انــدازی 
ــه  ــدون در مجموع ــزی م ــه ری ــت و برنام ــا مدیری ــکوها را ب ــن س ای

ــم. ــام دهی ــو انج ایزوایک
ــاحلی  ــی و فراس ــازهای دریای ــروه س ــی گ ــی  مهندس ــر فن مدی
مجموعــه ایزوایکــو بــا بیــان اینکــه مجتمــع کشــتی ســازی و صنایــع 
فراســاحل ایــران مجموعه ایی اســت که در ســاخت ســکوها از ســرعت، 
دقــت، کیفیــت و ایمنــی مــد نظــر برخــوردار اســت، خاطرنشــان کــرد : 
پیمانــکاران بومــی و متخصصــی در مجموعــه ایزوایکــو پــرورش یافتــه 
ــی  ــدرت نمای ــازی  ق ــای سکوس ــوزه ه ــام ح ــد در تم ــه قادرن ــد ک ان
کننــد و مهندســی را در دل مجتمــع کشــتی ســازی و صنایــع فراســاحل 

ایــران نهادینــه کننــد.
ــد  ــا تعه ــی کشــورمان ب ــا اعــالم اینکــه متخصصــان داخل وی ب
ــا  ــاس ب ــکوهای گازی را در بندرعب ــاخت س ــم س ــدام مه ــی اق انقالب
ــده  ــان دهن ــه نش ــد ک ــی دهن ــام م ــرفته انج ــاوری پیش ــش و فن دان
توانمنــدی بســیار خــوب نیروهــای ایزوایکــو اســت، عنــوان کــرد : در 
ســایه خودبــاوری، تعهــد و کار بســیجی و جهادی متخصصان کشــورمان 
ــز ایــن مســیر  تاکنــون گام هــای بزرگــی برداشــته ایــم و در آینــده نی

تــداوم خواهــد یافــت.
وی  ضمــن بیــان اینکــه ســکوهای دیگــری نیــز در ایزوایکــو در 
حــال آمــاده شــدن هســتند و ایــن مجموعــه قــادر به ســاخت ســکوهای 
ــا آخریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا اســت، اضافــه  نفتــی بیشــتری ب
کــرد: بالــغ بــر 12 پایــه ســکوی نفتــی، 12 جکــت و 10 ســکوی نفتــی 

را در ایــن مجموعــه ســاخته ایــم.
ــاحلی  ــی و فراس ــازهای دریای ــروه س ــی گ ــی  مهندس ــر فن مدی
مجموعــه ایزوایکــو در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســاخت و طراحــی ســازه 
ــا دســتان توانمنــد  هــای دریایــی نفــت و گاز در مجموعــه ایزوایکــو ب
کارشناســان ایرانــی، تجهیــزات مهندســی، محاســبات دقیــق طراحــی، 
ــدازی مــی شــود، اضافــه کــرد: ســکوی 07  بارگیــری، نصــب و راه ان
ــان  ــم درصدش ــه 99 و نی ــود ک ــه ســکوهایی ب و 08هندیجــان از جمل
درخشــکی و کارگاه ســاخته شــد و نیــم درصــد باقیمانــده بــا بارگیــری 
ایــن ســکو بــر روی بــارج انجــام  و در دریــا نصــب و بــه بهــره بــرداری 

رســید.
وی بــه ســکوهای هنــگام که در ایــن مجموعه عملیات ساختشــان 
در حــال انجــام اســت اشــاره کــرد و گفــت: پــروژه هــای انجــام شــده 
در حــوزه نفــت و گاز در ایــن مجموعــه مــی تــوان بــه ســاخت ســکوی 
گازی فــاز 2 و 3 پــارس جنوبــی، ســاخت ســکوی گازی فــاز 1 پــارس 
جنوبــی، ســاخت و حمــل نصــب 3 جاکــت در فازهــای 6 و 7 و 8 پــارس 
جنوبــی، ســاخت و حمــل و نصــب 3 جاکــت در فــاز 12 پــارس جنوبی و 

ســاخت جاکــت در ســکوی 16 پــارس جنوبــی اشــاره کــرد.
ــاحلی  ــی و فراس ــازهای دریای ــروه س ــی گ ــی  مهندس ــر فن مدی
مجموعــه ایزوایکــو خبــر داد: ســاخت، بارگیــری، انتقال و نصب ســکوی 
 ،17b ــال و نصــب ســکوی گازی ــری، انتق گازی 18b، ســاخت، بارگی
ســاخت، حمــل و نصــب 4 جاکــت فــاز 14 پــارس جنوبــی و عملیــات 
ســاخت، بارگیــری، انتقــال و نصــب موفقیــت آمیــز فــاز 14a  از دیگــر 

پــروژه هــای شــاخص در ایــن مجموعــه اســت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان :
کمیته نظارت بر عرضه مرغ مرغداری ها به کشتارگاه، 

تشکیل  میشود
سـنندج –محمد فرید سـپری در  جلسـه تنظیم بازار گوشـت مرغ که 
بـا حضـور  رئیس سـازمان صنعت معدن تجـارت، مدیرکل امـور اقتصادی 
اسـتانداری و مدیـران دسـتگاههای وابسـته و پیوسـته جهادکشـاورزی در 
سـالن جلسات سـازمان جهادکشـاورزی استان کردسـتان برگزار شد اظهار 
کـرد:  کمیتـه نظـارت بر عرضه مـرغ مرغداری هـا به کشـتارگاه با حضور 
جهادکشـاورزی، صنعـت معدن تجارت، دامپزشـکی و نماینده دادسـتان در 
هـر شهرسـتان تشـکیل می شـود و مرغدارانی که از عرضه مـرغ با قیمت 
مصوب به داخل اسـتان خودداری کنند  به مراجع قضایی معرفی میشـوند.

وی افـزود : بـر اسـاس اطالعـات ثبت شـده واحدهای مرغـداری در 
سـامانه های سـماصط و دامپزشـکی هر شهرسـتان، آن دسـته از واحدهای 
مرغـداری کـه بـه سـن و وزن کشـتار رسـیده انـد، کاماًل مشـخص شـده 

تابـرای عرضـه به بـازار آماده شـوند.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کردسـتان گفـت : واحدهای 
مرغداری آماده کشـتار، بایسـتی نسبت به ارسـال مرغ تولیدی به کشتارگاه 

بـا نظـر کمیته مزبور، اقـدام نمایند.
وی تاکیـد کـرد : بـا توجـه بـه ممنـوع بـودن خـروج مرغ از اسـتان ، 
ضـروری اسـت بر اسـاس گواهـی حمل دامپزشـکی، واحدهـای مرغداری 
آمـاده کشـتار نسـبت به تحویل مـرغ تولیدی حداکثر تا 72 سـاعت )مهلت 

انقضـای گواهـی حمـل دامپزشـکی( اقدامـات الزم را به عمـل آورند.
سـپری یـادآور شـد : بـه صـورت روزانه لیسـت واحدهـای مرغداری 
آمـاده تحویـل بـه کشـتارگاه، مشـخص و در صـورت خـودداری مرغدار از 
تحویـل، نسـبت بـه ارجـاع مرغـدار خاطـی بـه تعزیـرات حکومتـی اقـدام 

می شـود.
وی بـا تاکیـد براینکـه کشـتارگاه های اسـتان موظف هسـتند روزانه 
میزان مرغ زنده کشـتاری را به مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان، اداره 
صمـت و مدیریـت توسـعه بازرگانی سـازمان اعـالم نماینداظهار داشـت :  
بـه منظـور حمایـت از واحدهـای مرغـداری الزم اسـت مدیـران محتـرم 
شهرسـتان لیسـت واحدهـای مرغـداری که همـکاری کامـل را دارند تهیه 

و بـه سـازمان اعـالم نمایند.

روند طراحی سئواالت امتحانات نهایی تشریح شد
کارگروهـی بـا مسـئولیت معاونـت برنامـه ریـزی درسـی و تولیـد 
بسـته های تربیـت و یادگیـری سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی؛ 
موظف شـد نسـبت به تحلیل وضع ارزشـیابی از امتحانات نهایی براسـاس 

پژوهش هـای مرکـز سـنجش و پایـش کیفیـت آموزشـی اقـدام کند.
نشسـت شـورای مدیران سـازمان سـازمان پژوهـش و برنامـه ریزی 
آموزشـی بـا حضور خسـرو سـاکی رئیـس مرکز سـنجش و پایـش کیفیت 
آموزشـی و مدیـران همـراه بـه موضـوع ارائـه »گـزارش پایـش کیفیـت 

آموزشـی در آیینـه امتحانـات نهایـی« اختصـاص یافت.
خسـرو سـاکی رئیـس مرکـز سـنجش و پایـش کیفیـت آموزشـی بـا 
اشـاره بـه اهمیت نقش و جایگاه سـازمان پژوهش در نظـام تعلیم و تربیت 
کشـور بـه عنـوان قلب تپنـده ی این نظام بـه ارائه »گـزارش پایش کیفیت 
آموزشـی در آینـه امتحانات نهایی«  پرداخت و گفـت: ارکان و اجزاء برنامه 
درسـی اعـم از اهداف،  محتـوا، روش های یاددهـی و یادگیری و روش های 
سـنجش و ارزشـیابی، تجهیـزات ارائـه برنامـه درسـی که ظـروف مرتبطه 
و زنجیـره وار هسـتند بـا هـم ارتبـاط تنگاتنـگ دارند و برای تحقق نقشـه  

راه آمـوزش در اختیـار ما قـرار گرفته اند.
وی افـزود: از ایـن رو روش هـای سـنجش و ارزشـیابی بـه تکمیـل و 
بهبـود جریـان آمـوزش کمـک می کنـد. با ایـن نـگاه ارزشـیابی امتحانات 
نهایـی هـر سـاله پـس از برگـزاری امتحانات که تنها سـنجش ملی اسـت 
کـه بـا هدایـت سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی برگـزار می شـود، انجام 

می شـود.
اهـداف  نهایـی  امتحانـات  اینکـه سـئواالت  بـه  اشـاره  بـا  سـاکی 
کتاب هـای درسـی را مـورد سـنجش قـرار مـی دهـد گفـت: جـداول بارم 
بنـدی کـه بر مبنـای اهـداف و محتوای کتاب ها توسـط سـازمان پژوهش 
تعییـن می شـود مبنـای تعیین سـئواالت و نمـرات امتحانات نهایی اسـت.

سـاکی ضمـن تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه آزمون هـای امتحانـات 
نهایـی شـناخت محور اسـت گفـت: همین موضـوع مبنای ارزشـیابی روند 

اسـت. یادگیری 
وی در ادامه عوامل موثر در ارزشـیابی امتحانات نهایی شـامل محتوا، 
معلـم، زمـان آموزشـی، تجهیزات علل آموزشـگاهی و... را در قالب گزارش 
کمـی و کیفـی از رشـته های مختلـف ریاضـی، علوم تجربی، علوم انسـانی 
و معـارف بـه صـورت درس بـه درس و اسـتان بـه اسـتان در بـازه زمانـی 

سـه سـال اخیر ارائـه کرد.
رئیـس مرکـز سـنجش و پایـش کیفیـت آموزشـی در پایان پیشـنهاد 
تشـکیل کمیتـه  اصـالح و بهبـود کیفیـت و نـگارش آیین نامه سـنجش و 
ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی و   طراحـی مـدل علمـی مناسـب بـا سـند 
تحـول بنیـادی برای سـنجش اهداف دوره هـای تحصیلی در سـاحت های 

شـش گانـه را ارائه داد.

چندحسی  اتاق های  و  یابی  جهت  پارك های  افتتاح 
برای دانش آموزان استثنایی

رئیـس سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی بـه وضعیـت فضاهای 
آموزشـی حوزه آموزش و پرورش اسـتثنایی اشـاره کرد و از توسعه فضاهای 

ارائـه خدمـات ویـژه برای دانـش آموزان بـا نیازهای ویـژه خبر داد.
سـید جواد حسـینی اظهار داشـت: بر اساس آمایش سـرزمینی به 210 
مدرسـه اسـتثنایی جدیـد در کشـور نیـاز داریـم. از ایـن تعداد تـا کنون 58 
مدرسـه در  قالـب طـرح »خشـت تـا بهشـت« راه اندازی و کلنـگ احداث 
31 مدرسـه اسـتثنایی و 14 مدرسـه ویژه اوتیسـم به زمین زده شـده است.

وی بـر ضـرورت توجه به تربیـت بدنی دانش آموزان اسـتثنایی تاکید 
کـرد و گفـت: سـاخت سـالن هـای ورزشـی از جملـه برنامـه هـای مدنظر 
سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی اسـت کـه در همین راسـتا سـاخت 
سـالن های درون مدرسـه ای 200 متر مربعی در 368 مدرسـه اسـتثنایی 

کـه  از فضـای کافـی برخوردار هسـتند در دسـتورکار قـرار دارد.
بـه گفتـه حسـینی، 15 اسـتان فاقد سـالن ورزشـی مخصـوص برای 
دانـش آمـوزان بـا نیازهای ویژه هسـتند که عملیات سـاخت 13 سـالن در 

ایـن اسـتان ها آغاز شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری سـه مرکـز تشـخیص، آموزش و 
تـوان بـه بهـره بـرداری رسـید گفـت: تـا پایـان سـال 10 مرکز دیگـر نیز 

تکمیـل و افتتـاح خواهند شـد.
رئیـس سـازمان آمـوزش و پرورش  اسـتثنایی همچنیـن از راه اندازی 
و تاسـیس یـک پـارک تحـرک و جهت یابی ویـژه نابینایان در کشـور خبر 
داد و اظهـار کـرد: تعـداد ایـن پـارک ها تا پایان سـال جاری بـه 21 پارک 

خواهد رسـید.
حسـینی به افتتاح دو اتاق چند حسـی در سـال جاری نیز اشـاره کرد 
و گفـت: شـمار اتـاق هـای چندحسـی تا آخر سـال بـه 12 خواهد رسـید و 

10 اتـاق چند حسـی دیگـر نیز افتتاح خواهد شـد.

مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی با حضور اعضاء برگزار گردید

ابراهیم  این جلسه  در   _ مرکزی 
مجمعبه  عامل  مدیر  بادی  آ حسین 
نمایندگی از سایر اعضا رتبه اول اداره 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی  کل 
استان در مجموع شاخص های عمومی 
و اختصاصی را به مدیرکل و کارکنان 

این اداره تبریک گفت
مجمع خیرین مدرسه ساز استان 

مرکزی با حضور اعضاء برگزار گردید
مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
برگزار گردید  اعضاء  با حضور  مرکزی 
آبادی  حسین  ابراهیم  جلسه  این  در 
مدیر عامل مجمعبه نمایندگی از سایر 
اعضا رتبه اول اداره کل نوسازی توسعه 
مجموع  در  استان  مدارس  تجهیز  و 
اختصاصی  و  عمومی  های  شاخص 

اداره  این  کارکنان  و  مدیرکل  به  را 
ادامه مصوبات جلسه  در  تبریک گفت 
برای  و  گردید  پیگیری  مجمع  قبل 
مقرر  مصوبات  این  نتیجه  به  حصول 
نظر  زیر  و حقوقی  اجرایی  تیم  دو  شد 
مجمع با ترکیب اعضا شاغل در ادارات 
پرورش  و  آموزش  و  مدارس  نوسازی 
تشکیل گردد تا مصوبات اجرایی شود. 

مدیرکل  محمدی  حسین  دامه  ا در 
نوسازی مدارس از تالش های مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان تقدیر نمود و 
گزارشی از سفر معاون عمرانی و وزیر 
و ریئس سازمان نوسازی مدارس کشور 
پروژه  افتتاح  از  همینطور  نمودند  ارائه 
ویدیو  به صورت  استان  های همزمان 

کنفرانس توضیح ارائه نمودند.

بهره برداری  ز  ا بندرعباس  ر  شهردا
تقاطع غیرهم سطح نایبند تا پایان سال 
بهره برداری  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
هفتمین  ن  عنوا به  تقاطع  ین  ا ز  ا
بندرعباس،  شهر  غیرهم سطح  تقاطع 
و  آزادگان  به  پردیس  بلوار  دسترسی 
بلوار جمهوری اسالمی را میسر می کند.

عباس امینی زاده در بازدید از این 
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  پروژه 
عرشه  بتن ریزی  اخیر  روزهای  طی 
شده  شروع  نایبند  غیرهم سطح  تقاطع 
برای  پایانی  مراحل  آن،  اتمام  با  و 
دستور  در  پروژه  این  از  بهره برداری 

کار قرار می گیرد.

در تالش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سال  پایان  تا  پروژه  این  تا  هستیم 
جاری مورد بهره برداری شهروندان قرار 
بگیرد، افزود: این تقاطع به عنوان هفتم 
بندرعباس،  شهر  غیرهم سطح  تقاطع 
و  آزادگان  به  پردیس  بلوار  دسترسی 
بلوار جمهوری اسالمی را میسر می کند.

شهردار بندرعباس ضمن قدردانی 
از مردم محله نایبند به منظور همراهی 
در اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: 
به  تقاطع  این  عرشه شرقی  بتن ریزی 
طول 90 متر، با حجم 1220 متر مکعب 
بتن، در یک مرحله انجام شده و بزودی 
نیز عملیات بتن ریزی عرشه غربی این 

پروژه انجام می شود.امینی زاده با بیان 
اینکه پروژه تقاطع غیرهم سطح نایبند 
و  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   84
به  اعتبار  ریال  میلیارد   200 حدود 
خود اختصاص داده است، عنوان کرد: 
اجرای چهار راست گرد این تقاطع نیز 

بزودی در دستور کار قرار می گیرد.
مه  ا د ا ر  د مسئول  م  مقا ین  ا
چند  طی  کرد:  عنوان  نیز  سخنانش 
عمرانی  مجموعه  همت  با  اخیر  سال 
به  فق  مو س  عبا ر بند ی  ر ا د شهر
بهره برداری از شش تقاطع غیرهم سطح 
شهدای  رسالت،   ، . . . رسول ا محمد 
و  بهشتی  شهید  لیعصر،  و غواص، 

زیرگذر ابوموسی شده ایم.
امینی زاده با اشاره به اینکه عالوه 
بر تقاطع غیرهم سطح نایبند سه تقاطع 
مهرگان،  شامل  دیگر  غیرهم سطح 
قدس و پیامبر اعظم نیز توسط مجموعه 
عمرانی شهرداری بندرعباس به صورت 
ادامه داد:  همزمان در حال اجرا است، 
روند  با  تقاطع ها  این  عمرانی  عملیات 

قابل توجهی در حال انجام است.
کرد:  عنوان  مسئول  مقام  این 
حال  در  پروژه های  این  بر  عالوه 
تقاطع  دو  به  مربوط  مطالعات  اجرا، 
انجام  حال  در  نیز  دیگر  غیرهم سطح 

است

شهردار بندرعباس خبر داد:

هفتمين تقاطع غيرهم سطح بندرعباس در یک قدمی بهره برداری

مفقودی نوبت اول
مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی عمران- عمران 
بنام  سنندج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  صادره 
شماره  به  مصطفی  فرزند  غریبی  رحمن  ینجانب  ا
گردیده  مفقود   5589774969 ملی  وکد   2 شناسنامه 

از درجه اعتبار ساقط است . 
سنندج

ایران  پتروشیمی  تولید  ظرفیت 
بهره برداری  با  جاری  سال  ابتدای  از 
از 6 طرح پتروشیمی حدود 10 میلیون 
مهمی  نقش  که  داشته  افزایش  تن 
کردن  بی اثر  و  تولید  تحقق جهش  در 

تحریم ها دارد.  
یکی  ایران  در  پتروشیمی  صنعت 
به  نفت  از مهمترین حلقه های صنعت 
شمار می رود زیرا عالوه بر آنکه سرمایه 
نیاز  راه اندازی  برای  مراتب کمتری  به 
دارد، می تواند ارزش افزوده باالتری را 

به همراه داشته باشد.
صنعت  این  توسعه  رو  همین  از 
باالدستی،  مختلف  بخش های  در 
در  آن  یین دستی  پا و  میان دستی 
بوده  جدی  توجه  مورد  اخیر  سال های 
و جهش های دوم و سوم پتروشیمی نیز 
برای دستیابی به ظرفیت تولید و درآمد 

بیشتر تعریف شده است.
با  مقایسه  در  اگرچه  صنعت  این 
سایر صنایع نفت و گاز عمر کوتاه تری 
خود  قبولی  قابل  سرعت  با  اما  دارد 
نزدیک  دنیا  روز  تکنولوژی های  به  را 

کرده است.
بر اساس برنامه ریزی ها جهش دوم 
صنعت پتروشیمی تا سال آینده محقق 
 100 به  را  تولید  ظرفیت  و  می شود 
میلیون تن در سال می رساند. با این حال 
سال  پتروشیمی،  صنعت  طالیی  سال 
بهره برداری  با  سال  این  در  است.   99
از طرح های مشخص شده، 25 میلیون 
تن به ظرفیت پتروشیمی ایران افزوده 

خواهد شد.
وزیر نفت با اشاره با افتتاح 17 طرح 
پتروشیمی در سال 99 که ظرفیت تولید 
افزایش  تن  میلیون  را 25  این صنعت 
می دهد، گفت: تحقق جهش دوم صنعت 
پتروشیمی تا پایان سال 1400، ظرفیت 
تولید این صنعت را به 100 میلیون تن 
میلیارد   25 به  را  محصوالت  ارزش  و 

دالر می رساند.
اینکه  به  اشاره  با  زنگنه  بیژن 

جهش سوم صنعت پتروشیمی نیز آغاز 
شده است، ادامه داد: برخی از طرح های 
جهش سوم در حال اجراست و پیشرفت 
این  از  برخی  و  دارند  خوبی  فیزیکی 
طرح ها نیز در حال تدارک هستند که با 
تحقق طرح های جهش سوم پتروشیمی 
ارزش تولیدات این صنعت به 37 میلیارد 

دالر خواهد رسید.
تولید  جهش  طرح های  زنگنه 
صنعت پتروشیمی را در راستای اجرای 
اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: افزایش 
صنعت  تولید  ظرفیت  تنی  میلیون   25
پتروشیمی در سال 99، بزرگترین پاسخ 
که  است  رهبری  معظم  مقام  ندای  به 
نامگذاری  تولید  را سال جهش  امسال 
تولید،  افزایش  میزان  این  با  کرده اند. 
تاریخ  در  تولید  افزایش  بی سابقه ترین 
خواهد  اتفاق  کشور  پتروشیمی  صنعت 

افتاد.
وی با بیان اینکه همزمان با توسعه 
طرح های پتروشیمی، خوراک به خوبی 
تحویل واحدهای پایین دستی پتروشیمی 
باید ظرفیت  البته  می شود، اظهار کرد: 
یابد.  افزایش  دستی  پایین  واحدهای 
در  تسریع  برای  نیز  پیشران  طرح های 
توسعه و تنوع بخشی صنایع پایین دستی 
در چهار زنجیره، متانول، پروپیلن، اتیلن 

و بنزن طراحی شده است.
تا  سال  ابتدای  از  راه  این  در 
مل  شا پتروشیمی  طرح   6 کنون 
کاوه،  پتروشیمی  میاندوآب،  پتروشیمی 

خاورمیانه،  پارس  کیمیای  پتروشیمی 
لرستان،  پتروشیمی  کاتالیست  واحد 
پتروشیمی بوشهر و پتروشیمی لردگان 
در  که  است  رسیده  بهره برداری  به 
مجموع 10 میلیون تن به ظرفیت تولید 

پتروشیمی ایران اضافه کرده اند.
ظرفیت  تن  میلیون   10 این  از 
تولید پتروشیمی، 140 هزار تن مربوط 
به پتروشیمی میاندوآب، 2.3 میلیون تن 
مربوط به پتروشیمی کاوه، 1.65 میلیون 
تن مربوط به پتروشیمی کیمیای پارس 
پتروشیمی  تن  میلیون   4.1 خاورمیانه، 
پتروشیمی  تن  میلیون   1.7 بوشهر، 
لردگان و 100 تن نیز مربوط به ظرفیت 
واحد کاتالیست پتروشیمی لرستان است.

 6 این  محصوالت  ساالنه  ارزش 
 1.5 حدود  مجموع  در  نیز  پتروشیمی 

میلیارد دالر برآورد می شود.
صنعت  م  و د جهش  مه  نا بر
اساس  بر   97 سال  در  پتروشیمی 
طرح هایی که از گذشته آغاز شده بود، 
مدون شد تا این طرح ها تا سال 1400 
به بهره برداری برسند و ظرفیت تولید در 
این صنعت تا 100 میلون تن در سال 

افزایش پیدا کند.
اما از آنجا که از 27 طرح تعریف 
شده در جهش دوم صنعت پتروشیمی، 
بهره برداری  به   99 سال  در  طرح   17
می رسد، این سال به عنوان سال طالیی 
صنعت پتروشیمی نام گذاری شده است 
کرونا  از  ناشی  مسائل  دلیل  به  البته 

از  برخی  از  بهره برداری  است  ممکن 
طرح ها به ابتدای سال بعد منتقل شود.

طرح،   17 این  از  بهره برداری  با 
ظرفیت صنعت پتروشیمی از 66 میلیون 
ابتدای  تن فعلی به 90 میلیون تن در 

سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
10 طرح نیز تا پایان سال 1400 
مجموع  در  تا  می رسد  بهره برداری  به 
ظرفیت پتروشیمی ایران در پایان این 
سال به 100 میلیون تن در سال افزایش 
که  صنعت  درآمد  همچنین  کند.  پیدا 
است  دالر  میلیارد   15 حاضر  حال  در 
دالر  میلیارد   25 به   1400 انتهای  در 
 28 دیگر،  سوی  می یابد.از  افزایش 
طرح برای جهش سوم پیش بینی شده 
که کار اجرایی بسیاری از این طرح ها 
آغاز و حتی برخی تا 30 درصد پیشرفت 

کار دارند.
با تحقق طرح های جهش سوم تا 
سال 1404 ظرفیت صنعت پتروشیمی از 
100 میلیون تن در پایان سال 1400 به 
133 میلیون تن در سال 1404 افزایش 
پیدا می کند و در آمد صنعت نیز از 25 
پایه  قیمت های  اساس  بر  میلیارد دالر 
سال  در  دالر  میلیارد   37 به   95 سال 

1404 افزایش می رسد.
در حال حاضر 333 گرید محصول 
پلیمری و 40 نوع محصول شیمیایی در 
صنعت پتروشیمی ایران تولید می شود. 
بر  عالوه  پتروشیمی  دوم  جهش  در 
نوع   15 پلیمری،  گریدهای  افزایش 
پتروشیمی  سبد  به  شیمیایی  محصول 
سوم  جهش  می شود.در  اضافه  ایران 
نیز عدد 55 نوع محصول شیمیایی به 
68 نوع ارتقا پیدا می کند و محصوالت 

پلیمری نیز متنوع تر خواهد شد.
افزایش  که  است  آن  مهم  نکته 
ظرفیت در صنعت پتروشیمی در حالی 
محقق می شود که بیژن زنگنه وزیر نفت 
همواره از سوی منتقدان به حمایت از 
محکوم  نفت  صنعت  در  فروشی  خام 

شده است.

همزمان با جنگ اقتصادی صورت گرفت؛

جهش 1۰ میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی 
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ملی پوش دوومیدانی: به فراموشی سپرده شده ام!
گفت:  نی  دوومیدا ملی پوش 
متاسفانه در این مدت هیچ حمایتی از 
من نشد و به فراموشی سپرده شده ام.

شرایط  درباره  کیهانی  حسین 
تمریناتش اظهار داشت: بدلیل شیوع 
سالن ها  تعطیلی  و  کرونا  ویروس 
سه  تا  دو  هفته ای  ورزشی  اماکن  و 
پارک  مانند  خلوت  اماکن  در  جلسه 
تمرین می کنم تا از شرایط آرمانی دور 

نشوم. خداراشکر با وجود اینکه مدت زیادی است که از مسابقات دور هستم، 
اما شرایط بدی ندارم.

وی در خصوص انتخاب صیامی به عنوان رییس فدراسیون دوومیدانی 
ادامه داد: شک ندارم صیامی می تواند دومیدانی را به سر منزل مقصود برساند. 
او چهار سال در فدراسیون به عنوان دبیر فعالیت کرده است و این تجربه 

می تواند کمک زیادی به او برای ارتقای جایگاه دوومیدانی کند.
ملی پوش دوومیدانی درباره سرانجام محرومیتش گفت: بدلیل کرونا چون 
شرایط مسافرت وجود ندارد بعد از رفع محدودیت ها برای پیگیری کاهش 
محرومیتم به تهران خواهم آمد. متاسفانه در این مدت هیچ حمایتی از من 
نشد و به فراموشی سپرده شده ام. مسئوالن هیچ کاری با من ندارند و تنها 

دکتر اردیبهشت در این مدت به من امیدواری می داد.
کیهانی تصریح کرد: امیدوارم این مشکل هر چه زودتر حل شود. امیدواریم 
با ارائه مدارک و مستندات قوی این محرومیت را کاهش دهم. از مسئوالنی که 
پیگیر وضعیت من و کاهش محرومیتم هستند تشکر می کنم امیدوام بتوان این 
زحمات را جبران کنم. خیلی امید دارم که برگردم و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.

وی درباره شانس کسب سهمیه المپیک تصریح کرد: شرایط کرونا باعث 
شده نتوان پیش بینی بابت المپیک داشت، اما حتماً برای کسب سهمیه تمام 
بچه های دوومیدانی تالش خواهند کرد و زحمت می کشند. امیدوارم تمام 
بچه ها بتوانند سهمیه بگیرند. تمرینات دوومیدانی واقعاً سخت و مرگبار است؛ 
تمام ماده ها سخت است، اما خیلی از بچه ها این شانس را دارند تا ورودی 

المپیک را کسب کنند و امیدوارم این اتفاق بیفتد.

مهدی زاده: کسب سهمیه از مدال گرفتن در المپیک سخت تر است
دارنده دو مدال طال و یک مدال 
کسب  دارد  اعتقاد  جهان  کاراته  برنز 
سهمیه المپیک از کسب مدال در این 

مسابقات سخت تر است.
امیر مهدی زاده، درباره برگزاری 
مرحله نخست اردوی تیم ملی کاراته 
اظهار داشت: تیم ما تقریباً نزدیک به 
9 ماه در تمرینات و شرایط اردویی نبود 
و این در حالی است  تیم ملی کاراته در 

سالیان اخیر مدام در کوران مسابقات کاراته وان، قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان 
و بازی های آسیایی بود. از طرفی شرایط تمرینات انفرادی هیچ وقت شبیه 
تمرینات تیمی و گروهی نمی شود و به همین جهت از لحاظ شرایط بدنی و 
فنی اُفت کرده بودیم. وی تصریح کرد: همه بچه ها نیز این موضوع را قبول 
داشتند که از لحاظ وضعیت جسمانی و فنی شرایط مان ایده آل نیست و این 
موضوع هم طبیعی است. در اولین مرحله اردو خیلی خوب تمرین کردیم و 
اگر همین شرایط را ادامه بدهیم در دو ماه آینده به آمادگی مطلوب می رسیم. 
ظرفیت جسمانی ما از بین نرفته است و پس از مدتی انجام تمرینات اردویی 

حرفه ای دوباره از لحاظ جسمی و فنی به آن ظرفیت دست پیدا می کنیم.
دارنده دو مدال طال و یک مدال برنز جهان تأکید کرد: المپیک توکیو 
قطعاً برگزار خواهد شد و با توجه به احتمال توزیع پخش واکسن در ماه های 
آینده به احتمال زیاد تورنمنت های پنج شش ماه آینده نیز برگزار خواهند شد. 
در حال حاضر فرانسه مسابقات قهرمانی کشور خود را برگزار کرده است و 
اینها نشان می دهد که به امید خدا مسابقات گزینشی المپیک در مراکش و 
پاریس که اصلی ترین مراحل کسب سهمیه المپیک هستند، برگزار خواهند شد.

مهدی زاده در واکنش به اینکه به نظر می رسید در وزن جدید به شرایط 
ایده آل گذشته نزدیک شده بود، گفت: وقتی تغییر وزن دادم از لحاظ رنکینگ 
خیلی اُفت کردم. فدراسیون جهانی موافقت نکرد امتیازات من در وزن 60 
کیلوگرم در وزن 67 کیلوگرم نیز ثبت شود. قبل از تغییر وزن، در رنکینگ دوم 
وزن 60 کیلوگرم بودم و اگر آن امتیازات را به وزن جدید نیز انتقال می دادند 
در میان پنج نفر برتر قرار می گرفتم. در وزن 67 کیلوگرم از صفر شروع کردم 
و دوباره با زحمت زیاد خود را کشاندم و در مراحل آخر مسابقات تقریباً به 

رنکینگ 21 یا 22 جهان رسیده بودم.
وی خاطر نشان کرد: از طرفی زمان بسیار کمی داشتم در این وزن جا 
بیفتم و در چند تورنمنت نتیجه نگرفتم که طبیعی بود، اما خدا را شکر در مراحل 
آخر خیلی خوب شده بودم. در اولین مسابقه ای که در وزن جدید انجام دادم در 
کاراته وان چین به مدال برنز رسیدم و در کاراته وان اسپانیا نیز قهرمان شدم. 
در این مسابقات داکاستا قهرمان جهان و نفر نخست رنکینگ از فرانسه که 
تمام 67 کیلویی های کشورمان را برده بود، شکست دادم. به عنوان قهرمان 
جهان در وزن 60 کیلوگرم انگیزه زیادی برای شکست قهرمان جهان در 
وزن 67 کیلوگرم داشتم و خدا را شکر مقابل او به برتری 3 بر صفر رسیدم.

دارنده مدال طال و نقره بازی های آسیایی خاطر نشان کرد: الساوی نفر 
دوم رنکینگ دنیا از مصر را نیز دو بار در شیلی و دبی شکست دادم و  مقابل 
دو بازیکن ژاپنی که زیر رنکینگ ده دنیا قرار داشتند هم به برتری رسیدم. 
بار شکست  برنز جهان را دو  همچنین کاراته کای شیلیایی و دارنده مدال 
دادم تا تقریباً با تمام مدعیان وزن جدید مبارزه کرده و حداقل یک یا دو بار 
مقابل آنها به پیروزی رسیده باشم. خیلی نیاز داشتم تا قباًل از مسابقات کسب 
سهمیه پایانی در پاریس مقابل این نفرات چند بار بازی کنم و تنم به تن 
آنها بخورد و متوجه اشکاالتم شوم.مهدی زاده افزود: در کاراته وان دبی نیز 
به خاطر آسیب دیدگی از ادامه مسابقات کنار رفتم و شکست نخوردم. در این 
مسابقات در جمع هشت نفر قرار داشتم و بازی خود را 4 بر یک جلو بودم، 
اما دچار آسیب دیدگی شدم و با نظر سرمربی تیم ملی کاراته بازی نکردم. در 
مجموع شرایط بسیار خوبی در این وزن پیدا کرده بودم که به یکباره سر و 

کله ویروس کرونا پیدا شد و شرایط دنیا را تغییر داد.
وی با اشاره به اینکه برای قدرت نمایی در وزن 67 کیلوگرم به زمان نیاز 
داشته است، گفت: من در تمام تورنمنت های جهان در وزن 60 کیلوگرم مدال 
کسب کرده بودم و از لحاظ فنی کاراته من در وزن جدید تفاوت نکرده است، اما 
در وزن جدید حدود 10 کیلو با رقبای خود تفاوت وزن داشتم. پر کردن تفاوت 
این وزن نیاز به زمان داشت تا بتوانم با تمرینات بدنسازی مناسب قدرت بدنی 
خود را افزایش و در این وزن نیز شادابی 60 کیلوگرم را داشته باشم. عملکرد 
من در تورنمنت های آخر قبل از کرونا نیز نشان می داد که روندم درست بوده 

است و در وزن 67 کیلوگرم نیز می توانم مدعی باشم.
ملی پوش کاراته ایران درباره جای خالی مدال المپیک در افتخاراتش 
خاطر نشان کرد: ابتدا امیدوارم در هفت ماه باقیمانده تا مسابقات کسب سهمیه 
المپیک در  پاریس روند آمادگی را کسب و در یک یا دو تورنمنت نیز شرکت 
کنم تا در مسابقات پاریس نهایت تالش خود را برای کسب سهمیه بگذارم. 
همیشه تالش خود را کردم و مابقی آن نیز دست خداست. تمام مدال های 
کاراته را کسب کردم و فقط مدال المپیک را ندارم. تمام تالش خود را انجام 
خواهم داد و هر چه در تمام این سال ها از لحاظ تجربی و فنی یاد گرفتم را 
به کار می گیرم تا ابتدا سهمیه را کسب کنم. اعتقاد دارم کسب سهمیه از مدال 
گرفتن در المپیک سخت تر است. امیدوارم ابتدا این کار سخت را انجام بدهم 
تا در المپیک برای کاراته کشور افتخار کسب و کلکسیون خود را تکمیل کنم.

بارسلونا تیم بی دفاع در مجارستان!
بارسلونا برای بازی چهارشنبه 
شب در مجارستان برابر فرانس وارَو 
دفاعی  خط  در  بزرگی  معضل  با 

روبرو است.
بارسا که در قلب خط دفاعی 
شدیدا با کمبود مهره مواجه است، 
یکشنبه شب کلمنت لنگله را هم از 
دست داد. پس از جرارد پیکه نوبت 
مصدوم  تا  رسید  لنگله  کلمنت  به 

شده و زمین را ترک کند. مدافع فرانسوی دقیقه 65 بازی با اوساسونا به 
دلیل مصدومیت مچ پا با کارلس آلنیا تعویض شد و فرانکی دی یونگ به 

دفاع رفت. آلنیا نیز به خط میانی منتقل شد تا جای دی یونگ را پر کند.
طبق ادعای کومان مصدومیت لنگله خفیف تر از پیکه است و احتماال 

تنها چند هفته به دور از میادین خواهد ماند.
پیکه باید 4 ماه به دور از میادین بماند و وضعیت ساموئل اومتیتی و 

آرائوخو نیز نامشخص است. 
به این ترتیب در حال حاضر تنها مدافع میانی در دسترس بارسا اسکار 
مینگساست. او دیروز دومین بازی رسمی خود برای بارسا را انجام داد. رونالد 
کومان سرمربی بارسا برای بازی با فرانس واروش در هفته 5 لیگ قهرمانان 
نمی تواند از مدافعان تیم دوم خود همچون آرنائو کاماس و راموس مینگو 
استفاده کند چرا که نام این دو در فهرست چمپیونزلیگی بارسا رد نشده است.

در شرایطی که بارسا فقط یک مدافع میانی تخصصی در اختیار دارد، 
شاید بتواند از آرائوخو هم استفاده کند و باید دید نظر تیم پزشکی بارسا در 
مورد او چه خواهد بود. در صورتی که آرائوخو به بازی چهارشنبه شب در 

مجارستان نرسد، زوج دفاعی بارسا دی یونگ و مینگسا خواهند بود.

دخیا غایب بزرگ منچستریونایتد برابر پی اس جی!
حضور گلر اسپانیایی در بازی 
 PSG حساس چهارشنبه شب برابر

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
یکشنبه  یتد   نا یو منچستر
به  ساوتهمپتون  زمین  در  گذشته 
میدان رفت و در حالی که ابتدا با دو 
گل عقب افتاده بود، در نهایت 3-2 

به پیروزی دست یافت.
داوید دخیا، دروازه بان باتجربه 

یونایتد در اواخر نیمه اول این دیدار دچار مصدومیت شد و در نهایت جای 
خود را به دین هندرسون سنگربان جوان این تیم داد. وارد پرس ستاره 
ساوتهمپتون در دقیقه 33 موفق شد به زیبایی دروازه یونایتد را با نواختن 
یک ضربه ایستگاهی دقیق باز کند و داوید دخیا که دیروز بازی شماره 500 
خود را با پیراهن یونایتد انجام می داد، در این صحنه برخورد سختی با دیرک 

دروازه داشت و به شدت هم آسیب دید.
نیمه  بین  در  یونایتد  اوله گونار سولسشر، سرمربی جوان  نهایت  در 
متوجه وخامت اوضاع برای این دروازه بان اسپانیایی شده و دستور تعویض 
او را صادر کرد تا یونایتد در نیمه دوم از یک سنگربان کم تجربه و جوان 

درون دروازه بهره گیرد.
طبق ادعای ایندیپندنت، پزشکان منچستریونایتد توصیه کرده اند که 
داوید دخیا در بازی پیش روی یونایتد برابر پی اس جی در لیگ قهرمانان 
استراحت کند و به میدان نرود. بازی برای هر دو تیم بسیار مهم است و 
یونایتد با وجود اینکه از 4 بازی 9 امتیاز دارد و صدرنشین گروه محسوب 
می شود، ممکن است با ناکامی در دو بازی بعدی برابر پی اس جی و سپس 

الیپزیش، حتی شانس صعود را از دست بدهد.
غیبت دخیا در بازی چهارشنبه شب که در اولدترافورد برگزار خواهد 

شد، می تواند به ضرر شیاطین سرخ تمام شود.

جریمه بارسلونا به خاطر ادای احترام مسی به مارادونا!
یکشنبه  روز  ویژه  شادی گل 
گذشته لیونل مسی به ضرر باشگاه 

بارسلونا شد.
درگذشت تلخ دیه گو مارادونا 
واکنش  آرژانتین  فوتبال  اسطوره 
های بسیاری را در سرتاسر دنیا به 
همراه داشت و چهره های مختلف 
ابراز ناراحتی خود را نسبت به این 
وطن  هم  که  دادند  نشان  موضوع 

مارادونا یعنی لیونل مسی نیز یکی از آنها بود. او با قرار دادن متنی در صفحات 
اجتماعی خود به این اتفاق تلخ واکنش نشان داده بود.

این اما پایان ادای احترام لیونل مسی به دیه گو مارادونا نبود و او 
یکشنبه بعد از گلزنی در دیدار بارسلونا برابر اوساسونا خوشحالی بعد از گل 
جالبی از خود به نمایش گذاشت. او پیراهن خود را در حالی بیرون آورد که 
زیر آن لباس شماره 10 دیه گو مارادونا در باشگاه نیوولز اولد بویز را بر تن 
کرده بود تا یکبار دیگر ادای احترام خود را به این فوتبالیست بزرگ و فقید 

نشان داده باشد.
مسی اما بالفاصله با کارت زرد متئو الهوس داور مسابقه روبرو شد. از 
تن خارج کردن پیراهن و سپس نمایش پیراهنی دیگر در قوانین داوری با 
کارت زرد مواجه می شود و جالب اینکه باشگاه بارسلونا نیز به همین خاطر 

جریمه خواهد شد.  
داور مسابقه این قضیه را در گزارش خود وارد کرده و طبق قوانین 
انضباطی اسپانیا، بارسا 3000 یورو جریمه می شود. داور از حرکت مسی به 

عنوان یک خطای جدی نام برده است.

میالن ستاره قرضی رئال را دائمی می خواهد
میالنی ها قصد دارند برای دائمی کردن قرارداد براهیم دیاز با رئال 

وارد مذاکره شوند.
براهیم دیاز ستاره جوان و اسپانیایی رئال مادرید که ژانویه 2019 از سیتی 
راهی این تیم شد، در یک سال و نیم گذشته یک نیمکت نشین تمام عیار 
بود و زین الدین زیدان تمایلی به استفاده از او در ترکیب تیمش نشان نداد.

او که با وجود اصرارهای سیتی و پپ گواردیوال حاضر به تمدید قرارداد 
نشد و ترجیح داد راهی رئال شود، هرگز نتوانست به بازیکنی مهم برای این 
باشگاه تبدیل شود و زین الدین زیدان اعتقاد داشت بهتر است به تیمی برود 

که بتواند در آن دقایق بیشتری در میدان باشد.
دیاز پیشنهادات زیادی از تیم های اسپانیایی داشت اما در نهایت ترجیح 

داد راهی میالن شود. در قرارداد قرضی او بند خرید وجود ندارد.
براهیم خیلی زود توانست خود را به ترکیب اصلی میالن تحمیل کند 
و نقش مهمی در نتایج خوب این فصل روسونری و صدرنشین این تیم 
داشته است تا جایی که سران میالن قصد دارند برای جذب قطعی او با 
رئال وارد مذاکره شوند. براهیم در 11 بازی برای میالن سه گل زده و یک 

پاس گل داده است.
فردریک ماسارا مدیر ورزشی میالن در این رابطه گفت:» براهیم کارش 
را خوب انجام داده و از او راضی هستیم. خوشحالیم که او را در اختیار داریم 
و می تواند در ادامه به ما بیش از اینها هم کمک کند. در ماه های پیش رو 
قصد داریم در مورد آینده براهیم با رئال صحبت کنیم تا قراردادش قطعی 

شود. تردیدی در این نیست که شروع او عالی بوده است.«

ل  تبا فو تیم  بی  مر
تیمش  ید  می گو ستقالل  ا
پیکان  بر  برا سختی  بازی 

خواهد داشت.
محود فکری سرمربی تیم فوتبال 
سوی  از  محرومیت  دلیل  به  استقالل 
کمیته انضباطی، یک جلسه از همراهی 
برای  و  بود  خواهد  محروم  آبی ها 
استقالل  بازی  از  قبل  خبری  نشست 
مقابل پیکان، صمد مرفاوی به نشست 

خبری آمد.
مطبوعاتی  کنفرانس  این  در  او 
گفت: پیکان تیم خوبی است و در این 
چند هفته نتایج قابل قبولی گرفته است 
می شود.  ظاهر  انگیزه  با  ما  روبروی  و 
ارائه دهیم و سه  امیدوارم بازی خوبی 
مسابقه  کنیم.  کسب  را  بازی  امتیاز 
می توانیم  اما  داریم  پیش  در  سختی 
شرایط  به  توجه  با  باشیم.  بازی  پیروز 
تمرین شاید تمرینات تاکتیکی ایده آلی 
را  الزم  آمادگی  بازیکنان  اما  نداشتیم 

برای این بازی دارند.
تیمش  مصدومان  درباره  مرفاوی 
دیاباته،  شیخ  بازی  این  در  ما  گفت: 
یزدانی  سیاوش  و  اسماعیلی  فرشید 
امیدوارم هر چه  و  نداریم  اختیار  در  را 
سریع تر سالمتی خود را به دست بیاورند.

به  پاسخ  در  استقالل  فنی  مدیر 

استقالل  چرا  اینکه  بر  مبنی  سوالی 
است؟  نرسیده  خود  اصلی  ترکیب  به 
خاطرنشان کرد: من این مساله را قبول 
خوبی  به  را  خود  بازیکنان  ما  ندارم. 
تیم  تاکتیک  به  توجه  با  و  می شناسیم 
نفرات خود را انتخاب می کنیم و نسبت 
به بازیکنان خود شناخت داریم. به خاطر 
کرونا بعضی بازیکنان از شرایط آرمانی 
خود دور ماندند اما با توجه به تمریناتی 
که داریم سعی می کنیم بازیکنان شرایط 
ما  بیاورند.  دست  به  را  خود  آرمانی 
بازیکنانی داریم که می توانند در خدمت 

تیم باشند.
در  می شود  گفته  اینکه  درباره  او 
کادر فنی استقالل اختالف نظر وجود 

دارد، اظهار کرد: در تیم استقالل در راس 
کادر فنی آقای فکری حضور دارند و بقیه 
کادر فنی با ایشان همکاری می کنند و 
جایی که الزم باشد همفکری های الزم 
انجام می شود اما تصمیم نهایی را آقای 
فکری می گیرند. این مساله طبیعی است 
و در تمام فوتبال دنیا این مساله وجود 
دارد و کسانی به کمک سرمربی می آیند.

این  به  پاسخ  در  مرفاوی  صمد 
درباره  مظلومی  پرویز  آیا  که  سوال 
مسائل فنی نظر می دهد؟ گفت: ایشان 
مدیر تیم هستند و کار خودشان را انجام 
می دهند و شرایطی پیش نیامده درباره 

این مساله صحبت کنند.
او در واکنش به اظهارات مهدی 

نیمکت ها  حاشیه سازی  درباره  تارتار 
گفت: من خودم اعتقادم همین است که 
وقتی که یک تیم شرایط فنی خودش 
مسائل  وارد  باید  چرا  باشد،   داشته  را 
و  پرخاشگر  نیمکت  و  شود  حاشیه ای 
به  من  توصیه  باشد؟  داشته  شلوغی 
تمام مربی ها این است که دانش و علم 
خودشان را باال ببرند و به مسائل فنی 
متمرکز شوند و به فکر این نباشند که 
چرا نیمکت حریف فالن کار را انجام 
خودمان  تیم  شرایط  فکر  به  باید  داد. 
حریف  نیمکت  فکر  به  اینکه  باشیم. 
باشیم و مسائل روانی را مد نظر قرار 
و  پسندیده  کار  می کنم  فکر  دهیم، 

اخالقی نباشد.
مرفاوی درباره شرایط زمین چمن 
که  همانطور  کرد:  تاکید  بازی  این 
می دانیم بازی پیکان و شهرخودرو لغو 
این  انجام شد.  بازی  دقیقه  شد و 25 
درحالی بود که دو تیم در آن زمین گرم 
کرده بودند. هم تیم پیکان دوست دارد 
روی زمین بازی کند و هم ما دوست 
اگر  دهیم.  ارائه  جذابی  فوتبال  داریم 
زمین کیفیت خوبی داشته باشد، برای 
نظر  به  بود.  خواهد  خوب  تیم  دو  هر 
مگر  ندارد  را  الزم  کیفیت  زمین  من 
خاصی  اتفاق  روز  چند  این  در  اینکه 

رخ داده باشد.

منبازی سختی مقابل پیکان داریم؛

مرفاوی: مربیان به فکر مسائل فنی باشند نه ایجاد حاشیه!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تیمش  می گوید  پیکان  سرمربی 
برای کسب پیروزی به مصاف استقالل 

می رود.
در  پیکان  سرمربی  تارتار  مهدی 
نشست خبری قبل از بازی تیمش مقابل 
رقابت های  چهارم  هفته  در  استقالل 
است  سنگینی  بازی  گفت:   برتر  لیگ 
و استقالل از تیم هایی است که مدعی 
کسب  خوبی  نتایج  و  است  قهرمانی 
کرده است. کار ما سخت است و تیم 
خوب  بازیکنان  ما  البته  داریم.  جوانی 
تیم هایی  برابر  در  و  داریم  انگیزه  با  و 
بیشتر  انگیزه شان  استقالل  همچون 
می شود. امیدوارم چمن بازی از کیفیت 

خوبی برخوردار باشد.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
یا  مساوی  نتیجه  کسب  برای  تیمش 
به میدان می رود؟ اظهار کرد:   پیروزی 
من تفکراتم به گونه ای بوده که هدف 
ما کسب سه امتیاز باشد اما با هر بازی 
با استراتژی خاصی جلو می رویم. شرایط 
آب و هوایی اجازه تمرین خوب را به ما 
مصنوعی  چمن  یک  باشگاه  اما  نداد 
خود  تاکتیک های  ما  داد.  ما  به  خوب 
رخ  اشتباهی  اگر  و  می بریم  پیش  را 
ندهد، می توانیم سه امتیاز این بازی را 

به دست آوریم.

به  پاسخ  در  پیکان  سرمربی 
از  استعفایش  اینکه  بر  مبنی  سوالی 
باشگاه  به  فشار  برای  اهرمی  پیکان 
برای رسیدن به خواسته هایش بود یا 
خیر و همچنین در واکنش به مذاکره با 
تیم تراکتور خاطرنشان کرد: آن قضیه 
در حال حاضر  و من  است  تمام شده 
مساله  آن  به  و  هستم  پیکان  مربی 
فردا  بازی  درباره  لطفا  ندارم.  کاری 

سوال کنید.
 او در واکنش به اعتراض استقالل 
به محل برگزاری این بازی خاطرنشان 
کرد: امیدوارم شرایط زمین مناسب باشد. 
اگر شرایط زمین مثل بازی با شهرخودرو 

باشد که نمی شود کار کرد اما امیدوارم 
کیفیت زمین خوب باشد.

محرومیت  به  واکنش  در  تارتار 
محمود فکری گفت: بعضی نیمکت ها 
در بازی ها شلوغ می کنند. من محمود 
فکری را می شناسم. ما در کالس های 
مربی گری همکالس بودیم و او کسی 
استفاده کند و  الفاظ  این  از  نیست که 
که  رسیده  جوش  نقطه  به  او  مطمئنا 
این حرف را زده و اگر امکانش هست 

محرومیت او را لغو کنید.
صحبت  افزود:  پیکان  سرمربی 
من با کمیته اخالق و کمیته انضباطی 
تیم  روی  تیم ها  برخی  اینکه  است؛ 

و  می کنند  تمرکز  داوری  یا  حریف 
این  تاثیر  تحت  بازی  می شوند  باعث 
مسائل قرار بگیرد. هر کدام این ها به 
نفع فوتبال ما نیست. بهتر است که یک 
نام نیک از ما بماند و روی نیمکت ها 

اتفاقاتی نیفتد. چنین 
داوران  از  کرد:  خاطرنشان  او 
که  کاری  از  حقوق شان  که  مظلومی 
درخواست  است،  کمتر  خیلی  می کنند 
مجبور  و  کرد  شلوغ  نیمکتی  اگر  دارم 
شد به مربی کارت دهد، طوری نشود 
تاثیر  تحت  تصمیم ها  و  قضاوت ها  که 
این کارت ها و این مسائل قرار بگیرد. 
من به سالمت داوران ایمان دارم و داور 
در بازی قبل ما کامال درست آن پنالتی 
را برگرداند. امیدوارم طوری رفتار کنند 
که  اگر نیمکتی شلوغ می کند، آن تیم 
از داوری سود نبرد. ما باید احترام نیمکت 
مقابل را داشته باشیم و سعی کنیم بازی 

جوانمردانه به نمایش بگذاریم.
به  کنش  وا در  ر  تا ر تا مهدی 
مصدومیت شیخ دیاباته بازیکن استقالل 
گفت:  شیخ دیاباته هر وقت به بازی ما 
می  خورد، یک اتفاقی برایش می افتد. 
این حکمتی است که من آن را به فال 
آرزوی  او  برای  من  و  می گیرم  نیک 

سالمتی می کنم.

شلوغی نیمکت ها به نفع فوتبال ما نیست؛

تارتار: هدف ما کسب سه امتیاز مقابل استقالل است

با  استقالل  فوتبال  تیم  مهاجم 
مشخص شدن وضعیت مصدومیتش سه 

هفته از میادین دور خواهد بود.
دیاباته  شیخ  گذشته  یکشنبه  روز 
در اواسط تمرین، به دلیل احساس درد 
در عضله پای  خود به تمرین ادامه نداد 
بازیکن  این  تا  باعث شد  این مساله  و 
اختیار  در  درمانی  فرایند  انجام  برای 

کادر پزشکی قرار بگیرد.
وضعیت  شدن  مشخص  از  پس 
مصدومیت و انجام تست های پزشکی، 

به  قادر  بازیکن  ین  ا شد  مشخص 
نخواهد  پایتخت  آبی پوشان  همراهی 
است.  دور  میادین  از  هفته  سه  و  بود 
فوتبال  تیم  پزشک  سیاه پوش  مهدی 
از  بعد  گفت:   رابطه  این  در  استقالل 
تخصصی،  معاینات  و   MRI انجام 
مشخص شد عضله دوقلوی پای چپ 
این بازیکن دچار کشیدگی شده و حداقل 
سه هفته از میادین دور خواهد بود. با این 
وجود، دیاباته 4 بازی آینده تیمش را در 
رقابت های لیگ برتر از دست خواهد داد.

بدلیل مصدومیت و دوری 3 هفته ای از میادین؛

دیاباته ۴ بازی استقالل را از دست داد!

اگر شما »ژن خوب« دارید و از 
نظر مالی یا رابطه ای حمایت می شوید، 
نگران نباشید چون در فوتبال حرفه ای 
ایران! به راحتی می توانید به جایگاه های 
خاصی برسید و دریچه فرصت را روی 
هستند،  مستحق  که  آن هایی  همه 

ببندید.
جوانانی  و  نوجوانان  نیستند  کم 
استعدادهای  از  بوم  و  مرز  این  در  که 
فوتبالی بی نظیری برخوردارند و به دلیل 
پایه کشور  فوتبال  در  ضعف ساختاری 
برسند،  شکوفایی  مرحله  به  نمی توانند 
همان هایی که از نقاط دور و نزدیک به 
پایتخت می آیند و تست دادن در رده پایه 
پرسپولیس  و  استقالل  نظیر  تیم هایی 

برای شان کم از رویا ندارد.
شرق  و  غرب  جنوب،  شمال، 
به  را  فوتبالیست هایی  همواره  ایران 
خود دیده که با سختی و تالش فراوان 
ورزش  سطح  باالترین  به  توانسته اند 
این کشور برسند، اما همانا استعدادهای 
دلیل مشکالت موجود  به  نیز  بسیاری 
در ورزش پایه، نبود محلی برای بروز و 
ظهور این استعدادها در مناطق محلی 
و منطقه ای، ضعف مدیریتی در کشف 
و...مجبور  مستعد  بازیکنان  پرورش  و 
زندگی  برای  را  دیگری  مسیر  شده اند 
خود انتخاب کنند و تمام آن استعدادها 

را به دست باد بسپرند.
نقطه ای  در  که  این  آور  تاسف 
برخی  رانتی  برای رشد  بستر  اما  دیگر 
هیچ  از  شاید  که  افرادی  است،  فراهم 

هم  نمو  برای  استعدادی  و  ظرفیت 
از مسیرهای  و صرفا  نیستند  برخوردار 
رانتی یا مالی می توانند به نقطه مطلوبی 
برسند که نباید! کم نبوده اند بازیکنانی 
که به صورت سفارشی و یا با پرداخت 
سرشناس  تیم های  در  توانسته اند  پول 
کشور جایی برای خود دست و پا کنند 
و با حمایت های خانوادگی فرصت ها را 
برای بازیکنان مستعد ورزش این کشور 
کور کنند. چرخه معیوبی که سالیان سال 
از سوی متولیان استعدادیابی در کشور 
تغییر محسوسی نداشته است و در این 
بین هم سودجویان به خوبی توانسته اند 
از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند 

و آب هم از آب تکان نخورد.
این ها  اما  نیست،  کردنی  باور 

جمالت واال رضا فرزین، نوه علی پروین 
و فرزند آرش فرزین داماد علی پروین 
در یک گفت وگوی رسانه ای است: »اول  
ازهمه باید از آقای رضا جباری )سرمربی 
تیم نوجوانان پرسپولیس( تشکر کنم که 
اعتماد کردند و همین  جا قول  به من 
تا  یعنی  دیگر  روز  تا 20  می  دهم که 
28 آذرماه به آمادگی صد در صد برسم. 
حدود 14 کیلو اضافه  وزن داشتم که با 
تمرینات سختی که طی این مدت زیر 
نظر مربیان متخصص انجام دادم هفت 
یا هشت کیلو را کم کردم و مانده پنج 
یا شش کیلوی دیگر که این کیلوهای 
اضافی را هم همان طور که قول دادم 
ما در  بازی  اولین  تاریخ  آذر که  تا 28 
چارچوب رقابت های نوجوانان است کم 

خواهم کرد و خودم را به وزن ایده ال 
و شرایط بازی می رسانم«.

جایگاه علی پروین به عنوان یکی 
از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ این کشور 
بر کسی پوشیده نیست و مخاطب این 
پرسپولیس  باشگاه  اسطوره  نیز  مهم 
سالها  هم  پروین  علی  که  چرا  نست، 
از رانت در فوتبال و باشگاه پرسولیس 

آسیب دیده است.
متهم مسائل مطرح شده متولیان 
باشگاه پرسپولیس هستند که در مورد 
تیم های پایه فوتبال خود چه رویه ای را 
قوانین  و  شاخص ها  و  می کنند  دنبال 
تعریف  چگونه  آن ها  برای  موجود 

شده است؟
متولیان  ز  ا شده  مطرح  سوال 
آیا  که  است  این  پرسپولیس  باشگاه 
تمامی بازیکنانی که به این باشگاه بزرگ 
و مردمی وارد می شوند از چنین فرصتی 
برخوردار هستند که با 14 کیلو اضافه 
وزن به تیم های پایه راه یابند؟ این که 
برای تمامی بازیکنان مربیان متخصص 
در نظر می گیرند که وظیفه کم کردن 
وزن آن ها را بر عهده داشته باشد، آن 

هم در آستانه مسابقات؟
استعداد  منکر  تواند  نمی  کسی 
احتمالی نوه علی پروین یا هر شخص 
سرشناس دیگری باشد، اما آیا به همه 
نوجوانانی و جوانانی که با هزاران امید، 
برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس یا هر 
باشگاه دیگری قدم بر می دارند، به یک 

شکل نگاه می شود؟

پول و رانت و دیگر هیچ؛

ردپای ژن خوب در فوتبال ایران!
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تصویری دیده نشده از دکتر یونس شکرخواه و زنده یاد محمدرضا شجریان
اختصاصی دنیای جوانان

شب غم دراز باشد
چه کنم، چه چاره سازم؟

ثریا حکیم آوا )شاعر تاجیک(

ز غمت دوباره امشب به غزل پناه بردم،
تو ببین ، که این شکایت به سراغ ماه بردم

چو غمت به خانه ای دل به زیاد تنگ آمد،
من بی هنر تو بنگر به هجای آه بردم .

من از این ستاره زاران ، که به شب همی کند ناز
به یقین رسیدم آخر ، که مه ام به چاه بردم .

به همان نگاه اول ، که به شهر عشق می برد،
که به عمر خویش آن را چو دوای راه بردم .

شب غم دراز باشد ، چه کنم ،چه چاره سازم؟
که به شوق وصل رویت دل بی گناه بردم .

تو بگو ز خلوت ما ،که صدای تک - تکش را،
به صدای هق - هق خود به چه اشتباه بردم .

تو گرم به عشق بازی دل خود برنده دانی،
مگرم خبر نداری که کهی و کاه بردم؟

سی وچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب گواداالخارای 
مکزیک به صورت مجازی و با حضور موسسه خانه کتاب و ادبیات 

ایران افتتاح شد.
سی وچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب گواداالخارا 
که به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه کتاب های اسپانیایی زبان در 
دنیا با بیش از 828 هزار بازدیدکننده در سال گذشته و به گفته 
برگزارکنندگان این نمایشگاه، بعد از فرانکفورت دومین نمایشگاه 
بزرگ کتاب در جهان است، امسال به سبب پیشگیری از شیوع 

کرونا به صورت مجازی برگزار می شود.
تأکید این نمایشگاه روی فرهنگ و ادبیات اسپانیولی زبان 
است و از همین رو هرساله یکی از شهرهای جهان که حداقل 
بخشی از مردم آن به این زبان سخن می گویند به عنوان مهمان 
ویژگی های  معرفی  به  آن  مسئوالن  و  شده  انتخاب  افتخاری 
و  تئاتر  زنده،  موسیقی  می پردازند.  خود  شهر  ادبی  و  فرهنگی 

فیلم نیز بخشی از این نمایشگاه را تشکیل می دهد.
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به  نمایندگی از صنعت 
نشر کشور ایران در این نمایشگاه در دو حوزه کودک و بزرگسال 

حضور دارد و به معرفی کتاب های برگزیده جوایز ادبی از قبیل 
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و جایزه »جالل آل 

احمد« می پردازد.
آذرماه سال  تا 16  گوادالخارا  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
وب سایت   روی  دیجیتالی  محتوای  انتشار  طریق  از  جاری 
پلتفرم های شبکه های اجتماعی، تلویزیون، دانشگاه  نمایشگاه، 
و  مکزیک  سراسر  عمومی  رسانه های  طریق  از  و  گوادالخار 

آمریکای التین ادامه خواهد داشت. 
ابزارهای رایگان برای  بر  در وب سایت نمایشگاه عالوه 
تجاری  پلتفرم  یک  انتشاراتی ها،  عناوین  از  بازدید  تسهیل 
به  بهتر  دسترسی  در  نشر  حرفه ای  اصحاب  به  کمک  برای 
مذاکرات، آمار و ارقام و اطالعات دیگر مربوط به این صنعت 

معرفی شده است.
نمایشگاه کتاب گواداالخارا در مکزیک از سال 1987 هر 
سال به مدت 9 روز در ماه نوامبر برگزار می شود و 17 هزار ناشر، 
نویسنده، کتابدار و کتاب فروش از بیش از 40 کشور جهان در 

این نمایشگاه شرکت می کنند. 

حضور ایران در نمایشگاه مجازی کتاب مکزیک

پرویز  دوستداران  چند  هر 
ین  ا درگذشت  ز  ا پورحسینی 
هستند  هگین  و ند ا مند  هنر
کنار  در  که  است  خوشحالی  جای  اما 
کتاب  و،  ا ارزشمند  یادگاری های  همه 
تجربیات  و  شده  تدوین  زندگی نامه اش 

گرانبهای این بازیگر ثبت شده است.
ز  ا شماری  پی  در  پی  درگذشت 
اخیر  هنرمندان صاحب سبک  در چند وقت 
بار دیگر توجه ما را به یکی از ضعف های 
مهم پژوهشی مان جلب کرد؛ نبود تاریخچه 

شفاهی.
با وجود گذر زمان همچنان فرهنگ 
مکتوب  هنوز  و  دارد  تسلط  ما  بر  شفاهی 
کردن تجربیات نزد بسیاری از نام آوران ما 
مرسوم نشده و این چنین است که تجربیات 
گرانسنگ تعدادی از آنان با درگذشت شان 
از دست رفته و باز هم به دلیل ضعفی که 
در بخش پژوهش داریم، نمی توان چندان 
این چهره ها،  از مرگ  بعد  بود که  امیدوار 
پژوهشگرانی دست به قلم شوند و تجربیات 
است  گونه  این  و  کنند  گردآوری  را  آنان 
که اغلب با درگذشت یک چهره فرهنگی، 
بخشی از تاریخ خود را از دست می دهیم.

هی  گا نه  خوشبختا ل  حا ین  ا با 
فعالیت هایی به شکل موردی و خودجوش 
انجام می شود وگردآوری زندگی نامه پرویز 
تفاقات  ا همین  از  یکی  هم  پورحسینی 

خجسته است.
این زندگی نامه به همه منصور خلج، 
پژوهشگر تئاتر گردآوری شده و به عنوان 
»ماندگاران  مجموعه  کتاب های  از  یکی 
منتشر  نمایش  انتشارات  سوی  از  صحنه« 

شده است.
این کتاب چندی پیش و قبل از ابتالی 
پورحسینی به کرونا در مراسمی جمع و جور 

می گوید  خلج  منصور  حاال  و  شد  رونمایی 
اندکی،  فاصله  به  نمی کرده  تصور  هرگز 

پورحسینی از دنیا برود.
برای  ا  ر کتاب  ین  ا ندن  خوا و  ا
چرا  می داند  مفید  بازیگری  عالقه مندان 
که در این کتاب مشخص شده پورحسینی 
با چه خون دلی به این جایگاه رسیده و یک 

شبه ره صد ساله نپیموده است.   

خلج در آغاز می گوید: فکر نمی کردم 
از دست  این زودی  به  را  پورحسینی  اقای 
بدهیم و خدا را شکر می کنم که این کتاب 
حضور  با  و  منتشر  ایشان  حیات  زمان  در 

خودش رونمایی شد.
شکل گیری  درباره  پژوهشگر  این 
توضیح  صحنه«  ندگاران  »ما مجموعه 
مرکز  در  مجموعه  این  شد  مقرر  می دهد: 

واقع  در  که  شود  منتشر  نمایشی  هنرهای 
و  است  تئاتر  هنرمندان  شفاهی  تاریخچه 
یکی از این گزینه ها پرویز پورحسینی بود. 
او  به  و  بود  نپذیرفته  را  پیشنهاد  این  ابتدا 
پیشنهاد شده بود که خودش یک نفر را به 
عنوان گفتگوکننده انتخاب کرد که به من 

لطف داشت و مرا انتخاب کرد.
روند  درباره  توضیحاتی  ارایه  با  خلج 
طی  می دهد:  ادامه  کتاب  این  شکل گیری 
کردیم  گفتگو  یکدیگر  با  مختلفی  جلسات 
که گاه از صبح تا غروب به طول می انجامید.

با پورحسینی  از دوره نوجوانی  او که 
آشنایی داشته است، اضافه می کند: ایشان 

را از نیمه های دهه 40 می شناختم.
کنار محمد  در  را  او  درخشان  بازی   
علی کشاورز، جمیله شیخی، مسعود اسدللهی 
و ... در نمایش »حکومت زمان خان « کار 
رکن الدین خسروی دیده بودم. به یاد داشتم 
که چقدر جوان بود و چاالک و من که آن 
زمان دانش آموزی دبیرستانی بودم، به واسطه 

همین نمایش با او دوست شدم.
دانشجویی  دوران  یادآوری  با  خلج 
می افزاید:  زبیا  هنرهای  دانشکده  در  خود 
در  و  بود  ما  باالیی  پورحسینی سال  پرویز 
کارگاه نمایش کار می کرد. او جزو بازیگران 
گروه آربی اوانسیان بود و در نمایش »باغ 
شهر  تئاتر  مجموعه  کار  اولین  که  آلبالو« 

بود، بازی داشت.
این پژوهشگر با اشاره به کارنامه پر 
می کند:  خاطرنشان  پورحسینی  پیمان  و 
گردآوری این کتاب از این جهت برایم جذاب 
بود که او با بسیاری از کارگردان های درجه 
آربی  امثال  بود؛  کرده  تجربه اندوزی  یک 
بیضایی، حمید  بهرام  بیژن مفید،  اونسیان، 
معدود  جزء   ... و  رفیعی  علی  سمندریان، 
اجرای  برای  بروک  پیتر  بود که  بازیگرانی 

نمایش از آنان دعوت کرد.
خلج ادامه می دهد: پورحسینی عالوه 
بر فعالیت های چشمگیرش در تئاتر در فیلم 
کمی  و  کرد  بازی  هم  »چشمه«  متفاوت 
بعدتر هم به گروه علی رفیعی که آن زمان 
تازه از فرانسه به ایران بازگشته بود، پیوست 
ها  کابوس  و  نمایش های »خاطرات  در  و 

...«،»جنایت و مکافات« و ... بازی کرد.
او با یادآوری بازی درخشان پورحسینی 
در نقش »راسکولنیکوف« نمایش »جنایت و 
مکافات« اضافه می کند: در آن نقش دشوار، 
آن  در  داشت.  نفس گیر  بازی  ساعت  سه 
نمایش پروانه معصومی هم با بازی در نقش 
»سونیا« برای اولین بار روی صحنه رفت.

ی  لیت ها فعا یگر  د ه  ر با ر د خلج 
نمایش  در  می گوید:  تئاتر  در  پورحسینی 
»آندورا« کار حمید سمندریان روی صحنه 
رفت و در نمایش »شش شخصیت در جست 
و جوی نویسنده« به کارگردانی پری صابری 
هم ایفای نقش کرد. جالب است که فروغ 

فرخزاد هم در همین نمایش بازی کرد. 
به گفته او همکاری پورحسینی با بهرام 
بیضایی در نمایش »کارنامه بندار بیدخش« 
و فیلم »باشو غریبه کوچک« از دیگر نقاط 

قوت کارنامه هنری اوست.
این  احتمالی  حذفیات  درباره  خلج 
حذفیاتی  هیچ  کتاب  این  می گوید:  کتاب 
ندارد و همه گفتگوهای ما به شکل کامل 

منتشر شده است.
او با اشاره به وجود دو جریان غالب 
می کند:  یادآوری  انقالب  از  پیش  تئاتر  در 
پورحسینی جزو بازیگران نسل میانه است. 
که نسل بعد از اداره تئاتری ها هستند. این 
وصل  زمان  آن  آوانگارد  جریان  به  نسل 
می شوند. چراکه پیش از آن عموما جریان 
غالب تئاتر در تاالر 25 شهریور )تماشاخانه 

سنگلج فعلی( جریان داشت و نمایش های 
بتدریج  ولی  می رفت  صحنه  روی  ایرانی 
بر  عموما  که  گرفت  شکل  نوینی  جریان 
متمرکز  خارجی  نمایشنامه های  اجرای 
دانش آموختگانی  دوره  آن  در  چراکه  بود. 
از  سمندریان  حمید  و  رفیعی  علی  مانند 
فرنگ بازگشته بودند. ضمن اینکه تعدادی 
مانند  جهان  تئاتر  نوگرای  کارگردانان  از 
گروتفسکی، پیتر بروک، باربا و ... در ایران، 
نمایش اجرا کردند و تماشاگران با تئاتر روز 

جهان آشنا شدند.
زمان  همان  در  می دهد:  ادامه  خلج 
فعالیت  از آن  تئاتر شهر که پیش  مدیریت 
سپرده  رفیعی  دکتر  به  نداشت،  مستمری 
پیوسته  اجراهای  مکان  این  در  تا  می شود 

تئاتر روی صحنه برود.
او در ادامه با ابراز تاسف از درگذشت 
وقت  چند  در  بزرگ  هنرمندان  از  تعدادی 
دلیل  به  متاسفانه  می کند:  اضافه  اخیر 
هم  هنرمندان  این  تجربه  پژوهش،  ضعف 
حالیکه  در  بین می رود  از  درگذشت شان  با 
در جهان، هنرمندی مانند استانیسالوسکی 
صد سال پیش تجربیات و خاطرات خود را 

مکتوب کرده است.   
خواندن  کند:  می  خاطرنشان  خلج 
خاطرات هنرمندانی مانند پرویز پورحسینی 
است  مفید  بسیار  جوان  نسل  برای  بویژه 
دریابند  بازیگری  به  عالقه مندان  خیل  تا 
و  رفت  ساله  صد  ره  شبه  یک  نمی توان 
و  جگر  خون  با  پورحسینی  مانند  بازیگری 
تلمذ کردن در نزد بسیاری از استاداِن صاحب 

تجربه، به این جایگاه رسیده است.
کتاب  این  در  گوید:  می  پایان  در  او 
تا  از دوران کودکی  ریزه کاری ها  این  همه 
آخرین کارهای پرویز پورحسینی گردآوری 

شده است.

تجربیات پرویز پورحسینی مکتوب شده است

کتابی درباره کامیار شاپور منتشر شد
شاعر،  شاپور؛  »کامیار  کتاب 
نقاش و نوازنده گیتار« نوشته کامیار 

عابدی و فرناز تبریزی منتشر شد.
کامیار عابدی - نویسنده و منتقد 
ادبی- درباره این کتاب گفت: کامیار 
پرویز  و  فرخزاد  فروغ  فرزند  شاپور 
شاپور در جامعه ادبی بیشتر به عنوان 
او  است.  شده  شناخته  آن ها  فرزند 
عمر کوتاهی داشت و درگیر برخی از 
بیماری های جسمی بود. بعد از این که 
کامیار شاپور در سال 97 فوت کرد، 
و  نوشتم  شعرهایش  درباره  مقاله ای 
بیشتری  اطالعات  کردم  بعدا تالش 

درباره او به دست بیاورم. او در حوزه نقاشی هم فعالیت زیادی داشت.
عابدی در ادامه افزود: از این رو با خانم فرناز تبریزی  - نمایش نامه نویس 
- آشنا شدم که با کامیار شاپور دوست و آشنا بود و اطالعات جالبی از او 
داشت. همچنین با خانم دیگری هم آشنا شدیم که از همکاران شاپور در 

حوزه نقاشی بود.
او خاطرنشان کرد: در این کتاب در زمینه زندگی شخصی، شعرها و 
نقاشی های کامیار شاپور نوشته ایم. همچنین به فعالیت او در زمینه موسیقی 
تبریزی،   فرناز  با همکاری  این کتاب  واقع در  اشاره کرده ایم؛ در  خیابانی  
شخصیت کامیار  شاپور را به عنوان شاعر، نقاش و یک انسان نشان داده ایم. 
البته در این کتاب به خاطرات و نامه های او به پدر و مادرش هم اشاره شده 

است. در پایان کتاب نیز نمونه هایی از نقاشی های او آمده است.
»کامیار شاپور؛ شاعر، نقاش و نوازنده گیتار« نوشته کامیار عابدی و 
فرناز تبریزی در 184 صفحه و با قیمت 39500 تومان در انتشارات مروارید 

راهی بازار شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: پس از آن که کامیار شاپور در 
25 تیر 1397 زندگی را ترک کرد، در اغلب یادداشت ها و خبرها بر این نکته 
تأکید شد که او فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور بود. او عمری را به رنج و 
اندوه و ناامیدی گذراند، و حدود دهه پایانی زندگی اش را به گیتارنوازی در 
بوستان پارک های تهران سپری کرد. کتاب حاضر می کوشد تا صرف نظر از 
این دیدگاه، عالوه بر پیوندهای کامیار با پدر و مادرش، از زندگی شخصی، 
اختیار  در  آگاهی دقیقی  نقاشی هایش  و  ویژه شعرها  به  او  ادبی و هنری 

عالقه مندان قرار دهد.

کتاب ۱۴۰ صفحه ای ۱۱۰ هزار تومان؟
مجموعه اشعار محسن چاوشی 
با عنوان »عشق هیوالیی« از سوی 
انتشارات آفتاب اندیشه با قیمت 110 

هزار تومان راهی بازار کتاب شد.
سال هاست که شاهد پدیده چاپ 
کتاب از سوی شخصیت های شناخته 
»سلبریتی ها«  اصطالح  به  یا  شده 
هستیم و به تازگی نیز خبر انتشار و 
فروش اینترنتی کتاب محسن چاوشی 
در  است؛ خواننده ای که  منتشر شده 

ترانه مطرح  انتخاب  باهوش ترین خواننده ها در  از  به عنوان یکی  گذشته 
بود و کارنامه او و همکاری با ترانه سرایانی کاربلدی مانند حسین صفا، امیر 
ارجینی، روزبه بمانی، حسین غیاثی و پدرام پاریزی نشان می دهد که وی 
توانایی باالیی در انتخاب ترانه دارد؛ با این حال او در یک سال اخیر به دلیل 
خوانش شعرها و ترانه های خود بارها مورد انتقاد شاعران و ترانه سرایان قرار 
گرفته است؛ با این حال او  از چند وقت پیش، تصمیم به انتشار مجموعه 
اشعار خود گرفت و این کار را در روزهای گذشته نیز انجام داد و حال باید 
منتظر نظر کارشناسان حوزه ادبیات باشد، کارشناسانی که سابقه نشان داده 

در برخورد با هنرمندان عالقه مند به چاپ کتاب تعارف ندارند.
انتشارات آفتاب اندیشه در معرفی این کتاب در سامانه فروش اینترنتی 
محسن  از  خواندنی  شعرهای  از  مجموعه ای  »کتاب  است:  آورده  کتاب 
چاوشی است که با هر بیت، خواننده را نو به نو از لذِت کشف و شهود، 

سرشار خواهد کرد.
مجموعه  این  در  به  فردند.  منحصر   شاعر،  خود  مثل  که  شعرهایی 
به  را  عاشقانه  و  عارفانه  فلسفی،  عمیق  مفاهیم  که  مواجهیم  اشعاری  با 
شاعرانه ترین شکل ممکن در ابیات خود جای داده است. فضاسازی های 
از  یکی  امروزی  کالسیک  شعرهای  فضای  با  بسیارش  تفاوت  و  اشعار 
در  آثارش  تمام  مثل  است. چاوشی  این مجموعه  مهم ترین شاخصه های 
دنیای موسیقی، در این مجموعه هم از موضوعات و تصویرهای کلیشه ای 
فاصله گرفته و با زبان خاص و غیر تقلیدی خود سراِغ مضامین رفته؛ نه 
آنقدر سخت و ثقیل که فهم نشود و نه آنقدر ساده یا تکراری که خواندش، 

شوِق تازه ای در مخاطب ایجاد نکند.
ترکیب های  و  تصاویر  خلق  با  آن  در  شاعر  که  شعری  مجموعه 
عرضه  مخاطبانش  برای  را  خود  ژرف  اندیشه ی  و  جهان بینی  بدیع، 

است...« داشته 
از کیفت آثار منتشر شده که فاصله بگیریم؛ نکته قابل توجه قیمت این 
کتاب است که در دو مدل جلد سخت و معمولی عرضه شده که قیمت جلد 
سخت این کتاب 140 صفحه ای، 110 هزار تومان و قیمت جلد معمولی این 
کتاب 70 هزار است که نشان می دهد، مخاطب برای خرید مجموعه اشعار 

این خواننده مطرح باید تقریبا دو برابر قیمت معمول پول بدهد.
از طرفی نکته جالب توجه دیگر سایت انتشارات آفتاب اندیشه است 
که در قسمت فروشگاه خود تنها کتاب محسن چاوشی را عرضه می کند 
و شما در مراجعه به این سایت هیچ چیزی غیر از کتاب محسن چاوشی 
نمی بینید و گویی شرط آقای خواننده برای همکاری با این نشر این بوده 
که در سایت خود هیچ کتابی غیر از کتاب چاوشی عرضه نکنند و شاید هم 
اصال ناشر مورد نظر، سایت نداشته و این سایت تنها برای فروش کتاب  

این خواننده طراحی شده است.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ایرانیان از نظر دسترسی به منابع داستانی، خوشبخت ترین مردم دنیا هستند
علی خانجانی نویسنده کودک و نوجوان 
معتقد است: در کنار قصه گویی ها، بسیاری از 
ملی  حماسه های  چه  ما  حماسی  قصه های 
مذهبی  و  دینی  حماسه های  چه  باستانی  و 
نرم افزارهای  که  برخوردارند  قابلیت  این  از 
مناسبی برای سخت افزارهای دوست داشتنی 

کوچک ترها باشند.
کودک  حوزه  نویسنده  خانجانی  علی 
تدریس  است.  سال 1347  متولد  نوجوان  و 
دانشگاهی،  و  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در 
همکاری در سمت مربی، کارشناس و مدیر 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
طراحی و نویسندگی برنامه  مرتبط با مخاطب 
کودک و نوجوان در رادیو و تلویزیون، مشارکت 
جشنواره  نخستین  برپایی  و  در شکل گیری 
قصه گویی و حضور در آن تاکنون، طراحی، 
ترویج  و  پژوهش  مرکز  مدیریت  و  تاسیس 
قصه های ایرانی و برپایی کارگاه های آموزش 
خانجانی  فعالیت های  جمله  از  قصه گویی 
محسوب می شوند. وی به تازگی مجموعه 16 
جلدی را با عنوان »فرهنگ قصه شناسی یلدا« 
منتشر کرده که شامل 8000 روایت شفاهی به 

ثبت رسیده از قصه های ایرانی است.
خانجانی به تازگی و به مناسبت شرکت 
در نشستی با موضوع نقد و بررسی این کتاب 
- که در هفته کتاب برگزار شد - میهمان 
ویژه انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان خوزستان بود. به بهانه 
با  یلدا«  قصه شناسی  »فرهنگ  کتاب  چاپ 
»علی خانجانی« نویسنده این اثر به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید. 
*  به نظر شما فضای حاکم بر جامعه تا 
چه اندازه می تواند در زایش تجربه های جدید 

در قصه کمک کند؟
** یکی از شعارهای مطرح شده در 
جشنواره های اخیر قصه گویی که من خیلی 
تمرین  »قصه  بود:  این  دارم،  اعتقاد  آن  به 
زندگی  تمرین  را  قصه  اگر  است«.  زندگی 
بدانیم، هر رویدادی که در جامعه به هر شکل 
و شیوه  ممکن، بتواند اجتماعات بشری را به 
خود مشغول  کند عالوه براینکه از دایره قصه 
و قصه گویی خارج نیست؛  همچنین می تواند 
هم بر نوع قصه ها و هم بر شیوه اجرای آن ها، 

یعنی قصه گویی اثربخش باشد.
که  پرکاربردی  و  مهم  موضوعات 
را  است  جاری  جامعه  آحاد  زبان  و  ذهن  بر 
چقدر  ادعا  این  ببینیم  تا  کنیم  مرور  هم  با 
زندگی«،  به  »امید  باشد.  درست  می تواند 
»تالش برای بهزیستی«، »کمک به همنوع«، 
و  »درمان  گذشتگی«،  خود  از  »پرستاری 
التیام«، »همدردی«، »ظلم ستیزی«، »عوام 
فریبی«، »نیرنگ«، »ناامیدی«، »نگرانی از 
سالمت «، »دروغ گویی«، و ده ها موضوع 
این دست، همه و همه در قصه ها  از  دیگر 
و  داده اند  نشان  را  خود  ما  افسانه های  و 
محور اتفاقات تلخ و شیرین بوده اند. در کتاب 
»فرهنگ قصه شناسی یلدا« که خوشبختانه 
این روزها خبر چاپ و انتشارش اهالی قصه و 
قصه گویی را شادمان کرده، بخشی وجود دارد 
تحت عنوان یافته های پژوهشی که در این 
بخش شما می توانید با مرور بن مایه ها موارد 
بسیار زیادی از این دست را ببینید که در قصه ها 

و افسانه های ما وجود داشته است. کافی است 
که قصه گو با عنایت به موضوعات اشاره شده، 
قصه خود را انتخاب کند و با پرداختی ماهرانه 
تحت  را  خود  پسند،  مخاطبان  امروزی  و 
تأثیر قرار داده و با گفتن قصه هایی برگرفته 
از موضوعات کلی روز، نقش سازنده و مفید 
موضوعات خوب و نیکو  یا نکوهش و تنبیه 
شخصیت های قصه در موضوعات بد و زشت 
را به شکلی هنرمندانه و در قالب قصه برای 

شنوندگان خود بیان کند.
 در بخش شیوه اجرا نیز قصه گو می تواند 
چه در بخش تکنیک و ابزار و چه در پرداختن 
روز  به  و  تازه  طراحی های  موضوعات،  به 
از  تمثیل های حساب شده  با  و  باشد  داشته 
اتفاقات روز و شخصیت های شناخته شده و 
ترجیحا در قالب های شاد و طنزآمیز، یا بیانی 
امروزی به قصه ها و افسانه های گذشته بدهد 
یا قصه های نوین و تازه ای را توسط خود یا 
با مشارکت مخاطب خلق کند و یک اجرای 

تازه و جذاب داشته باشد.
* یکی از نیاز های ما در برابر جوامع 
قصه های  شناسایی  در خصوص  بین المللی 
دارد  قرار  ما  روی  پیش  همواره  که  ایرانی 
و  قصه ها  کهن  ارزش های  انتقال  عدم   ،
جدید  مجموعه  با  آیا  بوده  آن ها  پراکندگی 
»فرهنگ قصه شناسی یلدا« می توانیم به این 

مهم دست یابیم؟
مهم ترین  و  اصلی ترین  از  یکی   **
بهانه های تهیه و تدارک »فرهنگ قصه شناسی 
یلدا« ایجاد زمینه و بسترسازی جهت راه یابی 
قصه ها و افسانه های ایران زمین به مجامع 
بین المللی و از جمله »مؤسسه ی گوتینگن« در 
آلمان بوده که بیش از چهارصد هزار روایت از 
قصه ها و افسانه های جهان را در خود جا داده 
و بزرگترین و معتبرترین مؤسسه برای مراجعه 
و تحقیق قصه پژوهان است. شرط ورود قصه ها 
و افسانه های هر دیار به این مؤسسه، برخوردار 

بودن قصه ها از کد بین المللی است.
فهرستی  معتبرترین  و   معروف ترین 
که براساس آن به قصه ها و افسانه کد داده 
»آرنه   به  موسوم  است  فهرستی  می شود، 
دو شخصیت  نام  از  برگرفته  که  تامسون« 
فنالندی و امریکایی به نام های »آنتی آرنه« و 
»استیث تامپسون« است. علت آن نیز پیشگام 
بودن این دو شخصیت در دسته بندی موضوعی 
قصه ها و افسانه ها بوده که ابتدا توسط »آنتی 
آرنه« در حدود یکصد سال پیش در فنالند 
شروع شد و بعداً توسط »استیث تامپسون« 
امریکایی ویرایش و دنبال و به فهرست »آرنه 
تامسون« مشهور شد. در این فهرست قصه ها 
و افسانه ها با توجه به موضوعات اصلی خود 
کدگذاری شده اند برای مثال از کد 1 تا 99 به 
حیوانات وحشی اختصاص داده شده و از 300 

تا 399 به قصه های سحر و جادو.
در گفت  وگویی که با استادان اهل فن 
»پروفسور  مشهور،  و همچنین شرق شناس 
مارزلف« داشتم، متوجه شدم در این مؤسسه 
افسانه های  و  قصه ها  از  کمی  بسیار  تعداد 
ایرانی وجود دارد که این وضعیت برای کشور 
باعظمتی چون ایران که دیار »شهرزاد«  و 
می شود،  محسوب  جهان  قصه خیز  نقاط  از 
بسیار ناگوار و ناپسند است. علت را که جویا 

شدم، طبقه بندی نبودن قصه ها و افسانه های 
ایرانی براساس یک فهرست علمی و شناخته 

شده بود.
درصدد برآمدم تا طی جلسه ای متشکل 
از اهل فن، این موضوع را با مدیرعامل وقت 
کانون مطرح کنم که با مساعدت ایشان »مرکز 
پژوهش و ترویج قصه ها و افسانه های ایرانی« 
راه اندازی شد. با این حرکت زمینه برای ورود 
قصه ها و معرفی ارزش های فرهنگی نهفته در 
آن ها فراهم شد.  به امید خدا این مجموعه و 
نرم افزاری که در ادامه آن را تکمیل می کند، 
نیاز مطرح شده از طرف شما را به خوبی تامین 
خواهد کرد و ما با کدگذاری قصه هایمان و در 
دسترس قرار دادن آن ها برای قصه پژوهان 
ارزش های  شناساندن  به  موفق  بین المللی، 

فرهنگی نهفته در آن ها خواهیم شد.
* یافته های پژوهشی در کتاب »فرهنگ 
قصه شناسی یلدا«  تا چه اندازه در شناساندن 

اقوام بر اساس قصه ها کمک می کند؟
پژوهش های  اینکه  به  توجه  با   **
دکتر  نظر  زیر  یلدا«  قصه شناسی  »فرهنگ 
»احمد  استاد  و  قنواتی«  جعفری  »محمد 
و  خبرگان  از  بزرگوار  دو  هر  «که  وکیلیان 
هستند،  حوزه  این  اساتید  کارکشته ترین 
صورت گرفته، بدون شک نقش بسیار شایانی 
در شناساندن اقوام و خرده فرهنگ های آن ها 
دارد. دعاها، سوگندها، دشنام ها، نفرین ها از 
جمله نکاتی بوده اند که پژوهشگران مجموعه، 
به توصیه و سفارش استادان مورد اشاره، از 
قصه ها شناسایی و استخراج کرده و به عنوان 
مجموعه  مخاطبان  به  پژوهشی  یافته های 
ارائه داده اند. در کنار این نکات شخصیت های 
پیام های  بن مایه ها،  انسانی،  غیر  و  انسانی 
اصلی و فرعی شناسایی شده و اطالعاتی در 
مورد منابعی که قصه از آن ها برگرفته شده، 
»یلدا« تقدیم  جلدی  مجموعه شانزده  در 
بیشتر  شناخت  قطعا در  و  شده  دوست داران 

اقوام نقش خواهند داشت.
قصه ها  از  جلدی  کتاب 16  در  آیا   *
استفاده  خوزستان  استان  بومی  فرهنگ  و 

شده است؟
بر این  این مجموعه  ** سعی ما در 
بوده که قصه ها و افسانه های به ثبت رسیده 
در هر دیار مورد استفاده قرار بگیرد. گذشته 
در  ایران  جنوب  از  که  زیادی  قصه های  از 
این مجموعه مورد پژوهش قرار گرفته اند و 
دو  در هر  که  لر  اقوام  از  دیگری  قصه های 
بخش، قطعا قصه های مشترکی با فرهنگ 

مردم بخشی از خوزستان وجود دارد، می توانم 
 : شامل  خوزستان  با  مرتبط  مجموعه های 
»افسانه های مردم عرب خوزستان«  با بیست 
و سه روایت، »فرهنگ عامیانة ماهشهر« با 
بیست و هفت روایت و مجموعه  »قصه های 
پژوهشکدۀ مردم شناسی«  مردم خوزستان، 

است.
قابوس  همچون  کهن  متون  آثار   *
نامه، سیاست نامه، منطق الطیر، بوستان و ... 
در بازآفرینی به شکلی که فهم زبان را برای 
کودکان جذاب تر کنند، ظرفیت تبدیل قصه به 

حکایت را دارند؟
** من در مجموعه بیست جلدی »از 
قصه تا قصه گویی« که تنها دو جلد آن تحت 
عنوان »کارد و استخوان«  و »رسم تجارت« 
که توسط »انتشارات سورۀ مهر« چاپ و منتشر 
شده، به دنبال همین اتفاق هستم.  معتقدم 
که ایرانیان از نظر دسترسی به منابع داستانی 
یکی از خوشبخت ترین مردم دنیا هستند که 
درکنار توصیه ها، تأکیدات ملی و دینی، منابع 
بسیار ارزشمندی از متون کهن در اختیار دارند 
که هر یک از آن ها دربردارنده  حکایات بسیار 
با ارزشی است که افراد عالقه مند می توانند 
برای  مناسب سازی  آن ها  روش  فراگیری  با 
سرچشمه الیزال  به  را  خود  قصه گویی، 
قصه ها پیوند بزنند. کتاب هایی که نام بردید از 
جمله کتاب هایی هستند که برای مجموعه  از 
قصه تا قصه گویی شناسایی کرده ام. در این 
کهن  متون  مناسب سازی  روش  مجموعه 
متنی  یعنی  »قصه نامه«  به  آن ها  تبدیل  و 
راحتی قصه گویی  به  بتوان  آن  براساس  که 
کرد، در ده مرحله و به شیوه  گام به گام و 
به  عینی  نمونه های  و  مثال  ذکر  با  همراه 
شده  داده  آموزش  کاربردی  کامال  شکلی 
به  مراجعه  با  و عزیزان عالقه مند می توانند 
کهن  کتاب های  در  موجود  حکایات  آن ها 
 را برای قصه گویی مورد استفاده قرار دهند.

فضای  در  که  چالش هایی  و  آسیب ها   * 
قصه وجود دارد، آیا برای تجربه های تازه و 

انگیزه های جدید می تواند تاثیرگذار باشد؟
را درست متوجه  اگر منظور شما   **
شده  باشم، منظورتان از آسیب ها و چالش ها، 
تفاوت های فرهنگی و زبانی موضوعات مطرح 
شده در قصه های ادبیات شفاهی و عامیانه با 
ادبیات تعلیمی رایج در فضاهای آموزشی است. 
اگر این برداشت درست باشد، باید بگویم که 
همین  قصه گو  وظایف  اصلی ترین  از  یکی 
قصه  زبان  ویرایش  و  معادل سازی  ترمیم، 

است. اگر این انتظارات را از قصه گو نداشتیم 
هیچ وقت از قصه گویی به عنوان یک هنر نام 
نمی بردیم. هنر قصه گو درک ارزش ها، نکات 
نهفته در قصه، استخراج و بیان هنرمندانه آن ها 

برای مخاطب امروز است.
 قصه گو نه تنها حق دارد بلکه موظف 
فهم  و  درک  با  متناسب  را  قصه  که  است 
مخاطب خود دستکاری کرده شالوده و ساختار 
اصلی را حفظ و حوادث فرعی و جزئیات را به 
بهانه  پرداخت موضوع و شخصیت ها به قصه 
اضافه کند. او می تواند قصه را متناسب با روحیه 
و منش رفتاری خود تنظیم کند. برای مثال اگر 
انسانی شوخ طبع و بذله گو است و شادکردن 
دیگران را دوست دارد، می تواند در قصه ای 
رفتار،  و  گفتار  بهانه   به  می کند  انتخاب  که 
این  برای  زمینه الزم  از  که  شخصیت هایی 
تغییر برخوردارند، استفاده کرده و در توصیفات 
و نقل قول هایی که از آن ها دارد، فضای الزم 
را برای تزریق روحیه و رفتار مورد نظر خود 
ایجاد کند. ممکن است در قصه ای نکته ای 
باشد که طرح آن برای مخاطب امروز ضروری 
نباشد و یا حتی بدآموزی داشته باشد. در این 
جا قصه گو حق دارد که آن نکته را حذف و 
یا با تغییراتی به گونه ای مالیم تر قابل گفتن 
کند. گاهی قصه گو تصمیم می گیرد که سهم 
در  خود  مخاطب  مشارکت  برای  بیشتری 
خاص  طراحی های  با  و  ببیند  تدارک  قصه 
با  پاسخ  و  پرسش  برای  را  زمینه  اجرایی، 
شنونده ایجاد می کند و از آن ها می خواهد تا 
به نوعی در ارتباط با موضوعی خاص قضاوت 
و دیدگاه های خود را بیان کنند که این خود 
اجرا  شیوۀ  در  زیبایی  دگرگونی های  موجب 
می شود و به تعبیر »چمبرز« به کمک شنونده 
قصه را پیش می برد. خالصه اینکه آسیب ها و 
چالش ها نه تنها موجب نگرانی قصه گو باشند 
بلکه باید به عنوان یک بهانه و دست آویز در 
راستای بروز تعامالت و نوآوری در اجرا مورد 

استفاده قرار گیرند.
کودکان  گرفتن  فاصله  به  توجه  با   *
چگونه  بومی  آیینی  فرهنگ  از  نوجوانان  و 
آنها  روزمره  زندگی  در  را  قصه  می توانیم 
بگنجانیم و تاثیر و نقش قصه را همانند جوامع 

پیشرفته به کودکان انتقال دهیم؟
** پیش از اینکه این ادعا را پذیرفته 
و به آن بپردازیم که کودکان و نوجوانان از 
فرهنگ آیینی و بومی فاصله گرفته اند، باید 
ببینیم چه شناختی از کودک و نوجوان و عالیق 
و گرایش های آن ها داریم؟ برای پاسخگویی به 
نیازهای رفتاری آن ها چه خوراک های فرهنگی 
و برنامه های جذابی تدارک دیده ایم؟ با کدام 
از  که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  معیار  و  متر 

فرهنگ بومی آیینی فاصله گرفته اند؟
گرایش های  و  عالقه مندی ها  تمام 
کودک و نوجوان در این چند نکته خالصه 
انگیز؛  نشاط  فضاهای  به  تمایل  می شوند: 
گرایش به تحرک و فرصت برای تخلیه انرژی؛ 
انگیز  هیجان  محیط های  در  گرفتن  قرار 
دانش  و  کشف  برای  عطش  رقابتی؛  و 
ناشناخته ها و ارضای حس کنجکاوی. خب 
حاال بیایید به قصه ها نگاه کنیم و ببینیم تا 
زمینه های  در  پاسخگویی  قابلیت  اندازه  چه 
یادشده را دارند. در حالتی بدبینانه می توانیم 

به  محکوم  که  نوجوانی  یا  کودک  بگوییم 
هیچ  در  است  قصه قدیمی  یک  شنیدن 
زمینه ای پاسخ الزم را دریافت نمی کند. اما با 
رویکردی خوش بینانه می توان گفت که اگر در 
قصه گویی سهمی قابل توجه برای مشارکت 
کودک و نوجوان در نظر بگیریم و در این تعامل 
به گرایش هایی چون هیجان آفرینی، رقابت و 
تحرک نیز دقت کنیم و با یک مقدمه چینی 
و زمینه سازی هنرمندانه، شعله دانستن را در 
وجودش شعله ور و او را مشتاق شنیدن کنیم، 
تا حد زیادی او را درک کرده و نیازهایش را 
پاسخ گفته ایم. قصه و قصه گویی اگر توسط 
مسئوالن ارشد فرهنگی ما از درک درستی 
برخوردار شود و مثل کشورهای پیشرفته به 
عنوان یک رشته دانشگاهی در نظر گرفته شود 
و در ادبیات تعلیمی و آموزش های کالسیک 
جایی پیدا کند، بدون شک می تواند در زندگی 
کودکان و نوجوانان جای بیشتر و بهتری باز 
کند و محتوایی باشد برای بسیاری از قالب های 

جذاب و مورد پسند آن ها.
از  بسیاری  قصه گویی ها  کنار  در 
ملی  حماسه های  چه  ما  حماسی  قصه های 
مذهبی  و  دینی  حماسه های  چه  باستانی  و 
نرم افزارهای  که  برخوردارند  قابلیت  این  از 
باشند برای سخت افزارهای دوست  مناسبی 

داشتنی کوچک ترها.
*  از عمده ترین موانع و دالیلی که در 
قصه گویی  زمینه  در  نتوانسته ایم  کشورمان 
هم سطح کشورهای پیشرفته شویم بگویید؟

** یک حرکت وسیع و جدی باید در این 
خصوص انجام شود که اولین گام آن پاالیش 
زبان و گفتارهای روزمره است که قصه و داستان 
معادل دروغ و یاوه انگاشته می شود. کافی است 
که شما به گفت وگویی روزمره چه در واقعیت 
و فضای حقیقی و چه در فیلم و سریال های 
صدا و سیما دقت کنید تا پی به عرض بنده در 
این خصوص ببرید. در این گفتوگوها از قصه و 
داستان به مفهوم کالمی بی اهمیت، بیهوده و 
تهی از معنا و اندیشه یاد می شود. در حالی که 
قصه ها و داستان ها سرشار از معنی و اندیشه اند 
و به همین سبب در فرهنگ های ملی و دینی 

ما مورد عنایت و توجه قرار گرفته اند.
رده  مسئوالن  باید  بعدی  اقدام  در 
باالی فرهنگی و از همه مهم تر در شورای 
فرهنگ عمومی، جایگاهی خاص برای قصه 
و قصه گویی در نظر گرفته شده و فرصت و 
زمانی خاص در تقویم به این مهم اختصاص 
تمامی  توجه  خاص  زمانی  در  تا  شود  داده 
اولیای تربیتی اعم از پدران و مادران، معلمان، 
استادان دانشگاهی، دانشجویان به این رسانة 
مهم و اثربخش جلب شده و جایگاه جهانی و 
ارزش و اهمیتی که در جوامع پیشرفته دارد، 
به آن ها نشان داده شود. در حوزه های علوم 
انسانی نه فقط به عنوان یک درس،  بلکه به 
عنوان یک رشتة دانشگاهی از جایگاهی خاص 
در وزارت علوم برخوردار شود و دانشجویانی 
عالقه مند و توانا برای بسط و گسترش آن 
تربیت شوند. سازمان های متولی و باتجربه در 
این کار مثل »کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان« حمایت شوند و زمینة الزم جهت 
انتقال تجارب اندوخته شده در کانون به دیگر 

مؤسسات ذیربط فراهم گردد.
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نمایش رادیویی »امید« امروز روی آنتن می رود

همزمان با فرا رسیدن روز جهانی 
مبارزه با ایدز، نمایش جدید رادیویی 
بهرام سروری  به کارگردانی  »امید« 
نژاد از شبکه رادیویی نمایش پخش 

می شود.
این  با اعالم  بهرام سروری نژاد 

خبر گفت: نمایش رادیویی »امید« که محمد 
امین رهبر آن را نوشته درباره عکس العمل های اجتماعی متفاوتی است که 
با بیماران مبتال به ایدز در جامعه، محل کار، مدرسه و بسیاری از محیط 
های دیگر می شود. در این نمایش شیما جان قربان در نقش مادری ایفای 
نقش می کند که درگیر بیماری ایدز است و فرزندش نیز دچار آن بیماری 
شده. او به روانکاوی مراجعه می کند و سعی دارد با کمک او از عهده 
اشرف نژاد،  اشرف السادات  تهیه کنندگی  به  نمایش  برآید.این  مشکالت  

روز 11 آذرماه ساعت 14:30 از شبکه رادیویی نمایش پخش می شود.

پیش تولید »دودکش ۲« آغاز شد

تلویزیونی  سریال  دوم  سری 
برزو  نی  کارگردا به  »دودکش« 
نیک نژاد و تهیه کنندگی زینب تقوایی 
پشت  را  تولید  مقدمات  روزها  این 
اگر مشکل خاصی  و  گذارد  سر می 

یش نیاید، به زودی تصویربرداری آن آغاز 
بار  نخستین  که  سریال  این  شد.   خواهد 
ماه  در  تقوایی  زینب  تهیه کنندگی  و  لطیفی  محمدحسین  به کارگردانی 
رمضان سال 1392 روی آنتن شبکه یک رفت، از جمله مجموعه های 
تلویزیونی بود که با توجه به مضمون کمدی و طنازانه اش در ردیف  آثار 
پرمخاطب  قرار گرفت.  در »دودکش 1« برزو نیک نژاد نویسندگی متن 
را بر عهده داشت و بازیگردان پروژه بود.سازندگان سریال کمدی اجتماعی 
»دودکش 2« اعالم کردند که قصد دارند این مجموعه تلویزیونی را برای 

پخش از شبکه یک سیما تولید کنند.

رونمایی  چهارشنبه  شیشه ای«  مکعب  »قصه 
می شود

و  ز  هنگسا آ صمیمی  مان  سا
که  داد  خبر  ایرانی  موسیقی  نوازنده 
به همراه سیاوش ولی پور نوازنده سنتور 
اولین مجموعه از پروژه »قصه مکعب 

شیشه ای« را روز دوازدهم آذرماه رونمایی 
تعداد  که  است  اثری  آلبوم  کنند.این  می 
قطعات منتشر شده در آن کمتر از تعداد آثار یک آلبوم و شامل پنج قطعه 
بین المللی پخش موسیقی  پلتفرم های  از طریق  بی کالم است که فقط 
جهان ارایه می شود و ساعت 21 روز چهارشنبه این هفته همزمان با انتشار 
جهانی، یکی از قطعاتش به رایگان در رسانه های داخل کشور منتشر شود.

قصه »مکعب شیشه ای« براساس طرحی از رضا موسوی نوشته شده  
و شامل شش آلبوم  است که در تمامی آن ها دو نوازنده پروژه به صورت 

بداهه قطعاتی را نواخته اند .
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

افسانه چهره آزاد همراه »بازگشته«  برمی گردد

فیلم سینمایی »بازگشته« که قرار 
است افسانه چهره آزاد  بازیگر اصلی آن 
باشد، به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی 
در روزهای اخی وارد مرحله پیش تولید 
شد. فیلم سینمایی »بازگشته« بر اساس 
نوشته یی  از ندا محمودی و کارگردانی 

جواد  توسط  وی،   خود  گذاری  سرمایه  و 
نوروزبیگی تهیه خواهد شد و داستانش در باره  زن خانه داری به اسم سایه 
است که  به بیماری روانی مبتالست و  با شوهر خود امیر دچار مشکالت 
عاطفی شده است و برای ادامه زندگی مشترک و عشقش تالش می کند. از 
میان بازیگران، عالوه بر افسانه چهره آزاد، حضور کامران تفتی، السا فیروزآذر، 
آیدین ختایی، زهرا داوودنژاد، محمد آقامحمدی، سمیه مهری، سحر آقاسی، 
محسن علیمحمدی و زینب قادری و بازیگران خردسال  حامی ترابی، رها 

قربانی و محمد مبین قطعی شده است.
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پخش تله تئاتر از تلویزیون

ایرج راد: بودجه تله تئاترها بسیار اندک است ولي مخاطب زیادي دارد
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

اتفاقــي  در  پیــش  چنــدروز  از 
ــون،  ــوي تلویزی ــب از س ــاید عجی ش
از  تله تئاتــر قدیمــي  پخــش چنــد 
شــبکه چهــار باعــث شــد تــا مخاطبان 
ــر  ــار دیگ ــذاب ب ــاي ج ــن برنامه ه ای
ــا  ــینند و آنه ــي بنش ــانه مل ــاي رس پ
ــات  ــه واســطه تصمیم ــه ســال ها ب ک
ــاري  ــن آث ــاي چنی ــلیقه اي از تماش س
ــد،  ــده بودن ــروم ش ــون مح در تلویزی
حداقــل  مي تواننــد  دوبــاره  حــاال 
ــر  ــد تله تئات ــرار چن ــاي تک ــه تماش ب
ایــن موضــوع  شــاخص بنشــینند. 
ــر  ــاي اخی ــا در روزه ــد ت ــث ش باع
ــاي  ــا قدیمي ه ــر خصوص ــي تئات اهال
اقــدام  بــه  نســبت  عرصــه  ایــن 
ــراز  ــند و اب ــن باش ــون خوش بی تلویزی
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــدواري کنن امی
ــدا کنــد ــد ادامــه پی ــا تولیــدات جدی ب

ــره  ــات مدی ــس هی ــرج راد رئی ای
کوتــاه  گفتگویــي  در  تئاتــر  خانــه 
ــش  ــاره پخ ــان درب ــاي جوان ــا دنی ب
تله تئاترهایــی کــه اخیــرا از شــبکه 
می شــود  پخــش  ســیما  ر  چهــا

ــه  ــتم ک ــحال هس ــن خوش ــت: م گف
ــت  ــم گرف ــون تصمی ــره تلویزی باالخ
ــال  ــه قب ــی ک ــه ای تله تئاترهای به گون
ــش  ــدد پخ ــود را مج ــرده ب ــط ک ضب
اخیــر  ســال های  طــی  در  کنــد. 
مــن بارهــا از ســازمان صداوســیما 
ــبکه های  ــا در ش ــرده ام ت ــش ک خواه
مختلــف تئاتــر پخــش کنــد. اگــر هــر 
شــبکه در طــول هــر مــاه یــک تئاتــر 
پخــش کنــد، هــم از نظــر گســترش و 
ــود  ــذار خواهــد ب ــر تاثیرگ اشــاعه تئات
ــیاری از  ــد بس ــه می توان ــم اینک و ه
مشــکالت اشــتغال زایی هنرمنــدان 
ــی  ــد ول ــامان بده ــر و س ــر را س تئات
ــد. اگــر  ــن کار را نمی کنن متاســفانه ای
ــود  ــه بش ــد ک ــم بیای ــی فراه امکانات
ــای  ــط کاره ــرای ضب ــی ب ــه نوع ب
ــدام  ــا اق ــان کرون ــز در زم ــد نی جدی
ــن  ــد. م ــی می افت ــاق خوب ــرد اتف ک
ــا هــر چــه  امیــدوار هســتم کــه کرون
زودتــر شــرش را از جهــان کــم کــرده 
ــد  ــر بتوان ــش تله تئات ــن پخ و همچنی
ــد.  ــدا کن ــه پی ــون ادام در دل تلویزی

ــبکه های  ــا از ش ــن کاره ــدوارم ای امی
دیگــر نیــز پخــش شــود تــا مــردم از 
ــاط  ــد ارتب ــیما بتوانن ــق صداوس طری

ــد. ــر بگیرن ــا تئات ــتری ب بیش
ایــرج راد در پاســخ بــه ایــن 
ــل  ــال های قب ــرا در س ــه چ ــوال ک س
ــاد،  ــون نمی افت ــاق در تلویزی ــن اتف ای
ســال های  در  مــا  کــرد:  تصریــح 
گذشــته نیــز پیگیــر بودیــم. در زمانــی 
کــه آقــای الریجانــی رئیــس ســازمان 
ــا  ــت ب ــادم هس ــد، ی ــیما بودن صداوس
ــان  ــت ایش ــه خدم ــی ب ــر رفیع دکت
رفتیــم و یــک گفتگویــی بــا هــم 
ــه  ــان در آن جلس ــم. ایش ــام دادی انج
ــی  ــار متول ــبکه چه ــه ش ــد ک پذیرفتن
ــد  ــی باش ــای تلویزیون ــط تئاتره ضب
شــبکه های  بــه  طریــق  آن  از  و 
ــا  ــد ت ــر بده ــم تئات ــز فیل ــر نی دیگ
پخــش کننــد. آن موقــع گفتگوهــا بــه 
ــن  ــا رفت ــی ب ــد ول ــروع ش ــی ش نوع
ــن  ــون، ای ــی از تلویزی ــای الریجان آق
مســئله متوقــف شــد. پــس از آن مــا 
ــت  ــزاری نشس ــت برگ ــا درخواس باره

کردیــم ولــی نمی دانــم چــرا صــورت 
نمی گرفــت! برخــی از تئاترهایــی کــه 
ــدان  ــد چن ــون پخــش می ش از تلویزی
ــوم  ــا توانمندی هــای مدی ــاط ب در ارتب
ــه  ــر اینک ــه خاط ــود. ب ــی نب تلویزیون
معمــوال در یــک جــای بســته ضبــط 
می شــد. گرچــه قبــال دکوپاژهــای 
خوبــی در زمینــه  تئاترهــای تلویزیونی 
گاهــی  ولــی  می گرفــت  صــورت 
ــی  ــیار ضعیف ــورت بس ــه ص ــا ب کاره
اینکــه  ضمــن  می شــدند.  ضبــط 
ــم  ــادآوری کن ــه را ی ــن نکت ــد ای بای
تئاتــر تلویزیونــی بــرای خــودش یــک 
مشــخصاتی دارد. حتمــا قــرار نیســت 
ــک  ــا ی ــته و ب ــای بس ــک فض در ی
دکــور محــدودی ضبــط شــود، بلکــه 
ــم  ــرون ه ــای بی ــد از فضاه می توانن
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــد. طبیعت ــتفاده کنن اس
از مدیــوم تلویزیــون و برنامه ریــزی 
می توانــد  زمینــه  ایــن  در  دقیــق 

ــود. ــط ش ــمندی ضب ــای ارزش کاره
رئیــس هیــات مدیــره خانــه تئاتر 
در بخــش دیگــري از صحبت هــاي 

خــود اضافــه کــرد: خــود مــن ســال ها 
پیــش یــک کاری بــه نــام دکتــر 
فاســتوس، در تلویزیــون ضبــط کــردم 
کــه شــادروان پرویــز پورحســینی هــم 
در آن بــازی  کــرد. مــا در آن نمایــش 
ــه ای  ــا را به گون ــم فضاه ــعی کردی س
بســازیم کــه از یــک شــکل یکنواخــت 

در بیایــد.
ایــرج راد ضمــن تاکیــد بــر اینکه 
کم هزینه تــر  تله تئاترهــا  ســاخت 
ــرد:  ــان ک ــتند، اذع ــریال ها هس از س
همــان ســال ها هــم مبالغــی کــه برای 
ــد  ــر می گرفتن ــر در نظ ــط تله تئات ضب
ــود ولــی بــا ایــن  بســیار پاییــن ب
ــد ایــن  ــر گله من ــدان تئات حــال هنرمن
ــک  ــد ی ــر نیازمن ــد. تئات ــه نبودن قضی
مــدت تمریــن اســت ولــی در ســریال 

ــد. ــن ندارن تمری
و  ر  کهنــه کا هنرمنــد  یــن  ا
پیشکســوت عرصــه تئاتــر در پایــان با 
ــای شــاه آبادی  ــه انتخــاب آق اشــاره ب
ــیما، خاطرنشــان  ــاون س ــوان مع به عن
در  قبــال  شــاه آبادی  آقــای  کــرد: 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
بوده انــد و بــه موضــوع تئاتــر اشــراف 
دارنــد و االن فرصتــی اســت کــه 
ــط  ــر و ضب ــئله تئات ــه مس ــتر ب بیش
ــن  ــد. م ــی بپردازن ــای تلویزیون تئاتره
ــن کار  ــه ای ــدوارم ک ــز شــخصا امی نی

صداوســیما ادامــه داشــته باشــد و 
شــاهد تولیــد تله تئاترهــاي جدیــد 
ــم  ــتري ه ــان بیش ــا مخاطب ــیم ت باش
جــذب تلویزیــون شــوند چــون واقعــا 
و  دارد  زیــادي  مخاطــب  تله تئاتــر 
ایــن دوران کرونــا کــه  اتفاقــا در 

ــتند و  ــل هس ــر تعطی ــالن هاي تئات س
ــاي  ــنه تماش ــري تش ــان تئات مخاطب
ــا  ــت ت ــت اس ــن فرص ــر، بهتری تئات
بتوانیــم بــا تولیــدات جدیــد و باکیفیت 
ایــن مخاطبــان را بــه ســمت تلویزیون 

ــانیم. بکش

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

پخــش ســریال ها و فیلم هــاي 
ســینمایي بــه شــکل آنالین از ســال ها 
قبــل در کشــورهاي صاحــب ایــن 
ــه  ــاال ب ــده و ح ــدازي ش ــت راه ان صنع
تنهایــي تبدیــل بــه یــک صنعــت 
پولســاز و معتبــر شــده اســت کــه بــه 
ــه و  ــه پرداخت ــیار پرهزین ــدات بس تولی
ســتارگان شــاخص ســینما را جذب خود 
کــرده اســت. درواقــع پلتفرم هــاي تولید 
ســریال و فیلــم ســینمایي که به شــکل 
آنالیــن کار مي کننــد حــاال یــک رقیب 
ســینما  ســالن هاي  بــراي  حــدي 
ــا  ــه در دوران کرون ــه ک ــتند و البت هس
ــازي  ــاال یکه ت ــینماها ح ــي س و تعطیل
مي کننــد. اکــران آنالیــن در کشــورمان 
ــد  ــط چن ــش توس ــال پی ــز از چندس نی
پلتفــرم آغــاز شــده و ایــن روزهــا رونق 
بیشــتري پیــدا کــرده اســت و بــا اینکه 
کمــاکان از مشــکل قاچــاق فیلم هــا و 
ســریال ها و نبــودن قانــون کپي رایــت، 
ــار  ــه صاحــب آث ــادي ب آســیب هاي زی
وارد مي شــود، بــا ایــن حــال بایــد دیــر 
یــا زود بــه ایــن ســمت و ســو جرکــت 
مي کردیــم و باتوجــه به اینکــه تولیدات 
شــبکه نمایــش خانگــي در ســال هاي 
اخیــر بســیار پررونــق شــده و ســتارگان 
زیــادي را جــذب کــرده، طبیعتــا اکــران 
ــد مخاطــب  ــار مي توان آنالیــن ایــن آث
ــن  ــن بی ــد. در ای ــته باش ــادي داش زی
عــالوه بــر رقابــت بیــن سریال ســازان 
و ســتارگان حاضــر در شــبکه خانگــي، 
حــاال شــاهد رقابــت بیــن پلتفرم هــاي 
قدرتمنــد داخلــي هــم هســتیم و آنهــا 
کــه تــا چنــدي پیــش تنهــا بــه عنــوان 
ــت  ــف فعالی ــار مختل ــده آث نمایش دهن
ســفارش دهنده  بــه  داشــتند، حاال 
ــده اند.  ــل ش ــز تبدی ــار نی ــي از آث برخ
ایــن روزهــا یکــي از ســریال هایي 
ــه  ــي ب ــبکه خانگ ــان ش ــه مخاطب ک
شــدت منتظــر پخــش آن هســتند، 
ــان مي باشــد کــه  ســریال ملکــه گدای
چنــدروز  از  برنامه ریزي هــا  طبــق 
ــورت  ــه ص ــود را ب ــش خ ــر نمای دیگ
ــد  ــاز خواه ــو آغ ــی از فیلیم اختصاص
ــی  ــه کارگردان ــان ب ــه گدای ــرد. ملک ک
ــی  ــهیلی زاده و تهیه کنندگ ــین س حس
ــی  ــی طلوع ــیفی آزاد و عل ــان س رحم
ــا در  ــه تنه ــریال ک ــن س ــد. ای می باش
دســترس کاربــران فیلیمــو خواهــد 

بــود، محصــول نبــراس پیکچــرز اســت 
و در ایــن پــروژه، ایــرج محمــدی نیــز 
ــاران  ــور دارد. ب ــاور حض ــام مش در مق
کوثــری، پانته آ بهــرام، آرمــان درویش، 
ــودی،  ــا بهب ــاری، رض ــا غف محمدرض
الهــام کــردا، یســنا میرطهماســب، 
ــاد  ــی، بهش ــولماز غن ــی، س ــی اوج عل
ــبنم  ــری، ش ــان ناص ــریفیان، عرف ش
مریــم  صالحــی،  علــی  قربانــی، 
فــرزاد  و  محقــق  نــورا  ســرمدی، 
ــی  ــا نونهال ــدی روی ــا هنرمن ــن ب فرزی
در ایــن ســریال بــه ایفــای نقــش 
ــن  ــی و امی ــد افضل ــد. حام پرداخته ان
ــته اند  ــه آن را نوش ــودی فیلمنام محم
ــده  ــریال آم ــتان س ــه داس و در خالص
ــردای  ــه ف ــو، می تون ــروِز ت ــت: ام اس
ــت  ــس از سرنوش ــه... هیچک ــن باش م

ــی شــما...! ــداره. حت ــر ن خب

ســریال هاي یــک سریال ســاز 
موفــق

بــا  نــام حســین ســهیلي زاده 
ــه  ــت. او ب ــورده اس ــره خ ــت گ موفقی
ــن  ــن و موفق تری ــي از برتری ــع یک واق
ــه شــمار  سریال ســازان ایــن عرصــه ب
مــي رود کــه ســال ها در تلویزیــون 
فعالیــت داشــته و خالــق آثــاري چــون 
ــده،  ــق گمش ــک، عش ــوار کوچ رانت خ
گنــاه،  آخریــن  پــرواز،  پیله هــای 
دلنــوازان،  گیلعــاد،  مــادری،  ترانــه 
فاصله هــا، ســه پنــج دو، دختــران 

حــوا، آوای بــاران، آخریــن بــازي، 
نیــاز، پریــا، مــرز خوشــبختی و هســت 
همگــي  کــه  مي باشــد  نیســت  و 
ســریال هاي  پرمخاطب تریــن  ز  ا
تلویزیونــي بــه شــمار مي رونــد و حــاال 
ایــن سریال ســاز موفــق کــه مشــخص 
ــي  ــه خوب ــه مخاطــب را ب اســت  ذائق
ــود در  ــریال خ ــن س ــد دومی مي شناس
شــبکه نمایــش خانگــي را کارگردانــي 
کــرده اســت. او پیــش از ایــن ســریال 
موفــق مانکــن را بــراي شــبکه خانگــي 
ســاخته بــود کــه به شــدت مــورد توجه 
ــن  ــود. مانک ــه ب ــرار گرفت ــب ق مخاط
یــک ســریال خــاص بــا فضایــي جذاب 
ــان  ــه نش ــود ک ــاوت ب ــتاني متف و داس
مــي داد ســهیلي زاده مســیر خوبــي را در 
شــبکه خانگــي انتخــاب کــرده اســت.

تهیه کنندگاني براي موفقیت
ملکــه  تهیه کننــدگان  ترکیــب 
گدایــان یــک ترکیــب جالــب اســت که 
قطعــا بــرگ برنــده دیگــري بــراي این 
ســریال خواهــد بــود. رحمان ســیفي آزاد 
ــریال  ــن س ــدگان ای ــي از تهیه کنن یک
اســت کــه تهیه کننــده، فیلمنامه نویــس 
و کارگــردان تلویزیــون، ســینما و تئاتــر 
مي باشــد و خالــق آثــار جذابــي در ایــن 
ــي  ــه تازگ ــت و ب ــوده اس ــا ب عرصه ه
فیلــم ســینمایي المــاس را هــم تهیــه 
ــن  ــده ای ــرده اســت. دیگــر تهیه کنن ک
ــا  ســریال علــي طلوعــي اســت کــه ب
ــه  ــورش ب ــي از حض ــه عمرچندان اینک
ــه  ــن عرص ــده در ای ــوان تهیه کنن عن
نمي گــذرد ولــي آثــار شــاخصي را 
در ســینما و شــبکه خانگــي تهیــه 

کــرده اســت. او و البتــه شــرکت تولیــد 
ــراس پیکچــرز(  ــري اش )نب ــاري هن آث
ــن  ــریال مانک ــي س ــرمایه گذار اصل س
بودنــد و حــاال هــم تهیــه ملکــه گدایان 
ــن حــال در  ــد و در عی را برعهــده دارن
ــتارگاه  ــون کش ــاري چ ــز آث ــینما نی س
ــد  ــیرازی را تولی ــر ش ــظ دخت و خداحاف
ــن  ــا موفق تری ــا قطع ــت. ام ــرده اس ک
نــام در بیــن اعضــاي تیم تهیــه و تولید 
ملکــه گدایــان ایــرج محمــدي اســت، 
تهیه کننــده خوش نــام و بســیار موفــق 
ــه  ــه کارنام ــي ب ــه وقت ــون ک تلویزی
آنقــدر  مي کنیــم،  نــگاه  کاري اش 
ســریال موفــق تولیــد کــرده کــه کمتــر 
کســي را همپــاي او پیــدا خواهیــم کرد. 
ــد،  ــل مرواری ــد هت ــریال هایي مانن س
جــوان،  وکالی  تابه تــا،  قصه هــای 

ــه پــدری، ایــن زمینی هــا، طلســم  خان
شــدگان، خانه بــه دوش، نرگــس، متهم 
گریخــت، کتاب فروشــی هدهــد، تــرش 
و شــیرین، بزنــگاه، خوش نشــین ها، 
زن بابــا، دردســرهای عظیــم، زعفرانــی، 
ــي از  ــا بخش ــدو تنه ــدادگان و آرمان دل
آثــار تولیدشــده توســط ایــرج محمــدي 
ــم  ــن ه ــریال مانک ــد. او در س مي باش
بــه عنــوان تهیه کننــده حضــور داشــت 
و حــاال در ملکــه گدایــان تحت عنــوان 

مشــاور پــروژه حضــور دارد.

همیشه داستان مهم است
تولیــدات  بــه  نگاهــي  اگــر 
خانگــي  شــبکه  اخیــر  ســال هاي 
ــه ایــن نکتــه پــي خواهیــم  بیندازیــم ب
ــواره  ــار هم ــدگان آث ــه تولیدکنن ــرد ک ب

ســعي مي کننــد از یــک یــا چنــد 
ــتر  ــروش بیش ــراي ف ــه ب ــتاره گیش س
آثــار خــود اســتفاده کننــد ولــي افــرادي 
ماننــد حســین ســهیلي زاده همــواره بــه 
ــد  ــر مي کنن ــتان فک ــاي داس جذابیت ه
ــه  ــک قص ــه ی ــد ک ــن را مي دانن و ای
ــي  ــر معمول ــا چندبازیگ ــي ب ــذاب حت ج
ــرد  ــرار بگی ــد موردتوجــه ق هــم مي توان
امــا بهتریــن بازیگــران هــم نمي تواننــد 
یــک داســتان بــد را به مخاطــب تحمیل 
کننــد. ملکــه گدایــان بــا اینکــه بازیگران 
زیــادي دارد کــه بســیاري از آنها محبوب 
هــم هســتند ولــي بــه جــرات مي تــوان 
گفت هیچکدام ســتاره گیشــه اي نیستند 
و درنتیجــه بایــد بــار دیگــر شــاهد یــک 
داســتان جذاب باشــیم. نــگارش فیلمنامه 
ــترک  ــورت مش ــه ص ــان ب ــه گدای ملک
برعهــده حامــد افضلی و امیــن محمودی 
ــی نویســنده جــوان  اســت. حامــد افضل
ــار  ــن ب ــرای اولی ــون ب ــینما و تلویزی س
بــرای شــبکه نمایــش خانگــی دســت به 
قلم شــده اســت و امین محمــودی دیگر 
نویســنده جوان این ســریال نیز همانند او 
بــرای نخســتین بــار بــه عنوان نویســنده 
یــک ســریال در شــبکه نمایــش خانگی 

ــود. ــر می ش ظاه

ملکه هــاي  تجربــه  دومیــن 
ســریال

بازیگــران شــاخص ملکــه گدایــان 
اکثــرا بازیگــران زن هســتند و البتــه این 

چیــزي اســت کــه در اولیــن نــگاه بــه 
لیســت بازیگــران بــه چشــم مي خــورد. 
ــا  ــرام و روی ــه آ به ــري، پانت ــاران کوث ب
نونهالــي از بازیگــران اصلي این ســریال 
هســتند و جالب تــر اینجاســت کــه هــر 
3 آنهــا بــا ایــن ســریال دومیــن تجربــه 
خــود در شــبکه خانگــي را پشــت ســر 
مي گذارنــد. بــاران کــه ایــن اواخــر فیلم 
ســینمایی کشــتارگاه را هــم بــه صورت 
آنالیــن در نمایش داشــت، پیــش از این 
در ســال 94 و در ســریال دنــدون طــال 
بــه کارگردانــی داود میرباقری نخســتین 
تجربــه خود در شــبکه خانگي را کســب 
کــرده بــود. رویــا نونهالــی کــه در 
ســال  هاي احیــر بــا برنامــه عصرجدیــد 
شــکل دیگــري از کار هنــري را تجربــه 
کــرده پیــش از ملکــه گدایــان در ســال 
95 و بــا ســریال شــهرزاد بــه کارگردانی 
حســن فتحــی بــازی در شــبکه نمایش 
ــود.  ــته ب ــر گذاش ــت س ــی را پش خانگ
ــر  ــوي حاض ــر بان ــرام دیگ ــه آ به پانت
ــا  ــد روی ــم همانن ــان ه ــه گدای در ملک
نونهالــی و بــاران کوثــری بــرای دومین 
ــازی در شــبکه نمایــش خانگــی  ــار ب ب
ــن  ــش از ای ــد. وی پی ــه می کن را تجرب
ــه  ــقانه ب ــریال عاش ــا س ــال 96 ب در س
کارگردانــی منوچهــر هــادی بــرای 
نخســتین بــار بــازی در شــبکه نمایــش 
خانگــی را تجربــه کــرده بــود و در 
حالي کــه فصــل دوم آن ســریال نیــز در 
حــال ســاخت اســت، ولــي پانتــه آ بهرام 
در آن حضــور نداشــته و عضوي از ملکه 

گدایــان اســت.

سختي فیلمبرداري در کرونا
یکي از مســائلي کــه گریبان ملکه 
گدایــان را هــم مانند تمــام تولیدات یک 
ســال اخیــر عرصــه هنر گرفــت، بیماري 
کرونــا بــود. درواقــع کار در ایــن شــرایط 
ســخت بــراي هنرمنــدان باعــث شــد تا 
شــکل دیگــري از فیلمســازي را تجربــه 
ــدگان  ــال تولیدکنن ــن ح ــا ای ــم. ب کنی
ایــن ســریال بــا تــالش چندبرابــر 
ــرده  ــش ب ــي پی ــه خوب ــود کار را ب خ
حتــي بخش هایــي از ایــن ســریال کــه 
درواقــع ســکانس هاي آغازیــن ســریال 
هــم مي باشــد، چنــدي پیــش در کشــور 
ترکیــه فیلمبــرداري شــد تــا همــه چیــز 
طبــق برنامــه پیــش رفتــه باشــد. ملکــه 
ــع در  ــمت و در واق ــان در 30 قس گدای
ــد مي شــود. 2 فصــل 15قســمتي تولی

در انتظار ملکه گدایان 

داستان ملکه ها در ملکه گذایان


