
مطلقا چیزی را گران نمی کنیم!
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
الیحه  در  ازدواج  وام  رقم  به  بااشاره  جوانان  و 
بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: رقم وام ازدواج در الیحه 
با  با همان رقم و  لذا  تغییری نکرده است،  بودجه ۱۴۰۰  
مزدوجین  به  تومان  میلیون   ۵۰ یعنی  شرایط سال گذشته 

می شود. پرداخت 

محمد مهدی تندگویان اظهار داشت: در مورد رقم وام 
ازدواج برای سال آینده تابع تصمیم نهایی دولت و مجلس 
در ابالغ الیحه بودجه ۱۴۰۰  هستیم. امیدواریم قانون گذار  
از  در جهت جلوگیری  پرداخت،  مناسب  تدوین دستورالعمل 

سوءاستفاده های ایجاد شده از وام ازدواج را تکلیف کند.
صفحه 2

وزیرآموزشوپرورش:

سادهترینتعریفکیفیتآموزش
رضایتمخاطباناست

مالیات ٩٠٠ میلیارد تومانی خانه های خالی و لوکس
برای  دولت  مستمر  تالش های  از  بعد 
نه های  خا ز  ا لیات  ما اخذ  زیرساخت  یجاد  ا
 ٩۰۰ درآمد  پیش بینی  با   ۱۴۰۰ بودجه  خالی، 
لوکس  و  خالی  خانه های  از  تومانی  میلیارد 

بسته شده است.
رقم  با  کشور  بودجه  الیحه  بار  نخستین  برای 
از  مالیات  اخذ  اساس  بر  مالیاتی  درآمد  از  چشمگیری 
دولت  نهایت  در  و  شد  بسته  لوکس  و  خالی  های  خانه 
از خانه های  آینده پیش بینی کرده  در الیحه بودجه سال 
 2۰۰ خالی  خانه های  از  و  تومان  میلیارد   ۷۰۷ الکچری 

کند. دریافت  مالیات  تومان  میلیارد 
بر پایه جدول شماره ۵ الیحه بودجه ۱۴۰۰ که مربوط 
به جدول درآمدهای دولت است،  دولت از محل مالیات بر 
خانه های لوکس و گران قیمت در مجموع ۷۰۷ میلیارد تومان 

درآمد خواهد داشت.
صفحه 3

درسالجهشتولید

تولیدتایردرکارخانهبارزکردستان
ازمرز5میلیونحلقهگذشت

4
پذیرش دانش آموزان استثنایی در کنکور، رشد داشته است

صفحه 5
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سالبیستودوم-شمارهمسلسل1620-شنبه15آذر1399-قیمت1000تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کورش نیا: سریال هاي 

برتر جهان 
شخصیت پردازي 

اصولي دارند

6ورزش
کامران شهال: 

امیدوارم وفایی به 
جمع ۱۶ نفر برتر 

جهان راه یابد

5ایران زمین

يكي از مهمترين مسائل در عرصه بازيگري براي هنرمندان 
خصوصا جوان هايي كه تازه وارد اين عرصه شده اند، اين است 
كه بدانند چطور بايد شخصيت پردازي كنند و براي ايفاي يك 
نقش چطور بايد با آن رابطه برقرار كرده و زواياي آن نقش 

را بشناسند. 

كامران شهال سرمربی تيم های ملی اسنوكر ايران می گويد 
كه حسين وفايی در رقابتهای قهرمانی انگليس بسيار خوب 
درخشيد و اميدوار است كه به زودی او بتواند در جمع  ۱۶ 

نفر برتر دنيا قرار بگيرد.

زهرا همتی مديركل بهزيستی در كارگروه رسانه ای كرونا 
استان به مناسبت هفته معلولين گفت:  در حال حاضر  ماهانه 
۵۵۴ هزار تومان جهت هزينه نگهداری ۴۰۲ معلول ضايعه 
نخايی و ۲۵۴  معلول شديد در منزل به سرپرستان اين افراد 
واريز می شود، در هفته اينده معلوالن دهك ۳، ۲ و ۱ جامعه 

هدف  از اين كمك هزينه برخوردار می شوند.

نگهداری ۳۳۲ 
معلول در مراکز 

شبانه روزی استان

مبلغ »وام ازدواج« در سال ۱۴٠٠ تغییری نمی کند هدفگذاری۲5میلیارددالریصنعتپتروشیمی
درسال1۴00

ملی  از طرح های  برداری  بهره  آیین  در  زنگنه  نامدار  بیژن 
رییس  حضور  با  و  ویدئوکنفرانسی  صورت  به  که  نفت  وزارت 
جمهوری برگزار شد، افزود: در هفت سال گذشته تولیدات صنعت 
پتروشیمی افزایش چشمگیری داشته و امروز، هدف اصلی وزارت نفت در بخش 
پتروشیمی، گذر از خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیازهای داخل است
صفحه 3

سخنگوی دولت با بیان اینکه تصمیم گیری درباره 
برجام و فعالیت های هسته ای از اختیارات شورای عالی 
امنیت ملی است و مجلس حق ورود ندارد اظهار امیدواری 
کرد که این مساله در بررسی مصوبه روز  سه شنبه مجلس در شورای 

نگهبان مورد توجه قرار گیرد.
بنابر  گفت:  اقتصاد کشور  به  وضعیت  بهاشاره  با   ربیعی  علی 
گزارش ارائه شده از بهبود مسیر رشد اقتصادی از فصل دوم ۱3٩٩ 

پیش بینی می شود که در پایان سال به رغم فشارها و جنگ اقتصادی 
و با وجود اینکه رشد ارزش افزوده نفت و گاز طبیعی ما کاهش داشته 
است. در گروه کشاورزی 2.۱ درصد، صنایع و معاون 3.3 درصد، در 
صنعت ۶.3 درصد و خدمات ۱ درصد رشد خواهیم داشت. بنابراین 
رشد تولید ناخالص داخلی ما به ۱.۱ درصد و رشد ناخالص داخلی 

بدون نفت ۱.۸ درصد در پایان سال خواهد بود.
صفحه 2

مجلس حق ندارد در موضوع برجام وارد شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در ایام کرونایی ممنوع
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی
و رسانی اطالع راستای در مازندران
همیشه دیار مردم آگاهی سطح ارتقاء
سالمتی میزان به نسبت مازندران سبز
دست ارزشمند گوهر این حفظ و خود
بهامریمهمزدهوباترویجفرهنگخود
باالبردنسطحسالمت بر مراقبتیسعی
هفته راستای در و دارد مازندران مردم
آگاهسازیدرزمینهآنتیبیوتیکهااقدام
« عنوان با ای رسانه کمپین برگزاری به
مقاومتآنتیبیوتیکی،آگاهی،احتیاط»

نمودهاست.
درگزارشیکهمیخوانیداستفادهنابجا
وبیشازحدازداروهایآنتیمیکروبیالو
مصرفخودسرانه»آنتیبیوتیک«دردوران

کروناموردبررسیقرارگرفتهاست.

دکتر مینا امینی، رئیس دفتر تحقیق و توسعه 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
۱۸ تا 2۴ نوامبر 2۰2۰  را هفته آگاه سازی در زمینه 
آنتی بیوتیکها دانست و بیان کرد: هدف از برگزاری 
هفته آگاه رسانی در زمینه آنتی بیوتیکها با هدایت 
سازمان جهانی بهداشت، افزایش آگاهی عمومی و 
داروهای  به  ها  میکروب  مقاومت  برابر  در  جهانی 
آنتی میکروبیال می باشد و در این هفته تالش می 
شود تا آگاهی و حساسیت سیاست گذاران، شاغلین 
زمینه  در  مردم  عموم  همچنین  و  پزشکی  حرف 
افزایش مقاومت میکروبی نسبت به داروهای آنتی 
میکروبیال افزایش یابد. مقاومت به داروهای آنتی 
ها،  باکتری  که  افتد  می  اتفاق  زمانی  میکروبیال 
ویروس ها، قارچ ها و همچنین انگل ها به اثرات 
داروها مقاوم  شوند و به همین دلیل درمان عفونت 
نیز  ها بسیار سخت تر و خطر گسترش بیماری ها 
افزایش پیدا می کند و در نتیجه ممکن است منجر 

به بیماری های شدید و مرگ شود. 
به  میکروبیال  آنتی  ترکیبات  داد:  ادامه  وی 
عنوان یک ابزار بسیار مهم در درمان بیماری های 
انسان ها، حیوانات و گیاهان به شمار می روند و 
شامل آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد ویروس، ضد 

قارچ و ضد پرتوزآ می باشند.
بروز  به  منجر  حاضر  حال  در  که  عواملی 
مقاومت میکروبی شده است متعددند. از آن جمله 
در  داروها  از  اندازه  از  بیش  استفاده  به  توان  می 
انسانها،  صنعت پرورش دام، کشاورزی و همچنین 
و  سالم  آشامیدنی  آب  به  انسانها  دسترسی  عدم 
در  استفاده  و  شخصی  مصرف  برای  بهداشتی 
کشاورزی، اشاره کرد. این عوامل در سطح جهانی 
باعث بروز تهدید و بروز مقاومت به آنتی میکروبیال 

ها شده است. 
پیرو جلسه ای که درماه می 2۰2۰ با حضور 
WHO برگزار شد، تصمیم گرفته شد  FAO و 

ازاین پس همه ساله  آگاه سازی  تا مناسبت هفته 
در تاریخ ۱۸ تا 2۴ نوامبر برگزار شود و همچنین 
دامنه داروها صرفا داروهای آنتی بیوتیک نباشد. با 
از  تری  وسیع  دامنه  به  میکروبی  مقاومت  افزایش 
داروها، تمرکز این آگاه سازی وسیعتر شده است و 
به همه داروهای آنتی میکروبیال یعنی آنتی بیوتیک 
ها، داروهای ضد ویروس، ضد قارچ و ضد پرتوزآ 

خواهد پرداخت.
در  ها  بیوتیک  آنتی  سازی  آگاه  هفته  شعار 
آنتی  داروهای  حفظ  برای  :«اتحاد   2۰2۰ سال 
شعار  به  و  است  شده  نامگذاری  میکروبیال« 
احتیاط«  با  ها،  بیوتیک  آنتی  » مصرف  همیشگی 

کماکان مانند سالهای قبل پرداخته خواهد شد.
پیشگیری  زمینه  در  فعالیت های عمومی که 
شده  مقرر  میکروبیال،  آنتی  داروهای  به  مقاومت 
شود،  انجام  و  برنامه ریزی  هفته  این  در  تا  است 
عمدتا بر اساس افزایش آگاهی و شناخت علل بروز 
اثربخشی  و  میکروبیال  آنتی  داروهای  به  مقاومت 

آنها در جامعه می باشد.

مقاومتمیکروبیعواملمتعددیدارد
کهدرذیلبهآناشارهشدهاست:

۱- استفاده نابجا و بیش از حد از داروهای آنتی 
اولین  انسان ها، حیوانات و گیاهان  میکروبیال در 

علت بروز مقاومت میکروبی می باشد.
و  داروها  منطقی  غیر  مصرف  و  تجویز   -2
از  شده  پیش بینی  درمان  از  بیماران  تبعیت  عدم 
جانب پزشک معالج، یکی دیگر از علل بروز مقاوت 
میکروبی است. به عنوان مثال آنتی بیوتیک ها فقط 
اما  ببرند.  بین  از  را  باکتریایی  قادرند عفونت های 
بر روی عفونت های ویروسی مانند سرماخوردگی 
بیماری  برای  آنها  تجویز  و  تاثیرند  بی  آنفوالنزا  و 

ویروسی منجر به مقاومت میکروبی خواهد شد.
بهداشتی  و  تمیز  آب  به  3- کمبود دسترسی 
چه برای انسانها و چه برای حیوانات باعث می شود 
یکی از  راه های پیشگیری از بروز عفونت ها که 
شستشوی مناسب می باشد، عملی نشود و مقاومت 

میکروبی به آنتی بیوتیک ها بروز نماید. 
آنتی بیوتیک ها در  از  استفاده غیر منطقی   -۴
طی پاندمیک بیماری کرونا نیز می تواند منجر به 
بروز افزایش مقاومت میکروبی شود. بیماری کرونا 
یک بیماری ویروسی  است و تنها زمانی که فرد 
باشد،  شده  باکتریایی  عفونت  دچار  همزمان  مبتال 
تجویز داروهای آنتی بیوتیک تحت نظارت پزشک 

مجاز می باشد. 

استفاده بر بهداشت جهانی سازمان
درستازآنتیبیوتیکهاتاکیدمیکندکه

مهمترینآنهاشامل:

می  بیوتیک  آنتی  مصرف  حال  در  اگر   -

همه  طی  در  حتی  را  خود  دارویی  درمان  باشید، 
گیری بیماری کرونا ادامه دهید تا از بروز مقاومت 

به داروها جلوگیری شود.
-  توقف خودسرانه مصرف داروهای ضد ایدز 
تر  و سخت  بیماری مختل  درمان  باعث می شود 

شود و مقاومت دارویی بروز نماید.
شدن  سخت  باعث  میکروبی  مقاومت    -
روند درمان می شود و رعایت بهداشت شخصی و 
شستشوی دستها می تواند مانع از گسترش آن شود.

از بروز مقاومت میکروبی،  - برای جلوگیری 
پایان  تا  و  موقع  به  را  میکروبیال  آنتی  داروهای 
دوره درمانی، تحت نظارت پزشک مصرف نمایید.

- مقاومت به آنتی بیوتیکها یعنی عدم درمان 
بیماری های عفونی! آگاه باشیم که قربانی مقاومت 
کل  در  سنی  های  رده  تمام  ها،  بیوتیک  آنتی  به 

جهان می باشند.
- هشدار! میکروب ها مقاوم شده اند! درمان با 

آنتی بیوتیک ها دیگر اثربخش نخواهد بود.
- کمک کنیم تا با رعایت بهداشت از ابتال به 

بیماری های عفونی پیشگیری شود.

جهانی  تهدید  یک  بیوتیکی  آنتی  مقاومت   -
بزرگ است.

های  بیماری  در  نباید  ها  بیوتیک  آنتی   -
استفاده  آنفوالنزا  و  سرماخوردگی  مانند  ویروسی 

شوند.
ها،  انسان  بین  در  بیوتیکی  آنتی  مقاومت   -

حیوانات و محیط زیست قابل انتقال است. 
مقاومت  از  پیشگیری  زمینه  در  فورا  اگر   -
میکروبی اقدام نکنیم در آینده ، جراحت های جزئی 

و بیماری های عفونی کشنده خواهد شد.
با  بیوتیک  آنتی  دریافت  از  قبل  همیشه   -

پزشک و داروساز مشورت کنید.

و آن عالئم ویروس، کرونا تعریف
گروههایپرخطر

دکتر دالرام خادمی راد، کارشناس تحقیق و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  معاونت غذا  توسعه 
از  بزرگی  خانواده  اینکه  بیان  با  نیز  مازندران 
ویروسها هستند که هفتمین رده جدید آن در شهر 

ووهان چین پیدا شده است، گفت: عالئم شایع آن 
تب، سرفه، کوتاهی تنفس، عالئم گوارش، اسهال 
ریه  عفونت  شامل  موارد شدید  در  و عالئم  است 
)پنومونی(، سندرم تنفسی حاد شدید، نارسایی کلیه 
میباشد و سالمندان، افراد داراي بیماري زمینهاي 
و  باردار  خانمهاي  قلبی،  بیماریهاي  دیابت،  مثل 
به  ابتال  مستعد  گروهها  سایر  از  بیشتر  کودکان 

هستند. بیماری 

توصیههاییدرخصوصعدممصرف
ها بیوتیک آنتی بویژه داروها خودسرانه

درکرونا

ویروس  ضد  روی  ا د نوع  هیچ  کنون،  تا
با  ندارد.  وجود  ویروس  کرونا  برای  اختصاصی 
توجه به آنکه در حال حاضر از هر ده بیمار مبتال 
سرماخوردگی  حد  در  خفیف  عالئم  دچار  نفر  نه 
سردرد،  آبریزش،  سرفه،  و  تب  )عمدتًا  میشوند 
مبتال  که  افرادی  کوفتگی(،  یا  خستگی  احساس 
از درمانهای حمایتی  باید  بیماری شدهاند  این  به 
منزل،  در  )استراحت  کنند  استفاده  عالمتی  و 
مصرف مایعات فراوان نظیر سوپ و آب مرکبات، 
که  بیماری  موارد شدید  در  بر(.  تب  مسکنهای  و 
سرفه  و  تب  بر  عالوه  و  دارند  بیمارستان  به  نیاز 
به  نیز  نفس  تنگی  نظیر  تنفس  دشواری  عالئم 
درمانی  کادر  توسط  درمانها  میشود،  اضافه  عالئم 

میشود.  انجام  بیمارستان  در 
بیماری  درمان  به  کننده  کمک  داروهای 
داروها  این  از  ای  دسته  هستند،  دسته  دو  کرونا 
برای درمان بیماران بستری مبتال به کرونا استفاده 
بیمارانی  برای  داروها  از  دیگری  دسته  و  میشوند 
که در منزل تحت مراقبت هستند، توصیه میشوند. 
گروههایی از مبتالیان به کرونا نیاز به مصرف هیچ 
تا  باشند  مراقب  باید  و صرفا  ندارند  دارویی  گونه 
انتقال به سایرین صورت نگیرد و در عین حال هم 
مبتالیانی که دارای بیماری زمینهای هستند )پس 
از مثبت شدن تست کرونا(، داروهایی مداخلهای و 
استفاده در منزل  برای  افراد  این  به  کمک کننده 
تجویز میشود. برای درصد زیادی از مبتالیان صرفا 
نیازی  درمانهای حمایتی موثر و کاراست و اصال 

به مصرف دارو ندارند. 

و وم مدا مصرف ز ا پرهیز ***
خودسرانهداروها

با شیوع کرونا ویروس در ایران و به تبع آن در 
استان مازندران عالوه بر مراجعه مردم به داروخانهها 
نسخه،  بدون  و  مکمل  داروهای  دریافت  جهت 
شاهد افزایش مراجعه به داروخانهها جهت دریافت 
و  آنتیبیوتیکها  مانند  نسخهای  داروهای  از  برخی 
خصوص  این  در  بودهایم،  نیز  کورتیکواستروئیدها 

الزم است اشاره کنیم که آنتی بیوتیک ها برای درمان 
می شوند.  استفاده  باکتری ها  از  ناشی  عفونت های 
آنها باکتری های بیماری زا را از بین برده یا جلوی 
آنها را می گیرند و بدین ترتیب عفونت های  تکثیر 
کرونای  ویروس  اما  درمان می کنند  را  ایجاد شده 
و  ویروس  پیداست،  نامش  از  که  همانطور  جدید، 
داروهای  که  کروناست  ویروس های  انواع  از  یکی 
گاهی  اما  نیستند  تاثیرگذار  آنها  روی  آنتی بیوتیک 
اوقات در بیمارستان به فرد مبتال به ویروس کرونای 
عفونت های  تا  می شود  داده  آنتی بیوتیک  جدید، 
باکتریایی دیگر که با عفونت ناشی از این ویروس 
فرد  بیماری  شدت  و  شوند  درمان  هستند،  همراه 

مبتال را باال نبرند.
داروهای  از  استفاده  در  این حال محققان  با 
بر  بنا  زیرا  می کنند  احتیاط  بسیار  آنتی بیوتیک 
آنتی بیوتیک  که  شده  مشخص  متعدد  تحقیقات 

بکاهد. بدن  ایمنی  از عملکرد سیستم  می تواند 
مطالعات نشان می دهد، اگرچه آنتی بیوتیک ها 
کمک  به  بیماری زا  باکتری های  با  مقابله  برای 
سیستم ایمنی بدن می آیند، اما آنها عوارض جانبی 
و  »خوب«  باکتری های  حذف  جمله  از  متعددی، 
ضعیف کردن سیستم ایمنی بدن، از خود به جای 
می گذارند از طرفی در حال حاضر با نبود داروهای 
محققان  جدید،  کرونای  ویروس  درمان  مناسب 
سیستم  به  بیماری،  این  با  مبارزه  در  پزشکان،  و 
ایمنی بدن فرد مبتال متکی هستند و فرد با کمک 
سیستم ایمنی بدن قوی می تواند جان سالم به  در 
ببرد لذا برای مقابله با این ویروس توصیه می شود 
از داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن استفاده 
نشود و همچنین توصیه می شود شهروندان در این 
تازه  گوشت  و  میوه  مانند  غذایی  مواد  از  شرایط 
استفاده کنند که مملو از انواع ویتامین ها هستند و 
خودسرانه بدون تجویز پزشک، هرگز آنتی بیوتیک 

مصرف نکنند.
دسته ای از داروهای ضد ویروس، مسکن و 
کمک کننده در دستورالعمل کشوری برای درمان 
بیماری کرونا ذکر شده ولی این به این معنی نیست 
که این داروها میتوانند از ابتال به این بیماری نیز 
خود  از  مردم  است  الزم  بنابراین  کنند،  پیشگیری 
درمانی و مصرف خودسرانه هر گونه دارو و مکمل 

برای پیشگیری از کرونا پرهیز کنند.  

پیشگیری  برای  قرصی  گونه  هر  مصرف 
بدون  دیگری،  بیماری  هر  یا  کرونا  ویروس  از 
تجویز پزشک پر خطر بوده و توصیه نمی شود. با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه بسیاری از 
هستند  مکمل ها  دنبال  به  تهاجمی  بصورت  افراد 
در  کنند،  تقویت  را  خود  بدن  ایمنی  سیستم  تا 
مصرف  با  میتوان  را  بدن  کمبودهای  لیکه  حا
به  نیازی  و  گروههای غذایی مختلف جبران کرد 

نیست.  مکملها 
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فساد  و  رانت  با  مبارزه  راه  بهترین  ارز  شدن  نرخی  تک 
اقتصادی است

شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
با  رانت   مقابله  برای  درستی  راه  به عنوان  را  ارز  نرخی شدن  اسالمی تک 
و   فساد  در توزیع ارز دولتی دانست و تاکید کرد   مبارزه با رانت و فساد 

حیاتی است. 
جلیل رحیمی جهان آبادی در توییتر نوشت:  ارز تک نرخی  و پرداخت 
با   مستقیم   یارانه  کاالهای اساسی به خود مردم راه درستی برای مقابله 
 رانت   و   فساد   در توزیع ارز دولتی است. در   مجلس دهم  تالش کردیم 
را  نمایندگان  اکثر  مساعد  نظر  یازدهم  مجلس  در  نرسیدیم،  نتیجه  به  اما 

داریم و ان شااهلل اقدام  می کنیم . 

مشکالت خوزستان باید مشکل ملی تلقی شود
نماینده مردم اهواز در مجلس از آنچه سوء مدیریت در سطح استان 
خوزستان و عدم اولویت بندی برای حل مشکالت مردم خواند انتقاد کرده 
و خواستار پاسخگویی مدیران استانی در خصوص عدم ایجاد و تکمیل شبکه 
ها جمع آوری آب های سطحی و فاضالب و به دنبال آن تجمع آب های 

سطحی در معابر شهری شد.
مجتبی یوسفی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور حل مشکل 
آبگرفتگی در سطح شهرهای استان خوزستان به ویژه اهواز، بیان کرد: استان 
خوزستان و حوزه انتخابیه اهواز 3/۱۴ تواید ناخالص ملی را دارد؛ یعنی بعد 
از تهران رتبه دوم را در کل کشور دارد. همواره مردم استان خوزستان و 
عشایر آن دل در گرو نظام داشته و با افتخار حافظ منافع ملی که در این 
استان وجود دارد، بوده اند، اما همان طور که نگاه به منابع استان خوزستان 
ملی است، مشکالت استان نیز ملی تلقی شده و باید یک نگاه ملی برای 

حل مشکالت آن شکل بگیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: انباشت مشکالت در این استان، بعضا مشکالتی 
را برای مردم استان ایجاد می کند که شرایط را بسیار دشوار می کند. در 
بحث انتقال آب از استان منجر به کمبود آب کشاورزان در کشت محصول 
شد و شاهد شکل گیری کانون های ریزگرد در سطح استان بودیم. با افزایش 
بارندگی ها نیز از آنجا که زیرساخت ها در سطح استان وجود ندارد و تعهدات 
داده شده هم عمل نشده است با آبگرفتگی معابر شهری به دنبال عدم وجود 

شبکه جمع آوری آب های سطحی روبه رو هستیم.
نماینده مردم  اهواز در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر سوء مدیریت 
در سطح استان بسیار جدی است؛ به عنوان مثال در سال ۸۵ بانک جهانی 
مبلغ ۱۴٩ میلیون دالر و ۱2۷ میلیون دالر وام به ترتیب برای حل مشکل 
فاضالب اهواز و شیراز اختصاص داد. ما دیدیم که مشکل شیراز حل شد 
باید پاسخگو باشند که این  نیفتاد. مدیران استانی  اتفاقی  اما در خوزستان 
اهواز  و  استان  آبهای سطحی در  آوری  مبلغ چه شده و چرا مشکل جمع 

برطرف نشده است.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه 
ملی برای حل مشکل شبکه جمع اوری آب های سطحی و فاضالب استان 
اختصاص داده شد اما این مبلغ تا سال جاری تخصیص نیافته بود و با پیگیری 
های صورت گرفته مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو حدود یک ماه پیش اختصاص یافت. 
از سوی دیگر اولویت بندی برای هزینه منابع در شرایط کنونی مهم است. 
بنده در چند ماه گذشته به وزارت کشور در خصوص عدم اولویت بندی کارها 
در شهرداری اهواز تذکر دادم اما توجهی نشد. احداث شبکه جمع آوری آب 
های سطحی حداقل در نقاط بحرانی شهر باید در اولویت شهرداری می بود 
نه ساخت آبنمای چند میلیاردی در یک نقطه از شهر. درست است زیباسازی 
شهر نیز حائز اهمیت می باشد اما ابتدا باید به کارهای ضروری پرداخته شود. 
ما نمی توانیم به مردمی که در این شرایط اقتصادی خانه هایشان را آبگرفته 

بگوییم بروند به یک آبنمای چند میلیاردی نگاه کنند.

دشمن می کوشد امواج منفی به اقتصاد ایران  بفرستند
رییس جمهور گفت: تحریم های دشمن اگرچه بدون آسیب و اخالل در اقتصاد 
کشور و زندگی و معیشت مردم نبوده اما دشمن به هدف اصلی ترسیم شده برای 
تحریم  و جنگ اقتصادی که فروپاشی اقتصاد ایران بوده دست نیافت و با قدرت 

می توانیم اذعان کنیم که آثار تحریم ها خنثی شده است. 
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی اظهارداشت: از 
جمله اهداف مهم دشمن در این جنگ اقتصادی بر هم زدن آرامش جامعه و امنیت 
خاطر مردم بود، اما دولت با همه سختی ها، تمامی تالش خود را به کار گرفت  تا 

مانع نا امنی روانی و جلوگیری از بی ثباتی فضای اقتصادی کشور شود.
ضد  سیاست  اجرای  سال  نیم  و  دو  طول  در  که  آن ها  گفت:  جمهور  رییس 
ایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند امروز 
از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانی اند و می خواهند در این چند هفته 

امواج منفی به اقتصاد بفرستند.
نتیجه  اقتصادی  مقاومت  که  دارند  اطمینان  مردم  کرد:  تاکید  روحانی 
به همین جهت پیش بینی ها  برگردند  راه خود  از  ناچارند  داده و تحریم کنندگان 
همین  مختلف  بازارهای  در  اقتصادی  رفتارهای  و  شده  مثبت  آینده  به  نسبت 

را نشان می دهد.
آرامش  زدن  برهم  و  کشور  آینده  به  نسبت  نگرانی  ایجاد  جمهور  رییس 
روانی مردم را بازی در زمین دشمن خواند و تصریح کرد: اگر چه این سختی ها 
و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر می کرد، اما نسبتا 
اقدامات  مراقب  باید  همه  نظر  این  از  و  کند  خنثی  نیز  را  موضوع  این  توانست 
امنیت خاطر مردم  و  اقتصادی کشور  آرامش فضای  باشند که  اظهارات خود  و 

مورد خدشه قرار نگیرد.

مجلس حق ندارد در موضوع برجام وارد شود
های  فعالیت  و  برجام  درباره  گیری  تصمیم  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
هسته ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق ورود ندارد اظهار 
امیدواری کرد که این مساله در بررسی مصوبه روز  سه شنبه مجلس در شورای 

نگهبان مورد توجه قرار گیرد.
علی ربیعی با  بهاشاره به  وضعیت اقتصاد کشور گفت: بنابر گزارش ارائه شده 
از بهبود مسیر رشد اقتصادی از فصل دوم ۱3٩٩ پیش بینی می شود که در پایان 
سال به رغم فشارها و جنگ اقتصادی و با وجود اینکه رشد ارزش افزوده نفت و گاز 
طبیعی ما کاهش داشته است. در گروه کشاورزی 2.۱ درصد، صنایع و معاون 3.3 
درصد، در صنعت ۶.3 درصد و خدمات ۱ درصد رشد خواهیم داشت. بنابراین رشد 
تولید ناخالص داخلی ما به ۱.۱ درصد و رشد ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۸ درصد 

در پایان سال خواهد بود.
وی با اشاره به تالش دولت برای تدوین الیحه بودجه گفت: الیحه بودجه 
هنوز در حال تکمیل است و  و وقتی بودجه نهایی شود و شاخص های بودجه و 
میزان فروش نفت و قیمت را تشریح  میکنم، اما آنچه که قطعی است این که دولت 
سعی دارد جبران کاهش قدرت خرید را در حقوق کارکنان و بازنشستگان  اعمال کند

وی افزود: از سوی دیگر میزان فروش نفت کشور نسبت به گذشته افزایش 
خواهد یافت و دولت این درآمد اضافی را صرف سرمایه گذاریهای زیربنایی و تکمیلی 
خواهد کرد. نفت در بودجه جاری وابسته به نفت نخواهد بود. و تالش شده است که 
حتی در جاری نیز وابستگی کمتر شود. هر چه از نفت به دست آید خرج حمایت از 

توسعه زیرساختی کشور و حمایت اجتماعی و معیشتی از مردم خواهد شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین وابستگی بودجه به ویژه بودجه جاری به 

نفت افزایش نخواهد یافت.
وی همچنین گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۰ از منابع ناشی از مولد سازی دارایی 
ها، واگذاری شرکتها و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، فروش اوراق مدت دار، 
فروش اوراق نفتی استفاده خواهد شد. نکته مهم این است که باید سیاست انبساطی 
برای تحرک در اقتصاد ایران در بودجه به کار رود. البته این سیاست انسباطی به 

هیچ وجه منجر به رشد نفدینگی نخواهد شد.

ساده ترین تعریف کیفیت آموزش، رضایت مخاطبان  است 
آموزش وپرورش  وزیر 
در نشست با رئیس، معاونان 
سنجش  مرکز  کارکنان  و 
کرد:  اظهار  آموزشی  کیفیت  پایش  و 
تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها باید بر 
اساس گزارش های دقیق مرکز سنجش 

و پایش کیفیت باشد.
اظهار  میرزایی  حاجی  محسن 
ف  ا هد ا یک پنجم  تحقق  شت:  ا د
صورت  مرکز  این  در  آموزش وپرورش 
می گیرد و این مرکز در چهارپنجم دیگر 
اهداف نیز به طور غیرمستقیم مؤثر است.

وی با اشاره به اهمیت این مرکز 
در نقش آفرینی تصمیم های نظام تعلیم 
و تربیت گفت: اگر عمیقًا بنگریم، بیش 
از  آموزش وپرورش  اهداف  از  نیمی  از 
پس  می شود  محقق  مرکز  این  طریق 
تحقق اهداف آموزش وپرورش به تالش 
و دقت در مرکز سنجش و پایش کیفیت 

آموزشی وابسته است.
وزیر آموزش وپرورش بابیان اینکه 
دستگاه ها،  همه  در  چالش ها  از  یکی 
آن ها  شدن  گرفتار  و  اهداف  از  غفلت 
است،  اداری  فرایند  پیچ وخم های  در 
این  فعالیت  درصد   ٩۵ کرد:  تصریح 
درصد   ۵ و  است  سیاست گذاری  مرکز 
کار اجرایی است؛ بنابراین باید نگرش 
پایش  و  سنجش  مرکز  در  راهبردی 
نام  در  باشید.  داشته  آموزشی  کیفیت 

این مرکز سه کلمه؛ سنجش، پایش و 
باید دید چه  بنابراین  داریم؛  را  کیفیت 
چیزی را و چگونه می خواهیم سنجش 
کنیم و همچنین باید به پایش و کیفیت 
توجه داشت.حاجی میرزایی، ساده ترین 
را رضایت مخاطبان  کیفیت  از  تعریف 
و ذی نفعان جامعه عنوان کرد و افزود: 
و  انقالب  معظم  رهبر  مطالبات  باید 
نیازمندی های نظام اسالمی و جامعه و 
اقتضائات رشد و تعالی افراد را احصا و 
بر اساس آن برای پایش و کیفیت برنامه 

ریزی کنیم.
وی با اشاره به اینکه مرکز سنجش 
و پایش کیفیت آموزشی باید برآورد و 
نظام  فعالیت های  از  دقیقی  ارزیابی 

تعلیم و تربیت داشته باشد، اظهار کرد: 
امتحانات بخش کوچکی از اهداف این 
با  آموزش وپرورش  است.وزیر  مرکز 
برشمردن دستاوردهای مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزشی گفت: تأثیرگذاری 
در سیاست گذاری های آموزش وپرورش 
مرکز  این  دستاورد  مهم ترین  می باید 

باشد.
حاجی میرزایی خطاب به مدیران 
کرد:  اظهار  سنجش  مرکز  کارکنان  و 
اگر شما نقش خود را به خوبی ایفا کنید 
محقق  نیز  پرورش  و  آموزش  اهداف 
در  باید  را  تحول  بنابراین  شد؛  خواهد 
این مرکز مشاهده کرد. اگر سنجش با 
کیفیتی داشته باشیم پس تحول ایجاد 

کرده ایم.
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  شدیم  جدید  بوم  زیست  وارد  اینکه 
امتحانات  به  شدن  نزدیک  حال  در 
با  و  محکم  کاری  سنجش  در  باید 
بوم  زیست  شرایط  با  متناسب  کیفیت 
بیش  کرد:  اظهار  شود،  انجام  جدید 
کیفیت  کارها  حجم  به  پرداختن  از 
گزارش  باید  بنابراین  است،  مهم  کار 
سلسه وار،  منظم،  مشخص،  فعالیت ها 
تا  ارائه شود  با محتوای معین  دقیق و 
برنامه ریزی های بعدی قرار گیرد،  پایه 
نظام  تصمیم گیری های  نباید  بنابراین 
تعلیم و تربیت بدون گزارش های مرکز 
سنجش و پایش کیفیت آموزشی باشد.
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فعالیت های غیرحضوری دانشگاه ها بعد از پاندمی کرونا هم
 ادامه می یابد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فعالیت های غیرحضوری دانشگاه ها بعد 
از پاندمی کرونا هم ادامه دارد.

منصور غالمی در نشستی با مدیران، مسئوالن و فارغ التحصیالن یک مجتمع 
آموزشی و نیکوکاری و بازدید از این مؤسسه با اشاره به شیوع بیماری کرونا اظهار 
داشت: شرایط ناشی از پاندمی کرونا همه دانشگاه های کشور را در موقعیتی قرار داد 
که امکان حضور دانشجویان نبوده و نیست، مجموعه های دانشگاهی در این شرایط 

کاری را انجام داده اند که در شرایط عادی فکرش را هم نمی کردند.
و  مسائل  گذشته  سال  نیم  در  دانشگاه  اغلب  کرد:  خاطرنشان  علوم  وزیر 
مشکالت بیشتری داشتند که در نیم سال جاری بسیاری از این مسائل و مشکالت 

برطرف شده است.
بسیاری  گفت:  شده  ایجاد  ظرفیت  و  الکترونیکی  آموزش  پیرامون  غالمی 
از دانشگاه ها این ظرفیت را دارند و توانمندی را نشان دادند که پس از برطرف 
شدن این بیماری بتوانند بخشی از فعالیت های شأن را به صورت غیرحضوری و 

آموزش های غیرحضوری ارائه دهند.
به گفته وی، دانشگاه های کشور با بهره گیری از تجربیات آموزش های مجازی 
این ظرفیت را دارند که پس از برطرف شدن این بیماری کرونا بتوانند بخشی از 
فعالیت هایشان را به صورت غیرحضوری و در قالب آموزش های مجازی ارائه دهند.

بدهی دانشجویان بابت روزهایی که در خوابگاه نبودند صفر شد
رئیس صندوق رفاه دانشجویان اقدامات صندوق رفاه در ایام کرونا را تشریح 

کرد و از افتتاح ۷۵ خوابگاه در سال جاری خبرداد.
ناصر مطیعی اقدامات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
را در دوره شیوع کرونا تشریح کرد و گفت: در سال ٩۸ سال آغاز کرونا نسب به 
سال قبل ۴۴ درصد کمک صندوق رفاه دانشجویان به خوابگاه ها و آشپزخانه های 

دانشگاه ها بیشتر شد.
وی با اشاره به افزایش وام های دانشجویی خاطرنشان کرد: وام ها در مجموع 

سال ٩۸ نسبت به ٩۷ هشت و نیم درصد رشد داشت.
بدهی  افزود:  و  کرد  اشاره  کرونا  ایام  در  ها  خوابگاه  تعطیلی  به  مطیعی 
دانشجویان بابت روزهایی که در خوابگاه نبودند صفر شد،  همچنین به دانشجویانی 
که در خوابگاه خودگردان در شهرهای بزرگ ساکن بودند، ۵۰۰ هزارتومان و به 
دانشجویانی که در خوابگاه های خودگردان شهرهای کوچک ساکن بودند، 3۵۰ 

هزارتومان کمک بالعوض شد.
وی ادامه داد: بازپرداخت اقساط ماه های اسفند ٩۸،  فروردین و اردیبهشت 

٩٩ به آخر دوره موکول شد.
مطیعی ادامه داد: اقالم غذایی فاسد شدنی مثل گوشت مرغ و گوشت قرمز 
که در سردخانه ها قرار داشتند و  به دلیل اینکه آشپرخانه های دانشجویی تعطیل 

بودند با ستاد تنظیم بازار هماهنگ شد تا دانشگاه ها بتوانند آن را تعویض کنند.
وی افزود: همچنین برخی از دانشگاه ها اقالم فاسد شدنی خود را با هماهنگی 
در  تا  دادند  تحویل  ها  کننده  مصرف  بقیه  به  سهمیه  حفظ  با  بازار  تنظیم  ستاد 
دوباره  بازار  تنظیم  قیمت ستاد  با  را  دانشجویان  گوشت  بازگشت مجدد  صورت 

در اختیار بگیرند.
آموختگانی  دانش  برروی  مطالبات  برای وصول  ها  پیگیری  افزود:  مطیعی 
متمرکز شد که  بر اساس اطالعات می دانستیم که شاغل هستند و به عالوه دانش 
آموختگانی  که اقساط شان را بیش از 2۰ قسط بود  که پرداخت نکرده بودند و آن 
نشان می داد که عدم پرداخت به دلیل سهل انگاری بوده نه کرونا، به بقیه دانش 
آموختگان فقط اطالع رسانی کردیم هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت، نه سندی 

اجرا گذاشته شد و نه ضامنی تحت فشار قرار گرفت.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: معاونان دانشجویی را در سال جاری  
دعوت کردیم و خیرین آموزش عالی را به میدان آوردیم، ارتقا حدود ۱۰۵ خوابگاه 
در طرح سه جانبه مشارکتی 3۰ درصد خیرین، 3۰ درصد دانشگاه و ۴۰ درصد 

صندوق پیگیری شد.

 

قتل نوجوان ۱۷ساله در کرمانشاه 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از قتل پسر نوجوان ۱۷ ساله ای 

در شهرک تعاون شهر کرمانشاه خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: در تحقیقات مقدماتی مشخص شد 
نوجوان ۱۷ ساله  پس از ورود به خانه یکی از دوستانش، توسط وی و همدستی 

مادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

پلیس گلستانی رشوه میلیونی را رد کرد
رشوه  رد  و  عمل  از صحت  گلستان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
بندرترکمن  شهرستان  در  شناس  وظیفه  مامور  توسط  ریالی  میلیون   ۱۵۰

داد. خبر 
سرهنگ فرزاد تاجره اظهارداشت: مأموران پلیس امنیت عمومی بندرترکمن 
پس از اقدامات اطالعاتی موفق شدند یکی از دالالنی را که در زمینه خرید و 
فروش غیرمجاز پرندگان کمیاب فعالیت می کرد، شناسایی کنند وپس از هماهنگی 
با مرجع قضایی ، متهم در مخفیگاهش دستگیر شد، اما برای فرار از مجازات 

به ماموران پیشنهاد رشوه ۱۵۰ میلیون ریالی داد.
انتظامی گلستان افزود: مأمور وظیفه شناس شهرستان  جانشین فرماندهی 
با  از قبول رشوه، مراتب را صورتجلسه کرده و متهم  امتناع  بندرترکمن ضمن 

تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

خواستگار، طالهای خواهر نامزدش را دزدید
خواهر  مناسب طالهای  فرصتی  در  بود،  دختر  خواستگار  که  جوانی  پسر 

نامزدش  را دزدید.
مأموران کالنتری بعد از اطالع از وقوع جرم با حضور در محل حادثه  به 
بررسی های اولیه پرداختند و مال باخته عنوان کرد: همراه خانواده ام به مسافرت  
ریال  میلیارد  ارزش یک  به  متوجه شدم طالهایم  برگشتم،  وقتی  و  بودم  رفته 

سرقت شده است. 
تیمی از کارآگاهان بعد از ثبت اظهارات شاکی دست به کار تحقیق شدند و 
تحقیقات آنان مشخص ساخت سارق به محل آشنایی داشته و می دانسته اعضای 
اطرافیان  را روی  تحیقات خود  دلیل  به همین  و  ندارند  در خانه حضور  خانواده 

مال باخته متمرکز کردند.
شاکی پاسخ به این سئوال که آیا به شخص خاصی مظنون است یا کلید 
خانه اش در اختیار شخص خاصی قرار داده ، گفت: به خواستگار خواهرم که از مدتی 

پیش با ما  ارتباط خانوادگی برقرار کرده، مشکوک هستم.
سرقت  ارتکاب  در  خواستگار  جوان  از  ردپایی  تحقیقات،  بعدی  مرحله  در 
به دست آمد و  وی با هماهنگی قضائی دستگیر شد و وقتی تحت بازجویی قرار 
گرفت، به سرقت طالهای خواهر نامزدش اقرار کرد و گفت: با استفاده از کلیدی 
که خواهر شاکی در اختیارم گذاشته بود و با اطالع از نبود شاکی و خانواده اش  
طالها را سرقت کردم و بخشی از طالها را به افراد عبوری و ناشناس و بخشی 

دیگر از اموال مسروقه را به شخصی به نام سیامک فروختم.
سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران، 
با اشاره به این که کارآگاهان موفق شدند خریدار اموال مسروقه را دستگیر کنند، 

گفت: دومین متهم پرونده نیز به مالخری از جوان خواستگار اعتراف کرد. 

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحیالهی

ت
مل

نه 
خا

زیرنظر:خشایاربوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیرنظر:ناظمرام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواداحمدی

کامپیوترهایدسکتاپاپل
باپردازندهM۲بهزودیازراهمیرسند

اپل  ویبو،  اجتناعی  شبکه ی  در  شده  فاش  جدید  اطالعات  اساس  بر 
احتماال در سال 2۰2۱ اولین کامپیوتر های دسکتاپ مک را مجهز به پردازنده 

M2 رونمایی می کند.
اپل در رویداد One More Thing از کامپیوتر های مک  مبتنی  بر 
مراسم  در  پیش تر  کوپرتینویی ها  کرد.  رونمایی   M۱ اختصاصی پردازنده ی 
اپل  پردازنده های  به   x۸۶ اینتل  پردازنده های  از  مهاجرت  توسعه دهندگان، 
سیلیکون را علنی کرده بودند و در نهایت، در جریان آخرین رویداد خود از 
پردازنده ی اختصاصی M۱ رونمایی و ادعاهای بزرگی در رابطه با آن مطرح 
کردند. در طول این رویداد، اپل عملکرد پردازشی M۱ را چندین برابر بهتر 
از مدل قبلی در همان دستگاه ها عنوان می کرد. با عرضه شدن کامپیوترهای 
جدید مک مجهز به این پردازنده، آزمون ها و بنچمارک های انجام شده روی 
اکثر  نوعی  به  و  داشتند  آن ها حکایت  از عملکرد کم نظیر  این محصوالت، 

ادعاهای اپل را به حقیقت تبدیل کردند.
پردازنده ی M۱ درواقع جایگزین تمامی پردازنده های اینتل در نسخه های 
مک بوک ایر و مک مینی شده است؛ درحالی که مک بوک پرو ۱3 اینچی، 
پردازنده های نسل هشتمی را کنار گذاشته و تنها پردازنده های نسل دهمی 
اولین نشانه ها  اکنون  به فروش می رساند.   M۱ پردازنده ی را درکنار  اینتل 
از پردازنده ی مورد انتظار M2 )یا هر اسم دیگری( برای استفاده در کالس 

دسکتاپ و کامپیوترهای رومیزی اپل منتشر شده است.
بر اساس اطالعات فاش شده در شبکه ی اجتماعی ویبو، احتماال اپل 
پردازنده ی M2 را در نیمه ی دوم سال آینده میالدی برای استفاده در مک های 
باالرده خود از جمله آی مک، آی مک پرو و مک بوک پرو درنظر گرفته است. با 
نگاهی به تأثیرگذاری و عملکرد بسیار خوب پردازنده ی ۵ نانومتری M۱، انتظار 
می رفت اپل به زودی کامپیوترهای باالرده ی خود را با استفاده از پردازنده ی 

های اپل سیلیکون و احتماال هسته های پردازشی بیشتر راهی بازار کند. 
طبق گفته های اکانت کاربری Mobile chip master در شبکه ی 
اجتماعی ویبو و همان طور که گفته شد، انتظار می رود پردازنده ی M2 اپل، 
در نیمه دوم سال 2۰2۱ برای دسکتاپ های این شرکت مورد استفاده قرار 
گیرد. هم اکنون این پردازنده با اسم رمز »Jade« شناخته می شود؛ همچنین 
احتماال اپل اولین پردازنده ی گرافیکی گسسته ی خود را نیز در سال آینده با 
اسم رمز لیفوکا ))Lifuka در دسکتاپ های مک استفاده کند؛ اما متأسفانه 
هنوز به طور دقیقی مشخص نیست که این دو پردازنده، ابتدا در چه محصوالتی 

از خانواده ی کامپیوترهای مک استفاده می شود.
در  بازطراحی شده  استاندارد  از معرفی آی مک های  قبلی  گزارش های 
از  اما هیچ خبری در مورد استفاده  ابتدایی 2۰2۱ اشاره داشتند؛  سه ماهه ی 
انتظار  اکنون  نداشت.  وجود  پرو  و مک  پرو  آی مک  در   M2 تراشه همان 
می رود این پردازنده در دو محصول یادشده نیز استفاده شود. گفته می شود 
مهندسان اپل در حال کار روی مک پرو جدید با پردازنده های اپل سیلیکون 
هستند و اندازه آن تقریبا نصف مک پرو فعلی خواهد بود. درواقع، اگر اپل 
یک پردازنده ی کالس دسکتاپ برای آی مک ها رونمایی کند، احتماال آن را 
در کامپیوتر ورک استیشن خود نیز استفاده خواهد کرد و تنها سؤال این است 
که چه زمانی قرار است آن دستگاه رونمایی شود؟ طبق گفته های تحلیلگر نام 
آشنا مینگ-چی کو، مک بوک های بازطراحی شده، با استفاده از پردازنده های 
اپل و نمایشگرهای مینی LED در سال آینده ی میالدی از راه خواهند رسید.

انتظار می رود که اپل، نسخه ی بهبودیافته ی M۱ را به عنوان قلب تپنده ی 
لپ تاپ های جدید خود در نظر گرفته باشد و پردازنده ی M2، با هسته های 
بیشتر پردازشی و گرافیک اختصاصی )احتماال گسسته( قدرت کامپیوترهای 

باالرده مک را تأمین کند.

ســاماندهی  معــاون 
امــور جوانان وزارت ورزش و 
جوانــان بااشــاره بــه رقم وام 
ازدواج در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
گفــت: رقــم وام ازدواج در الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۰  تغییــری نکــرده اســت، 
لــذا بــا همــان رقــم و با شــرایط ســال 
گذشــته یعنــی ۵۰ میلیــون تومــان بــه 

ــود. ــت می ش ــن پرداخ مزدوجی
محمــد مهــدی تندگویــان اظهــار 
داشــت: در مــورد رقــم وام ازدواج برای 
ــی  ــم نهای ــع تصمی ــده تاب ــال آین س
ــه  ــالغ الیح ــس در اب ــت و مجل دول
بودجــه ۱۴۰۰  هســتیم. امیدواریــم 
ــتورالعمل  ــن دس ــذار  تدوی ــون گ قان
مناســب پرداخــت، در جهــت جلوگیری 
از سوءاســتفاده های ایجاد شــده از وام 

ــد. ــف کن ازدواج را تکلی
وی همچنیــن از دولــت خواســت 
تــا بــه ســهولت در پرداخــت وام و 

همچنیــن اخــذ تضامیــن بــا توجــه بــه 
تــورم و شــرایط اقتصــادی جامعــه بــه 
طوریکــه جوانــان را بــرای بازپرداخــت 
ــد،  ــه نکن ــکل مواج ــا مش ــم ب وام ه

توجــه ویــژه داشــته باشــد.
معــاون وزیــر جوانــان ادامــه 
ــان  ــا نش ــر آماره ــوی دیگ داد: از س
گذشــته  ســال  ســه  در  می دهنــد 

علیرغــم افزایــش وام ازدواج و بــه 
ــاهد  ــت، ش ــانی آن در پرداخ روز رس
افزایــش میــزان ازدواج در کشــور 
بــرای  رو  ایــن  از  و  ایــم  نبــوده 
ــد  ــه بای ــن زمین ــدام اساســی در ای اق
در  دائمــی  مشــوق های  سیاســت  
جهــت تحکیــم بنیــاد خانــواده ماننــد 
و  زوجیــن  بــرای  ایمــن  اشــتغال 

و  آنهــا  بــرای  ارزان  مســکن  یــا 
همچنیــن مشــوق های دائمــی بــرای 
فرزنــدآوری زوجیــن در  نظــر گرفتــه 
کنــار  در  اینگونــه  چراکــه  شــود 
ــان  ــم بنی ــاهد تحکی ــر ازدواج، ش ام
ــت  ــرخ جمعی ــش ن ــواده و افزای خان
همیــن  بــه  بــود؛  خواهیــم  هــم 
ــود  ــی ش ــد م ــه تاکی ــل اســت ک دلی
ــخگوی  ــی پاس ــه تنهای وام ازدواج ب
مشــکالت جوانــان و رفــع خطــر 

کاهــش جمعیــت نیســت.
تندگویــان در پایــان دربــاره رقــم 
ــه  ــان در الیح ــت جوان ــه معاون بودج
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ۱۴۰۰ گف
ــت  ــن معاون ــد ۱٩، ای ــی کووی پاندم
افزایــش  درصــدی   ۵۰ درخواســت 
بودجــه در الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ را 
ــورد  ــادی از آن م داشــته و بخــش زی
قبــول ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
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سال آینده حقوق سربازان سه برابر می شود 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از افزایش حقوق 

سربازان برابر بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.
امیر غالمرضا رحیمی پور با اشاره به وضعیت حقوق سربازان گفت: حقوق 
سربازان از جمله مواردی است که نیروهای مسلح به دنبال افزایش آن هستند و 

در این زمینه رایزنی های زیادی نیز با دولت و مجلس انجام شده است.
وی با بیان این که ستادکل نیروهای مسلح از طریق رایزنی و پیگیری از 
سازمان برنامه و بودجه، موفق به افزایش به حقوق سربازان در بودجه سال آینده 
شد، گفت:  بر این اساس حقوق سربازان وظیفه از ابتدای سال ۱۴۰۰ افزایش 
پیدا خواهد کرد و از رقم میانگین ۴۸۰ هزار تومان به میانگین یک میلیون و 3۵۰ 

هزار تومانی خواهد رسید. این رقم در واقع حدود سه برابر افزایش خواهد داشت.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه با 
این افزایش میزان حقوق سربازان به حدود ۶۰ درصد رقم مصوب قانون خواهد 

رسید، گفت:امیدواریم که از سال آینده با تامین اعتبار این اقدام انجام شود.
رحیمی پور درمورد اینکه آیا مجلس با این افزایش حقوق موافقت خواهد 
کرد یا خیر گفت: هماهنگی های الزم با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
انجام شده و آنان نیز موافق این موضوع هستند. ان شااهلل در صحن مجلس نیز 

این موضوع رای خواهد آورد و حقوق سربازان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی درباره اینکه این افزایش حقوق از چه زمانی اعمال خواهد شد، گفت: 
با توجه به اینکه موضوع در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده، افزایش حقوق نیز از 

ابتدای فروردین ماه لحاظ خواهد شد.
به گفته وی، عالوه بر افزایش حقوق مواردی نظیر امتیازات ویژه، فوق العاده 

حقوق و ... نیز به سربازان تعلق خواهد گرفت.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: 
در  که  آنچه  برابر  عینا  سربازان  حقوق  باید  مسلح  نیروهای  ستادکل  نظر  از 
موضوع  این  تحقق صددرصدی  دنبال  به  ما  و  شود  پرداخت  شده  قید  قانون 
از طریق تامین اعتبارات الزم با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه در 

سال های آتی هستیم.

شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  در  اخیــرا 
اجتماعــی غیررســمی مطلبــی دربــاره چگونگــی روند 
ادامــه ســال تحصیلــی جــاری از ۱۵آذرمــاه منتشــر 
شــده کــه مســتند نیســت و وزارت آمــوزش و پرورش 

در ایــن خصــوص اطالعیــه ای صــادر کــرد.
در اطالعیــه مرکــز اطــالع رســانی وزارت 
ــراً در فضــای  ــرورش آمــده اســت: اخی آمــوزش و پ
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی غیررســمی مطلبــی 

دربــاره چگونگــی رونــد ادامــه ســال تحصیلــی جاری 
ــاه منتشــر شــده کــه مســتند نیســت. از ۱۵ آذرم

وزارت آمــوزش و پــرورش بــا در نظــر گرفتــن 
ایــن مهــم کــه ســالمت دانــش آمــوزان و معلمــان 
اولویــت اســت، در خصــوص ادامــه به کار مــدارس و 
رونــد آمــوزش حضــوری تابــع تصمیمــات ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا اســت و معلمــان، دانــش آمــوزان 
و اولیــای آنــان اخبــار مربــوط بــه مصوبــات ســتاد را 

فقــط از رســانه ملــی و پورتــال اطالع رســانی وزارت 
آمــوزش و پــرورش پیگیــری کننــد.

وزارت آمــوزش و پــرورش ضمــن تکذیــب 
این گونــه ادعاهــای واهــی کــه فقــط موجــب 
تشــویش اذهــان عمومــی مــی شــود؛ اعــالم مــی 
ــه  ــی هرگون ــق قانون ــه ح ــن وزارتخان ــه ای دارد ک
ــورت  ــی را در ص ــع قضای ــی در مراج ــدام حقوق اق
تکــرار اینگونــه مــوارد بــرای خــود محفــوظ می دانــد.

ستادملیمبارزهباکرونا
درموردآموزشحضوریتصمیمگیریمیکند
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ئیس  ر م  عال ا طبق 
در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
 ۴2۰۰ رز  ا حذف  صورت 
تومانی کاالهای اساسی، یارانه معیشتی 

دو تا سه برابر خواهد شد.
ز  و ر  ،۱ ۴۰۰ جه  د بو الیحه 
منابع عمومی  با  آذرماه   ۱2 چهارشنبه 
ارائه  مجلس  به  میلیاردی  هزار   ۸۴۱
در  حضور  با  نوبخت  محمدباقر  شد. 
تلویزیونی-جزئیات الیحه  برنامه  یک 
بررسی  مورد  را  آینده  سال  بودجه 

قرار داد.
پرداخت یارانه ادامه دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با 
آینده  سال  در  یارانه  جریان  به  اشاره 
گفت: افزایش یارانه معیشتی در بودجه 
پرداخت  و  است  شده  گرفته  نظر  در 
یارانه نقدی ادامه دارد.وی افزود: دالر 
کاالهای  تامین  برای  تومانی   ۴2۰۰
اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه 
شرایط طوری باشد که این ارز حذف 

شود، یارانه ها 2 تا 3 برابر می شود.
در  که  گفت  هم  را  این  نوبخت 
میلیارد  هزار   ۱۶ آینده  سال  بودجه 
برای رفع فقر در نظر گرفته شده است.
وضعیت حقوقی در بودجه ۱۴۰۰

نوبخت با بیان اینکه پرداخت همه 
درصد   2۵ حقوقشان  دولت  کارکنان 
اضافه می شود. افزود: افزایش ضریب 

بگیر  حقوق  مختلف  گروه های  حقوق 
همچنین  و  اجرایی  دستگاه های  در 
درصد   2۵ میزان  به  مسلح  نیروهای 
حقوق  افزایش  میزان  بنابراین  است؛ 

سال آینده 2۵ درصد خواهد بود.
برای کادر درمان  ادامه داد:  وی 
بودجه هایی در نظر گرفته شده است. 
حتی سربازان حقوقی که می گرفتند در 

این بودجه دو برابر شده است.
حامل های انرژی گران نمی شود 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
رابطه با وضعیت تورم و گرانی حامل 
های انرژی در سال آینده گفت: تورم 
نرخ  نوسان  دلیل  اخیربه  های  ماه  در 
ارز افزایشی بوده است ولی پیش بینی 
بانک مرکزی  بر این است که تورم تا 

22 درصد کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا 
در سال بعد حامل های انرژی افزایش 
قیمت خواهد داشت تاکید کرد:هیچ چیز 
را گران نخواهیم کرد. مطلقا این کار را 

انجام نمی دهیم.
اصالح  برای  خود  نظر  مجلس 

ساختار بودجه را اعالم کند
ساختار  اصالح  درباره  نوبخت 
بودجه نیز توضیح داد: ساختار بودجه دو 
سال است که تغییر کرده است. بعد از 
مجلس یازدهم  برنامه اصالح ساختار 
زیادی  را تقدیم مجلس کردیم اگر در 
جایی مجلس احساس می کند که جای 

کار دارد ما هم کمک خواهیم کرد.
دارد  فرصت  مجلس  افزود:  وی 

اصالحاتی  شده  ارائه  بودجه  درباره 
انجام دهد، اما هر چی نیاز بود ما در 

بودجه در نظر گرفتیم.
نفت 23 درصد  به  بودجه  اتکای 

شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه 
به  بودجه  درصد   ۵۰ از  بیش  گذشته 
نفت متکی بود که امسال این به 23 
الیحه  گفت:در  است.  رسیده  درصد 
نفتی  درآمدهای   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
و  نفت  از  حاصل  منابع  عنوان  با  که 
به  شده  یاد  آن  از  نفتی  فرآورده های 
رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۱٩٩.2
دولت،  عمومی  منابع  بخش  در  است. 
و  نفتی  درآمدهای  است  مهم  آنچه 

درآمدهای مالیاتی است.
بهره  به  امسال  تونل  بزرگترین 

برداری می رسد
مورد  در  رئیس جمهور  معاون 
 ۴۱٩ گفت:  نیز  ها  پروژه  وضعیت 
کیلومتر راه آهن خط دوم فقط افتتاح در 
نظر گرفته شده است. بزرگترین تونل 
همین امسال به بهره برداری می رسد. 
محرومین  مسکونی  واحد  هزار   ۸۰
خطوط  می شود.  داده  تحویل  امسال 
شهری حدود ۱۰3 کیلومتر، ۱۱ طرح 
آن ها  همه  که  داریم  شهری  آبرسانی 

در بودجه لحاظ شده است.

سخنگویستادبودجهاعالمکرد:
واردات خودرو همچنان ممنوع است! 

با اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰ در حالی گمانه 
زنی ها برای واردات خودرو آغاز شد که اعالم مسئوالن سازمان برنامه و 
بودجه از این حکایت دارد که فعال در مورد آزاد سازی خودرو تصمیم گیری 
نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست بلکه برای ترخیص 

خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است.
روز ۱2 آذر بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد و در کنار تمامی بحث 
هایی که در رابطه با اعداد و ارقام آن مطرح بود، اعمال حقوق ورودی واردات 
خودرو موجب شد تا این شائبه ایجاد شود که دولت تصمیم به آزاد سازی 
واردات خودرو در سال آینده دارد که درآمد ناشی از این واردات را در بودجه 

پیش ببنی کرده است.
)۵(درآمدی الیحه  این در حالی است که در ردیف ۱۱۰۴۰2 جدول 
تومان  میلیارد  حدود 2۰۴۰  خودرو  ورودی  حقوق  برای  آینده  سال  بودجه 

پیش بینی شده است.
 واردات خودرو همچنان ممنوع است

اما پیگیری ماجرای اعمال حقوق ورودی و اینکه آیا قرار است بر این 
اساس واردات خودرو هر چند به صورت محدود آزاد شود، با توضیحاتی از 
سوی مژگان خانلو -سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه همراه بود.

وی گفت که اعمال حقوق ورودی حدود 2۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش 
درآمدی دولت در الیحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و 
آزاد سازی واردات خودرو  بوده و در خصوص  همچنان واردات آن ممنوع 

تصمیم جدیدی اتخاذ نشده  است.
خانلو توضیح داد که در حال حاضر تعدادی از خودروها به دالیلی از 
جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص 
آن ها تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص 
شوند، بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به عنوان یکی از محل های 

درآمدی دولت در الیحه بودجه پیش بینی شده است.
2۷۸3 خودرو در گمرک مانده است

اما خودروهایی که در گمرک باقی مانده به همان ماجرای واردات حدود 
۱2 هزار و 2۶۱ دستگاهی بر می گردد که از چند سال گذشته و قبل از ممنوعیت 
واردات خودرو به گمرک آمده بود ولی از سال ۱3٩۷ با تغییر ضوابط واردات 
خودرو  از جمله ممنوعیت و ثبت سفارش و از سوی مشکالت ارزی، امکان 
ترخیص نداشتند تا اینکه از دی ماه ۱3٩۷ با مصوبه هیأت وزیران و تحت 

شرایط تعریف شده بخشی از آن ها به تدریج ترخیص شد.
تمدید مصوبه مربوطه برای ترخیص این خودروها در چهار مرحله صورت 

گرفت که آخرین آن در فاصله خرداد تا 2۶ شهریورماه امسال بود.
در نهایت گزارشی که ارونقی - معاون نی گمرک ایران- در شهریورماه 
بعد از پایان مهلت اخر برای ترخیص خودروها اعالم کرد از این حکایت داشت  
که از مجموع خودروهای ورودی، 2۷۸3 دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده 

که امکان ترخیص پیدا نکردند.
وی گفته بود که بخشی از خودروهای باقی مانده دارای پرونده های 
قضایی هستند که برای ترخیص آن نیاز به رأی قطعی از سوی مرجع قضایی 
خواهد بود و البته طبق مصوبه هیات وزیران برای ترخیص محدودیت زمانی 

ندارند.
اما از همین مجموع 2۷۸3 دستگاه باقی مانده حدود ۱۰۰۰ دستگاه به 
دلیل عدم ثبت سفارش و تا ۷۰ دستگاه که ساخت و یا سفارش آمریکا بودند 

امکان ترخیص نداشتند و مابقی نیز مشکل قضایی داشتند.
بر این اساس در هر زمان که مشکالت این خودروها برطرف و امکان 
خروج پیدا کنند باید حقوق ورودی آن ها پرداخت شود که این رقم از سوی 

دولت پیش بینی و در بودجه قرار گرفته است.

دردوازدهمیننشستوزارتیاوپکوغیراوپکرخداد،
توافق  بشکه ای  تسهیل ۵۰۰ هزار  بر سر  اوپک پالس  اجماع 

کاهش تولید در ژانویه ۲۰۲۱
دوازدهمین نشست وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک با توافق نظر 
بر سر تسهیل روزانه ۵۰۰ هزار بشکه ای توافق کاهش تولید برای ژانویه 

2۰2۱ پایان یافت.
23 کشور عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
پنجشنبه، ۱3 آذرماه در دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی ائتالف اوپک 
پالس از طریق ویدئوکنفرانس، بر سر افزایش تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه ای 
برای ژانویه سال 2۰2۱ میالدی به اجماع رسیدند و تصمیم گرفتند برای تعیین 
مقدار تسهیل کاهش تولید )افزایش تولید( در ماه های آینده، هر ماه بر اساس 

شرایط بازارهای جهانی نفت نشست برگزار کنند.
بر این اساس، کاهش تولید روزانه تولیدکنندگان عضو ائتالف اوپک پالس 
از رقم ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه ژانویه 2۰2۱ با افزایش روزانه ۵۰۰ 
هزار بشکه ای در ژانویه 2۰2۱ به ۷ میلیون و 2۰۰ هزار بشکه در روز می رسد، 
اعضا همچنین تأکید کردند که این روند تا زمانی که مجموع تسهیل کاهش 

تولید )افزایش تولید( به روزانه 2 میلیون بشکه برسد، ادامه خواهد داشت.
پایبندی ضعیفی  خود  تعهد  به  تاکنون  که  کشورهایی  حال  عین  در 
داشته اند تا ماه مارس سال 2۰2۱ میالدی برای جبران فرصت خواهند داشت.

کشورهای عضو اوپک و متحدانش در ماه دسامبر امسال همچنان به 
توافق کاهش تولید روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز پایبند خواهند بود.

بر این اساس، ایران، ونزوئال و لیبی نیز همچنان از هرگونه کاهش 
تولید مستثنا هستند.

وزیرنفتپسازنشستوزارتیاوپکوغیراوپک:
اوپک پالس تصمیم عاقالنه ای گرفت

وزیر نفت گفت: بر اساس توافق دوازدهمین نشست وزارتی اوپک پالس، 
مقدار کاهش عرضه تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در ژانویه 2۰2۱ 
روزانه ۷ میلیون و 2۰۰ هزار بشکه خواهد بود که با توجه به جلب نظر همه 

اعضا، تصمیم عاقالنه ای است.
بیژن زنگنه شامگاه پنجشنبه )۱3 آذرماه( پس از برگزاری دوازدهمین 
نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به اوپک پالس در جمع خبرنگاران گفت: 
کاهش تولیدی که تا پایان سال جاری میالدی داریم ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار 
بشکه است که این مقدار کاهش تولید برای ماه ژانویه 2۰2۱ به ۷ میلیون و 
2۰۰ هزار بشکه تغییر یافت و مقدار کاهش تولید در ماه های پس از ژانویه 

نیز در نشست های بعدی وزارتی اوپک پالس مشخص می شود.
وی افزود: اگر طی ماه های آینده نیز برای تغییر سطح کاهش تولید 
تصمیمی گرفته شود، به هر حال این مقدار بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نخواهد بود.

زنگنه با بیان اینکه تصمیم  نهایی در ماه های آینده و در نشست های آینده 
گرفته می شود، ادامه داد: هر تصمیمی در این زمینه تابع عرضه و تقاضای 
بازار خواهد بود و به نظر می رسد این تصمیم که با جلب نظر اعضا گرفته 

شد، عاقالنه  است.

زنگنهخبرداد:
هدف گذاری ۲۵ میلیارد دالری صنعت پتروشیمی 

در سال ۱۴۰۰
تولید«  »جهش  باقی مانده  طرح های  تکمیل  با  گفت:  نفت  وزیر 
رشد  با  بخش  این  ۱۴۰۰، مجموع ظرفیت  در سال  پتروشیمی  صنعت 
۸۰ درصدی نسبت به سال ٩2، به ۱۰۰ میلیون تن در سال به ارزش 

2۵ میلیارد دالر خواهد رسید.
بیژن نامدار زنگنه در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
نفت که به صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور رییس جمهوری برگزار 
افزایش  پتروشیمی  صنعت  تولیدات  گذشته  سال  هفت  در  افزود:  شد، 
چشمگیری داشته و امروز، هدف اصلی وزارت نفت در بخش پتروشیمی، 

گذر از خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیازهای داخل است
وی گفت: جهش سوم در این صنعت نیز در جریان است که طی 
آن تولید ۱33 میلیون تنی به ارزش تولیدات نهایی 3۷ میلیارد دالری 
در سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده و بیشتر طرح های آن در حال اجراست.

میلیارد  یک  از  بیش  سرمایه گذاری  ارزش  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
ادامه داد: امسال و در اجرای طرح های جهش  امروز،  دالری سه طرح 
دوم تولید، ۱٩ طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری ۱۱.۴ میلیارد دالری و 

تولید 2۵ میلیون تنی به بهره برداری می رسد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون پنج طرح پتروشیمی 
رییس جمهوری  توسط  دالری  میلیارد  سه  به  نزدیک  سرمایه گذاری  با 
افتتاح شده و طرح اوره آمونیاک لردگان که امروز به بهره برداری می رسد، 

ششمین طرح پتروشیمی امسال است.
آن  اجرای  طرح،  این  ویژگی های  از  یکی  خاطرنشان کرد:  زنگنه 
با هدف محرومیت زدایی  لردگان است که  در منطقه کمتر توسعه یافته 
توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انجام شده است و سه هزار 
تن تولید روزانه و یک میلیون تن تولید سالیانه به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: ظرفیت تولید کشور در بخش اوره بدون احتساب این 
طرح سالیانه ۶.۵ میلیون تن است که با افتتاح این طرح، همچنین طرح 
مسجد سلیمان که طی یکی دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید 
و همچنین طرح هنگام، مصرف سالیانه 2 میلیون تنی داخلی پوشش 

داده شده و بقیه اوره تولید صادر خواهد شد.
این عضو کابینه دولت بیان داشت: در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و با توجه به تنوع محصوالت پتروشیمی در باالدست، یکی از 
اولویت های راهبردی وزارت نفت توسعه صنایع پیشران و پایین دستی 

پتروشیمی است.
پتروشیمی  مالمین  کریستال  واحد  دلیل  همین  به  ادامه داد:  وی 
عملیات  همچنین  و  اجراست  حال  در  پیشرفت  درصد   2۵ با  لردگان 
اجرایی 2 پارک پایین دستی کریستال مالمین و اوره رزینی که ارزش 

افزوده قابل توجهی دارند، آغاز خواهد شد.
قالب طرح های  این طرح ها که در  بر  اظهار داشت: عالوه  زنگنه 
جهش دوم و سوم تولید در دست اجراست، خوراک های موجودمان برای 
آمایش سرزمینی  و  اشتغال زایی  با هدف  پایین دستی  و  پیشران  صنایع 

اختصاص یافت.
وی با اشاره به ریل گذاری برای آینده، خاطرنشان کرد: طرح پروپیلن 
را  خود  هماهنگی  مراحل  آخرین  که  است  اقدامات  این  از  یکی  مرکز 
در دولت می گذراند تا مجوزهای آن اخذ شود، همچنین چند مگاپروژه 

به زودی در مراسمی با حضور رییس جمهوری آغاز به کار خواهد کرد.
ساخت واحد فراورش توسط بخش خصوصی برای نخستین بار

فراورش  بشکه ای  هزار   ۵۰ واحد  طرح  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
امروز،  افتتاحی  طرح  دومین  عنوان  به  کارون  غرب  در  پیش ساخته 
افزود: از سال ٩2 تا ٩٩ ظرفیت تولید میدان های مشترک غرب کارون 
را از ۷۰ هزار بشکه در روز به حدود ۶ برابر یعنی ۴۰۰ هزار بشکه در 

روز افزایش دادیم.
از اقداماتی که برای سرعت بخشی به عملیات و  وی گفت: یکی 
کاهش تصدی گری دولت در امور انجام شده، استفاده از ظرفیت فراورش 
پیش ساخته سریع االحداث بود و به همین منظور میدان آزادگان در قالب 
یک قرارداد اجاره با شرکتی اروپایی که خود نزدیک به ۵۰ میلیون دالر 

سرمایه گذاری کرده، در دستور کار قرار گرفت.
و  کارها  انجام سریع تر  این طرح،  از  زنگنه خاطرنشان کرد:  هدف 
سرمایه گذاری و بهره برداری توسط بخش خصوصی بود، به طوری که 
برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت پس از ملی شدن این صنعت، 
یک واحد فراورش توسط بخش خصوصی ساخته شده و توسط خودش 

بهره برداری می شود.
می شود،  انجام  که  فراورشی  عملیات  مقابل  در  بیان داشت:  وی 
می پردازد  فراورش  هزینه  دالر   ۱.2۸ بشکه  هر  ازای  به  نفت  وزارت 
این  برای ساخت  نیز  این جزو سیاست های ماست و ظرفیت داخلی  و 

کارخانه ها فراهم است.
میعانات  ذخیره سازی  متمرکز  مخازن  طرح  به  مسوول،  مقام  این 
پیش  گفت:   و  کرد  اشاره  سوم  طرح  عنوان  به  پارس جنوبی  در  گازی 
ذخیره سازی  ظرفیت  یک  نیازها  با  متناسب  پاالیشگاه  هر  در  این  از 
میعانات داشتیم، اما امروز یک ظرفیت متمرکز به بهره برداری می رسد 
که میعانات وارد آن شده و از آنجا به ستاره خلیج فارس پمپاژ می شود 
و قابلیت صادرات دارد. وی بیان داشت: ظرفیت این واحد سالیانه چهار 
گازی  میعانات  مازاد  روز   ۴۵ تا  می کند  که کمک  است  بشکه  میلیون 

پارس جنوبی را مدیریت کنیم.
زنگنه، به دیدار اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر معظم 
انقالب اشاره کرد و ادامه داد: معظم له در این دیدار بر اجرای راهکارهای 
تولیدات  افزایش  جمله  از  تولید  جهش  تحقق  برای  مشخص  عملیاتی 

صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن این صنایع تاکید داشتند.
تولید  این مهم، طرح های جهش  به  توجه  با  وی خاطرنشان کرد: 
این وزارتخانه که از قبل هم آماده بوده، به زودی در این قالب تنظیم 

شده و تقدیم رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری می شود.
زنگنه تاکید کرد: امروز دانش بنیان کردن صنعت نفت یک موضوع 
افتتاح شد  امروز  جدی است.این سه طرح نفتی و پتروشیمی در حالی 
که ایران در سه سال گذشته با شدیدترین تحریم های نفتی مواجه بوده 
است، اما این جنگ اقتصادی علیه ملت ایران نتوانست توسعه نفت را 

در کشورمان متوقف کند.
بهره برداری  دوران  که  لردگان  آمونیاک  اوره  پتروشیمی  شرکت 
پیش بینی ها  اساس  بر  گذاشته،  سر  پشت  موفقیت  با  را  خود  آزمایشی 

سالیانه 2۴۰ میلیون دالر درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت.
این مجتمع که با ظرفیت یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن ساخته شده، 
سالیانه یک میلیون و ۷۵ هزار تن اوره و ۸۰ هزار تن آمونیاک تولید 
ارزی ۷۵۴ میلیون یورو و یک هزار و ۱23  با سرمایه گذاری  می کند و 

میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
واحد فرآورش سیار میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی با ظرفیت 
 )train( فرآوری روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت و با در اختیار داشتن 2 ردیف
هر یک با ظرفیت 2۵ هزار بشکه در روز طراحی شده و قابلیت توسعه 
پروژه  همچنین  دارد.  را  روز  در  بشکه  هزار   ۸۰ روزانه  فرآورش  برای 
ساخت تاسیسات ذخیره سازی و ایستگاه های اندازه گیری میعانات گازی 
پارس جنوبی در عسلویه نیز امروز افتتاح شد.این مخازن،  با ظرفیت اسمی 
۶۴۰ هزار مترمکعب )معادل چهار میلیون بشکه( به منظور ذخیره سازی 
خوراک  تامین  نیز  و  یک  پارس  منطقه  پاالیشگاه های  گازی  میعانات 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شده است.

رئیسسازمانبرنامهوبودجه:

مطلقا چیزی را گران نمی کنیم!

ون
ناگ

گو

زیرنظرشبنمهوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیرنظر:محمدامامی

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
کردن  مساعد  لزوم  بر  تاکید  با  ایران 
خارجی،  سرمایه گذار  ورود  برای  فضا 
برندهای  خروج  به  توجه  با  گفت: 
خارجی و ضرر و زیان های وارده، باید 
در وهله نخست ادعای خسارت کنیم 
واحدهای  استقرار  همچون  مواردی  و 
تحقیق و توسعه و آموزش کارکنان را 

خواستار شویم.
ص  خصو ر د شمی  ها س  عبا
بازار  به  خارجی  برندهای  بازگشت 
کمرنگ  احتمال  با  کشورمان  بزرگ 
باید  افزود:  شدن تحریم های ظالمانه، 
ضمن حمایت های ویژه از صنایع کشور 
به  نیم نگاهی  نوپا،  صنایع  به خصوص 
داشت  کشور  خارج  از  فناوری  انتقال 
برندهای  با  تعامل  با  جز  مهم  این  و 
بزرگ و مطرح جهان محقق نمی شود.

به گفته وی، در سال های گذشته 
رشد  کشورمان  قطعه سازی  صنعت 
بسیار خوبی را تجربه کرده که می تواند 
به رشد و ایجاد ارزش افزوده در سایر 
لوازم خانگی  صنعت  جمله  از  بخش ها 

بیانجامد.
این مقام صنفی ادامه داد: وزارت 
در سال های  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کردن  وارد  رویکرد  همواره  گذشته 
تامین  زنجیره  به  ایرانی  قطعه سازان 
قطعات شرکت ها و برندهای بزرگ را 
دنبال کرده و همچنین به دنبال ورود 
 )R&D( توسعه  و  تحقیق  بخش های 

آنها به کشورمان بوده است.
وی تصریح کرد:  این مهم با هدف 
استفاده مناسب از سرمایه گذاری های 
انجام شده یا مسکوت نماندن موضوع 
تولید در صورت خروج آن شرکت ها و 
برندها از کشورمان به دالیلی همچون 
انجام می شده است، هرچند  تحریم ها 
با وجود همه تالش ها خروج برندهای 
تحریم های  دوم  دور  در  را  مطرح 
بودیم  شاهد  کشورمان  علیه  ظالمانه 
و در این زمینه نیازمند تجدید نظر در 

قراردادهایمان هستیم.
توسعه  خاطرنشان کرد:  هاشمی 
ارتقای  به  می تواند  جهانی  ارتباطات 
نحوه  یادگیری  کیفی،  استانداردهای 
از سوی صنعتگران، آموزش  تعامالت 
خارجی  بازرگانی  ظریف  شیوه های 
قطعات  و  اولیه  مواد  کیفی  ارتقای  و 
که  است  صورت  این  در  و  بیانجامد 
دیگر نگران باز شدن درهای کشور یا 

در مقابل تحریم ها نخواهیم بود.
وی بیان داشت:  با توجه به ایجاد 
یک چشم انداز مناسب پس از انتخابات 
آمریکا و احتمال گشایش های اقتصادی 
برای کشور، باید بدون فراموش کردن 
شته  دا مه  برنا اصلی،  سیاست های 

باشیم.
زم  ا لو یع  صنا نجمن  ا بیرکل  د
درخصوص  ادامه داد:  ایران  خانگی 
وجود  نظر  دسته  دو  برندها،  بازگشت 
به  توجه  با  که  می گویند  برخی  دارد، 
بازگشت  اجازه  کشور  از  آنها  خروج 
مجدد ندهیم، اما برخی دیگر می گویند 

باید برایشان فرش قرمز پهن کنیم.
وی گفت: باید در ابتدا این مساله 
برندهای  خروج  که  کرد  واکاوی  را 
مطرح از کشورمان تحت چه شرایطی 
اتفاق افتاده است؟ آیا میل باطنی شان 
شدید  فشارهای  تحت  یا  بوده  این 
در  است؟   افتاده  اتفاق  آمریکایی ها 
حالی که بازار بسیار خوبی در کشورمان 

داشتند.
وزارت  داشت:  اظهار  هاشمی 
شرکت های  برای  آمریکا  خزانه داری 
سامسونگ،  رنو،  پژو،  همچون  بزرگی 
کار  صورت  در  غیره  و  ال.جی  بوش، 
در  سنگینی  جریمه های  یران،  ا در 
ارزیابی  از  پس  نیز  آنها  و  گرفت  نظر 
در  فروش شان  حجم  به ویژه  موضوع 
ایران و آمریکا، خروج از کشورمان را 

ترجیح دادند.
در اقتصاد درس اخالق نمی دهند

زم  ا لو یع  صنا نجمن  ا بیرکل  د
خانگی ایران افزود: در این گونه موارد 
زیرا  برخورد کنیم،  باید منطقی  نیز  ما 
علم اقتصاد موضوع سود و زیان است 

و در آن درس اخالق نمی دهند.
اینکه  ادامه داد:   صنفی  مقام  این 
برخی می گویند این برندها ناجوانمردانه 
ما را ترک کردند، در حقیقت با ادبیات 

اولیه اقتصاد جهانی آشنایی ندارند.
خروج  هرچند  بیان داشت:  وی 
با  را  ما  داخلی  تولیدات  برندها،  این 
اما  کرد،  مواجه  عدیده ای  چالش های 
گرفته،  درس  شکست ها  این  از  باید 
خارجی ها  با  بعدی  همکاری های  در 
داشته  برنامه  و  کرده  تعیین  ضوابطی 

باشیم.
داریم  نیاز  ما  کرد:  تاکید  وی 
شبکه  به  سیستماتیک  صورت  به  که 
شویم،  متصل  جهانی  تولید  و  تامین 

و  کشیده  خود  دور  به  دیواری  اینکه 
واردات همه چیز را ممنوع کنیم، راه حل 

درستی نیست.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
از صنایع  یادآور شد: در بخشی  ایران 
 ، اسپلیت یونیت ها نظیر  زم خانگی  لوا
 ، غیره و  ماشین ظرفشویی   ، ر سشوا
وجود  تولید  در  زیادی  محدودیت های 
دارد و نمی توان ۱۰۰ درصد آنها را در 

داخل تولید کرد.
و  ضرر  به  توجه  با  گفت:  وی 
زیان های وارده از سوی این شرکت ها 
نخست  وهله  در  باید  کشورمان،  به 
این  قبال  در  و  کنیم  خسارت  ادعای 
خسارت ها دست باال گرفته و مواردی 
و  تحقیق  واحدهای  استقرار  همچون 
توسعه، اختصاص قالب های روز جهان 
پرسنل،  آموزش  ویژه،  تخفیفات  با 
به  کشورمان  قطعه سازان  کردن  وارد 
تامین جهانی و غیره  زنجیره و شبکه 

را خواستار شویم.
لزوم تسهیل ورود سرمایه گذاران 

به کشور
مساعد  حال،  عین  در  هاشمی 
شدن شرایط کشور را عامل اصلی در 
اقتصاد  به  خسارت  بروز  از  جلوگیری 
یادآور  را  زمانی  و  برشمرد  تولید  و 
شدن  مشخص   از  پس  گفت:  شد، 
دسترس،  قابل  ارزهای  میزان  و  نوع 
ارز  تبدیل  به  باید  تولیدی  واحدهای 
کارمزد  اوقات  گاهی  که  می پرداختند 
دنبال  به  برایشان  درصدی   ۱۵ ارزی 

داشت.
 : کرد کید  تا صنفی  م  مقا ین  ا
حاکمیت باید در یک تصمیم درست و 
منطقی، فضا را برای ورود سرمایه گذار 
یه  سرما زیرا  کند،  مساعد  خارجی 
با  که  است  ترسو  آهویی  همچون 
احساس کوچکترین خطر فرار می کند.

سالیانه  کشور  بیان داشت:  وی 
ه  دستگا میلیون   ۱ .٩ دست کم  به 
کمپروسور برودتی نیاز دارد که صرف 
هر  برای  دالری   ۴۵ تا   ۴۰ هزینه 
دستگاه آن، به معنای ۸۰ تا ٩۰ میلیون 
دالر واردات است و وقتی چنین بازاری 

به طور  دارد،  وجود  قطعه  یک  برای 
در  سرمایه گذاری  از  خارجی ها  قطع 

کشورمان استقبال می کنند.
ل های  سا بقه  سا که  شمی  ها
را  صنعت  وزارت  در  خدمت  متمادی 
 3۸ از  بیش  تولید  دارد،  کارنامه  در 
در  برودتی  کمپرسور  دستگاه  میلیون 
نیاز ۱۸ درصد  چین را یادآور شد که 
گفت:  و  می کند  مین  تا ا  ر ن  جها
سرمایه گذاری  و  حضور  برای  زمانی 
در ایران، از شرکت های چینی دعوت 
با توجه  کردیم، این در حالی بود که 
به پتانسیل های موجود از جمله انرژی 
متخصص،  و  رزان  ا ر  کا نیروی  و 
به  و  باشیم  منطقه  هاب  می توانستیم 
و  ترکیه  روسیه،  همچون  کشورهایی 

نیز صادر کنیم. غیره 
وی ادامه داد: چینی ها در نخستین 
جلسه با مسووالن، به طرح حدود ۶۰ 
پرسش پرداختند و جواب خواستند، این 
در حالی بود که حتی وزیر وقت صنعت 
پاسخی  سواالت  آن  از  برخی  برای 
نداشت و به همین دلیل سرمایه گذاری 

در این حوزه انجام نشد.
زم  ا لو یع  صنا نجمن  ا بیرکل  د
خانگی ایران اضافه کرد: این در حالی 
حضور  بدون  ندارد  امکان  که  است 
همچون  قطعاتی  تولید  در  خارجی ها 
نیازمند  زیرا  شویم،  موفق  کمپروسور 
تغییرات  است،  زیاد  سرمایه گذاری 
فناوری آن سریع بوده و باید سازگار با 

باشد. محیط زیست 
پتانسیل های  به  اشاره  با  وی 
بع،  منا نظر  ز  ا ن  ما کشور بی نظیر 
معادن، کیفیت نیروی انسانی، موقعیت 
باید  سوق الجیشی و غیره، تاکید کرد:  
در وهله نخست، یک مدیریت درست 
لمللی  بین ا نداردهای  استا با  مطابق 
این صورت است که  ایجاد کرد و در 
کشورمان  در  حضور  برای  خارجی ها 

صف می کشند.
منتشره  رسمی  آمارهای  بررسی 
از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
حاکی  مهرماه  پایان  تا  امسال  ابتدای 
انواع  تولید  رشد  به  رو  روند  تداوم  از 
لوازم خانگی در کشور است، به طوری 
و  ماشین لباسشویی  بخش  دو  در  که 
رشدهای  ترتیب  به  فریزر  و  یخچال 
به  درصدی   2۴.۶ و  درصدی   ۵2.٩

ثبت رسید.
آن طور که »محمدرضا شهیدی« 
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی 
در  داده،  آمار  نیز  کشور  تصویری  و 
دستگاه  هزار   ۶۵۰ امسال  ماهه  هفت 
تلویزیون در کشور تولید شد که حاکی 
با  هم سنجی  در  درصدی   3۰ رشد  از 

پارسال است.

پیشنهاددبیرکلانجمنصنایعلوازمخانگیایران؛

ادعایخسارتبرایبازگشتاحتمالیبرندهایخارجیبهکشور!

ایجاد  برای  دولت  مستمر  تالش های  از  بعد 
زیرساخت اخذ مالیات از خانه های خالی، بودجه ۱۴۰۰ 
از خانه های  با پیش بینی درآمد ٩۰۰ میلیارد تومانی 

خالی و لوکس بسته شده است.
با  کشور  بودجه  الیحه  بار  نخستین  برای 
اخذ  اساس  بر  مالیاتی  درآمد  از  چشمگیری  رقم 
مالیات از خانه های خالی و لوکس بسته شد و در 
نهایت دولت در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی 
تومان  میلیارد   ۷۰۷ الکچری  خانه های  از  کرده 
مالیات  تومان  میلیارد   2۰۰ خالی  خانه های  از  و 

کند. دریافت 
 ۱۴۰۰ بودجه  الیحه   ۵ شماره  جدول  پایه  بر 
که مربوط به جدول درآمدهای دولت است،  دولت 
از محل مالیات بر خانه های لوکس و گران قیمت در 

مجموع ۷۰۷ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

دولت در الیحه بودجه امسال پیش بینی کرده 
بر  مالیات  محل  از  تومان  میلیارد   2۰۰ که  است 

خانه های خالی از سکنه درآمد کسب کند.
اندازی و بهره برداری از سامانه  تعویق در راه 
امالک و اسکان باعث شد که درآمد دولت در سال ٩٩ 

از محل اخذ مالیات از خانه های خالی محقق نشود.
محمد  گسترده  پیگیری های  با  اسکان  سامانه 
سال  ماه  بهمن  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی 
دشوار  فرآیند  بالفاصله  و  شده  اندازی  راه  گذشته 
جمع آوری اطالعات مسکنی کشور برای بارگذاری 

در این سامانه از ابتدای امسال آغاز شد.
مسکنی  اطالعات  جمع آوری  با  همزمان   
تکمیل  برای  حقوقی  و  حقیقی  مالکان  و  خانوارها 
از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار خانه  سامانه تاکنون بیش 
مسکونی  واحد  یک  از  بیش  که  مالکانی  به  متعلق 
می رود،  آن ها  درباره  بودن«  »خالی  ظن  که  دارند 

شناسایی شد.
ارقام الیحه بودجه امسال نشان می دهد پس 
از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه های 

خالی، رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

درسالآیندهاجراییمیشود؛

مالیات900میلیاردتومانیخانههایخالیولوکس
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د  ال فــو کت  شــر
ســتای  ا ر ر  د کــه  ر مبا
ــئولیت های  ــه مس ــل ب عم
اجتماعــی خــود و بــا توجــه بــه 
ــی از  ــی ناش ــژۀ آموزش ــرایط وی ش
ــور،  ــا در کش ــاری کرون ــیوع بیم ش
۱۶۰۰ دســتگاه تبلــت دانش آمــوزی 
دانش آمــوزان  بیــن  در  و  تأمیــن 
کم برخــوردار  و  محــروم  مناطــق 

توزیــع کــرد. 
ــه  ــرکل کمیت ــم زارع مدی کری
امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
اصفهــان بــا اعــالم ایــن خبــر گفت: 
از مجمــوع ۱۶۰۰ دســتگاه تبلــت 
مذکــور، بالغ بــر ۶۰۰ دســتگاه تبلــت 
ــش  ــت پوش ــوزان تح ــه دانش آم ب
کمیتــۀ امــداد اســتان اصفهــان اهــدا 

شــده اســت.
ــام  ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت  مدی
خمینــی )ره( اســتان اصفهــان در 
واکنــش بــه مشــارکت شــرکت فوالد 
ــوزان  ــت از دانش آم ــه در حمای مبارک
عــت  کم بضا ی  ه هــا د ا نو خا و 
ــه  ــان، ضمــن اشــاره ب اســتان اصفه
موفقیت هــای شــرکت فــوالد مبارکــه 
در عرصــۀ تولیــد کشــور، از حمایت هــا 

و  خداپســندانه  مســاعدت های  و 
ــر  ــن شــرکت در ام ــودن ای پیشــتاز ب
مســئولیت های اجتماعــی در مقاطــع 
مختلــف تقدیــر کــرد و گفــت: فــوالد 
مبارکه همــواره در حــوادث غیرمترقبه 
ــن  ــز تأمی ــه و نی ــه ســیل، زلزل ازجمل
ــه  ــتان ها ب ــیژن بیمارس ــگان اکس رای
حمایــت از بیمــاران مبتــال بــه کرونــا 

پرداختــه  آســیب دیدگان  دیگــر  و 
اســت و بــا تأمیــن تجهیــزات موردنیاز 
سیســتم بهداشــت و درمــان اســتان و 
ــه ای از تعهــد  ــۀ قابل ارائ کشــور، نمون
و عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی 
را بــرای دیگــر ســازمان ها بــه نمایش 

گذاشــته اســت. 
زارع در پایــان بــا یــادآوری 

بســته  ر  هــزا چندیــن  تأمیــن 
لوازم التحریــر ویــژۀ دانش آمــوزان 
ــر، از  ــال های اخی ــت در س کم بضاع
مدیریــت شــرکت فــوالد مبارکــه به 
جهــت همدلــی و مشــارکت در رفــع 
نیــاز دانش آمــوزان کم برخــوردار بــه 
ــت  ــژه تبل ــی به وی ــای آموزش ابزاره
دانش آمــوزی تقدیــر و تشــکر کــرد.

درراستایتعهدبهمسئولیتهایاجتماعیفوالدمبارکهصورتگرفت:

۱6۰۰ دستگاه تبلت هدیۀ فوالد مبارکه به دانش آموزان کم بضاعت اصفهان
به ارزش ۵۳۳ میلیارد ریال در استان  اراضی ملی 

اصفهان رفع تصرف شد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی )اصفهــان(، 
ــان از  ــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفه ــرآن مدی علیرضــا قاری ق
وقــوع ۱۵ فقــره تعــرض بــه اراضــی دولتــی خبــرداد و گفــت: بــا دقت، 
هوشــیاری و تــالش عوامــل یــگان حفاظــت از اراضــی اســتان تمامی 

ایــن اراضــی رفــع تصــرف و بــه بیت المــال بازگردانــده شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ارزش تقریبــی ایــن اراضــی در مجمــوع بالــغ 
بــر  ۵33 میلیــارد ریــال اســت گفــت: مســاحت اراضــی بازپــس گیری 
شــده بیــش از ۴۷ هــزار مترمربــع بــوده کــه شــامل ۱۴ هــزار و ۸۱2 
مترمربــع در شهرســتان کاشــان، هفــت هــزار مترمربع در شــهر وزوان 
واقــع در شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه، ۱2۰ مترمربــع در تــرک 
ــع در شهرســتان  ــر مرب ــع در شهرســتان شــهرضا،  22۰ مت ــاد واق آب
لنجــان، حــدود چهــار هــزار مترمربــع در شهرســتان خوروبیابانــک  و 

2۱ هــزار متــر مربــع آن مربــوط بــه شهرســتان ســمیرم می شــود.
ــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد:  مدی
تیم هــای گشــت و مراقبــت یــگان حفاظــت اراضــی هــم در ســطح 
ــه صــورت شــبانه  ادارات شهرســتان هــا و هــم در ســتاد اداره کل ب
ــرار  ــش ق ــورد رصــد و پای ــی را م ــای دولت روزی و مســتمر عرصه ه
می دهنــد و بــه محــض مشــاهده هرگونــه تخلــف بــر روی اراضــی 

ــرد. ــی صــورت می گی ــان برخــورد قانون ــا متخلف ــی ب مل
ــی  ــی مل ــرف اراض ــری از تص ــرای جلوگی ــرد: ب ــد ک وی تاکی
اقدامــات پیشــگیرانه در اولویــت ایــن اداره کل قــرار دارد کــه از جملــه 
ــی  ــم هشــداردهنده و گشــت زن ــو و عالئ ــن اقدامــات، نصــب تابل ای
در اراضــی ملــی بــوده اســت تــا مــردم بداننــد کــدام اراضــی مربــوط 

بــه دولــت اســت.
قاری قــرآن بــا بیــان ایــن مطلــب کــه حفاظــت از اراضــی ملــی 
ــوارد  ــردم خواســت، م ــه اســت از م ــاد جامع ــام آح ــف تم ــز وظای ج
تجــاوز و تصــرف غیرمجــاز را بــه ایــن اداره از طریــق ســامانه ۱۶۵۶  

گــزارش دهنــد

 )HSE( سلیمانی رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
پاالیشگاه گاز ایالم شد

ــرکت  ــل ش ــان مدیرعام ــه نوری ــوی روح ال ــی از س ــی حکم ط
ــی ،  ــس ایمن ــوان رئی ــلیمانی” بعن ــی س ــالم ” عل ــش گاز ای پاالی
ــد. ــوب ش ــالم منص ــگاه گاز ای ــت پاالیش ــط زیس ــت و محی بهداش

رئیــس جدیــد ایمنــی ، بهداشــت و محیــط زیســت ایــن واحــد 
صنعتــی، سرپرســتی ایمنــی در پتروشــیمی بنــدر امــام، مهندس ارشــد 
فرآینــد پتروشــیمی فارابــی بنــدر امــام ، ناظــر ارشــد پــروژه هــای گاز 
رســانی شــرکت گاز اســتان ایــالم و سرپرســت اداره گاز ناحیــه ایــالم 

در کارنامــه مدیریتــی خــود دارد.
ســلیمانی همچنیــن نوبتــکار ارشــد واحــد اتــان زدایــی و 
ــد  ــدازی واح ــم راه ان ــار گازی، عضــو تی ــت فش ــورهای تقوی کمپرس
اتــان زدایــی و کمپرســورهای تقویــت فشــار گازی ، نوبتکار ارشــد اتاق 
کنتــرل واحــد هــای فــرآورش گاز ، سرپرســت نوبتــکاران واحدهــای 
فــرآورش گاز، سرپرســت واحــد اتــان زدایــی و کمپرســورهای تقویــت 
فشــار گازی، جانشــین واحدهــای فــرآورش گاز ، سرپرســت تیــم راه 
انــدازی ثانویــه کارخانــه دانــه بنــدی گوگــرد، رئیــس کارخانــه دانــه 
بنــدی گوگــرد، مســئول واحــد محیط زیســت، مســئول واحــد ایمنی و 
جانشــین رئیــس HSE در طــول چند ســال گذشــته در این پاالیشــگاه 

در ســوابق کاری خــود دارد.

»عکس شهریاران«  فراخوان نخستین جشنواره ملی 
منتشر شد

ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــس س رئی
ســمنان از برگــزاری نخســتین جشــنواره ملــی »عکــس شــهریاران« 

ــر داد.  ــمنان خب در س
بــه گــزارش مدیــرت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
ســمنان،عباس بابایــی گفــت: جشــنواره ملــی عکــس شــهریاران در 
ســه بخــش اصلــی بخش تجربــه )عمومــی( ویــژه کــودکان و خانواده 

هــا، بخــش حرفــه ای و بخــش شــهرداری هــا برگــزار مــی شــود. 
وی در ادامــه بیــان کــرد: بخــش تجربــه )عمومی( ویــژه کودکان 
ــواده هــا طراحــی شــده ، در ایــن بخــش  ، کــودکان ،عکــس  و خان
هایــی کــه بــا تلفــن همــراه یــا بــا دوربیــن هــای دیجیتــال ســاده بــه 
تنهایــی یــا بــا کمــک والدیــن مــی گیرنــد مــی تواننــد بــه جشــنواره 
ارســال کنند.بخــش حرفــه ای  نیــز شــامل تــک عکــس ، مجموعــه 
عکــس مــی باشــد . دربخــش شــهرداری هــا ،کلیــه شــهرداری هــای 
ــد  ــی توانن ــی م ــخصیت حقوق ــک ش ــوان ی ــه عن ــور ب ــر کش سراس
نســبت بــه ارســال ایــده هــا و خالقیــت هــای اجــرا شــده در قالــب 

عکــس اقــدام نماینــد. 
ــنواره را  ــن جش ــی ای ــور اصل ــوع و مح ــی ، موض ــر بابای دکت
کــودک و توســعه پایــدار شــهری عنــوان کــرد و خاطــر نشــان کــرد: 
کــودک و محیــط زیســت، کــودک و فضــای بــازی ایمــن، کــودک و 
مشــارکت در تصمیــم گیــری شــهری، کــودک و معمــاری شــهری، 
ــاط  ــودک و نش ــی، ک ــی و مذهب ــنتی مل ــای س ــن ه ــودک و آئی ک
ــه  ــت شــهری از جمل ــی، کــودک و هوی ــی، کــودک و کتابخوان افزای
موضوعــات بخش هــای مختلــف نخســتین جشــنواره ملــی »عکــس 

شــهریاران« اســت. 
رئیــس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری ســمنان 
ــه  ــه انتخــاب شــهر ســمنان ب ــا توجــه ب ــه اظهــار داشــت: ب در ادام
عنــوان یکــی از ۱2 شــهر پایلــوت دوســتدار کــودک، برگــزاری ایــن 
رویــداد ملــی و بیــن المللــی مــی توانــد بــه دریافــت نشــان و برنــد 

»شــهر دوســتدار کــودک« یونیســف کمــک شــایانی نمایــد. 
ــا دوشــنبه  ــار ت ــت ارســال آث ــرد: مهل ــی اعــالم ک ــاس بابای عب
۱۵ دی مــاه ۱3٩٩ اســت و عالقــه منــدان جهــت اطــالع بیشــتر از 
فراخــوان، جوایــز جشــنواره و نحــوه ارســال آثــار مــی توانند به ســایت 

www.shahryaran.semnan.ir  مراجعــه نماینــد. 
وی، آشــنایی کــودکان و خانــواده هــای ایرانــی بــا معیارهــا 
ــت و  ــی راح ــرای زندگ ــتاندارد ب ــهر اس ــک ش ــای ی ــالک ه و م
ــا آداب و  ــی ب ــای ایران ــواده ه ــودکان و خان ــنایی ک ــن، آش ایم
ــف، شناســایی اســتعدادهای  ــوام مختل رســوم زندگــی شــهری اق
ــی  ــی مل ــان، همگرای ــودکان و نوجوان ــان ک ــری در می ــر هن برت
ــب عکــس در راســتای  ــری در قال ــوای هن ــد محت در حــوزه تولی
کمــک بــه مدیریــت کالن شــهری، گرامیداشــت تولیدکننــدگان و 
پدیدآورنــدگان آثــار هنــری حــوزه کــودکان و کمــک بــه انتشــار 
ــژه در فضــای مجــازی را از اهــداف ایــن  ــار بوی ــر آث گســترده ت

ــوان کــرد.  جشــنواره عن
ــا همــکاری  ــی »عکــس شــهریاران« ب نخســتین جشــنواره مل
ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشور،شــهرداری ســمنان، 
ــمنان، اداره  ــهرداری س ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ س
ــه   کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ســمنان، اداره کل کتابخان
هــای عمومــی اســتان ســمنان، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان اســتان ســمنان، مجمــع جهانــی شــهرهای جــاده ابریشــم، 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان ســمنان و خبرگزاری ایرنا اســتان 

ســمنان برگــزار مــی شــود.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیاراکخبرداد؛
افزایش مراکز تشخیص بیماری کرونا در استان مرکزی

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک گفــت: تعداد آزمایشــگاه های 
تشــخیص بیمــاری کرونــا بــه ســه مرکــز در بخــش خصوصــی و ســه 

مرکــز دولتــی در اســتان افزایــش یافتــه اســت.
ســید محمــد جمالیــان در نشســت ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا 
ــه همــکاری خــوب مــردم در اجــرای  ــا اشــاره ب در اســتان مرکــزی ب
محدودیت هــای کرونایــی اظهــار کــرد: بــا ادامــه ایــن رونــد وضعیــت 
ــر کادر  ــف ب ــار مضاع ــد و از فش ــدا می کن ــود پی ــی بهب ــی کنون بحران

ــود. ــته می ش ــان کاس درم
وی ضمــن ابــراز نگرانــی دانشــگاه از ابتــالی افراد باالی ۶۰ ســال 
دارای بیمــاری زمینــه ای بــه کرونــا عنــوان کــرد: ابتــالی ایــن افــراد به 

کرونــا ممکــن اســت بــه بدتــر شــدن حالشــان منجر شــود.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک بیــان کــرد: از زمــان شــیوع 
ــی  ــز درمان ــن در مراک ــار مس ــزار و ۷۱۰ بیم ــار ه ــون چه ــا تاکن کرون
اســتان مرکــزی بســتری شــده و ۸۷ درصــد از آنهــا پــس از بهبــودی 

ــده اند. ــص ش مرخ
ــی در  ــدام مهم ــلیمانی را اق ــهید س ــرح ش ــرای ط ــان اج جمالی
ــا دانســت و گفــت: اجــرای ایــن طــرح ضمــن کمــک  مدیریــت کرون
بــه کادر درمــان بــه خلــوت شــدن بیمارســتان ها نیــز کمــک می کنــد.

ــخیصی  ــز تش ــه مراک ــزی در زمین ــتان مرک ــه وی اس ــه گفت ب
کرونــا بــا محدودیــت مواجــه بــوده اســت امــا در ۱۰ روز اخیــر تعــداد 
ــش  ــز بخ ــه مرک ــه س ــاری ب ــن بیم ــخیصی ای ــگاه های تش آزمایش

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی افزای ــز دولت ــه مرک ــی و س خصوص
ــن  ــز در ای ــکی اراک نی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــا اجــرای محدودیت هــای کرونایــی در هفتــه  نشســت اظهــار کــرد: ب
اول آذرمــاه ســال جــاری یــک هــزار و ۸۸۶ مــورد مثبــت کرونــا بــه یک 
هــزار و ۴۱۱ مــورد رســید کــه حاکــی از کاهــش 2۵ درصــدی اســت.

علــی محمــدی افــزود: در 2 هفتــه پایانــی آبــان مــاه تعــداد بیماران 
کرونایــی بســتری شــده در اســتان 3۶۰ مــورد بــوده اســت کــه اکنــون 
بــه 22۷ بســتری رســیده و 3۷ درصــد کاهــش را در ایــن بخــش شــاهد 
هســتیم. بــه گفتــه وی شــمار بیمــاران ســرپایی نیــز از یک هــزار و ۵2۶ 

نفــر بــا 22 درصــد کاهــش بــه یــک هــزار و ۱۸۴ نفــر رســیده اســت.

ازصدایمرکزسمناناطالعرسانیشد؛
ارائه ۱۱ خدمت برق در حوزه بهره برداری از طریق 

اپلیکیشن برق من
ــوه  ــن«، و نح ــرق م ــن« ب ــون اپلیکیش ــی پیرام ــب آموزش مطال
ثبــت درخواســت هــای مردمــی در ایــن نــرم افــزار، از صــدای مرکــز 

ــه شــد. ســمنان ارائ
ــبکه و  ــات ش ــوادث، مطالع ــل ح ــه و تحلی ــروه تجزی ــس گ رئی
مکانیزاســیون شــرکت توزیــع بــرق اســتان در ســی و نهمیــن قســمت 
ــت  ــق دول ــتای تحق ــت: در راس ــان داش ــو بی ــی پرت ــه رادیوی برنام
الکترونیــک، رفـــاه حـــال مــردم و باتوجه به شـــرایط کرونایی، اســتفاده 
از خدمــات غیرحضــوری در دســـتورکار شــرکت تـــوزیع بـــرق اســتان 
ســمنان قــرار گرفتــه و مـــتقاضیان و مـــشترکان مــی تواننــد خدمــات 
درخواســتی خــود در حــوزه بــرق از طریــق نــرم افــزار کاربــردی »بــرق 

مــن« پیگیــری نماینــد.
مهــدی علیــزاده افــزود: خـــدمات این ســامانه در حـــوزه های بهره 
بــرداری و خدمــات مشتـــرکین دســته بندی شــده و با ورود بــه هر کدام 
از حــوزه هــا و خدمــات تعریــف شــده، امــکان ثبــت تقاضــا وجود داشــته 
و پــس از ثبــت آن و تاییــد نهایــی، پیامــک تاییدیه شــامل کــد رهگیری 

درخواســت بــه شــماره همــراه متقاضــی یا مشــترک ارســال می شــود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه خدمــات ایــن نــرم افــزار در 
حــوزه بهــره بــرداری تحــت عنــوان ارائــه خدمــات خاموشــی، شــامل 
۱۱ خدمــت مــی باشــد اضافــه کــرد: ثبــت خاموشــی، اعــالم مشــکل 
روشــنایی معابــر، خاموشــی هــای مــن، رفع خطــر از تاسیســات مخاطره 
آمیــز، رفــع مشــکل ولتــاژ شــبکه بــرق، ثبــت خســارت وارده به شــبکه، 
ثبــت خســارت وارده بــه مــردم، ثبــت ســرقت بــرق، درخواســـت رفــع 
حـــریم، اســتعالم شــبکه موجود توســط ســازمانها و ادارت دولتی و ثبت 
مکاتبــات مراجعیــن حــوزه بــرق، بــه عنــوان مــواردی هســتند کــه در 

ایــن نــرم افــزار در حــوزه بهــره بــرداری امــکان پذیراســت.
وی تصریــح کــرد: درخواســت هــای انشــعاب جدیــد، افزایــش یــا 
کاهــش انشــعاب و تفکیــک یــا ادغــام، اصالح ســرویس انشــعاب، وصل 
مجــدد انشــعاب، قطــع موقــت انشــعاب، تغییــر مــکان داخلـــی، نصـــب 
مجـــدد انشعـــاب، جمـــع آوری موقت و دائم انشــعاب، آزمایــش کنتور، 
تغییــر تعرفــه، درخواســت اصــالح نــام، تغییــر نــام مشــترک و اصــالح 
اطالعــات،از جملــه مــوارد قابــل ثبــت در حــوزه خدمــات مشــترکین در 

نــرم افــزار »بــرق مــن« بــه شــمار مــی رود.

درسالجهشتولید
تولید تایر در کارخانه بارز کردستان از مرز ۵ میلیون 

حلقه گذشت
تولیــد تایــر کارخانــه بــارز کردســتان در ســال جهــش تولیــد بــرای 

نخســتین بــار در کشــور از مــرز ۵ میلیــون حلقــه در ســال گذشــت.
ــارز  ــی ب ــروه صنعت ــات گ ــی و ارتباط ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل کارخانــه بــارز کردســتان گفــت: تولیــد تایــر کارخانــه بــارز 
کردســتان در ســال گذشــته 3 میلیــون و ۷۷۵ هــزار حلقــه بــوده اســت 
کــه در آذرمــاه امســال از مــرز ۵ میلیــون حلقــه عبــور کــرد و بیشــترین 

رکــورد تولیــد تایــر ســواری در کشــور را ثبــت کــرد.
ــکاری اداره کل  ــا هم ــرد: ب ــان ک ــعید قاضــی بی ــی میرس مصطف
تحقیقــات و توســعه گــروه صنعتــی بــارز ســایزهای جدیــد از بزرگتریــن 
تــا پهــن ترین عــرض تایــر شــامل 23۵/۵۵R۱٩ بــرای خودرو ســانتافه 
و همچنیــن ۶۵R۱۷/2۶۵ بــرای خــودرو پــرادو و اولیــن تایــر ســواری 
ــارز  ــه ب ــز در کارخان ــا عــرض 2۰۵ ســایز ۵۵R۱۶/2۰۵ نی زمســتانی ب

کردســتان تولیــد شــده اســت.
قاضــی کســب ایــن موفقیــت را نتیجــه تــالش پرســنل زحمتکش 
بــارز کردســتان، پشــتیبانی مدیرعامــل گــروه صنعتــی بــارز و توانمنــدی 
ــراز  ــد و اب ــد خوان ــانی کارآم ــروی انس ــی و نی ــیل داخل ــی، پتانس علم
امیــدواری کــرد کــه ایــن حمایــت هــا و همــکاری هــا تــدوام داشــته 
باشــد تــا بــارز کردســتان در ســال هــای آینــده نــه تنهــا در ایــران بلکــه 

در منطقــه نیــز ســرآمد شــود.

مشاغل گروه های یک و دوی البرزی
 از شنبه سرکار می روند

رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز البــرز گفــت: مشــاغل گــروه هــای 
یــک و دو در اســتان البــرز مــی تواننــد از فــردا بــا رعایــت دســتورالعمل 
هــای بهداشــتی، فعالیــت خــود را آغــاز کننــد. بهــروز حصــاری، رئیــس 
اتــاق اصنــاف مرکــز البــرز گفــت: از آن جــا کــه اســتان تهران و اســتان 
البــرز در اعمــال محدودیــت هــای کرونایــی یکســان هســتند و بــا توجه 
بــه فعالیــت مشــاغل گــروه هــای یــک و دو در تهــران، ایــن مشــاغل 
در البــرز نیــز مــی تواننــد از روز شــنبه مــورخ ۱۵/٩/٩٩ فعالیــت خــود را 

بــا رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی  آغــاز کننــد.
ــرای  ــت ب ــت فعالی ــا و ممنوعی ــت تردده ــا محدودی ــزود: ام او اف

ــت. ــرار اس ــان برق ــار همچن ــه و چه ــای س ــروه ه ــاغل گ مش

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستاناردبیلخبرداد:

انعقادبیشاز100قراردادواگذاریزمینباسرمایهگذاران
درشهرکهایصنعتیاستاناردبیل

ــهرک  ــرکت ش ــل ش مدیرعام
هــای صنعتــی اســتان اردبیــل ضمن 
تاکیــد بــر رفــع موانــع تولیــد و 
حمایــت از حضــور ســرمایه گــذاران 
در اســتان، از افزایــش انعقــاد قرارداد 
واگــذاری حــق بهــره بــرداری زمیــن 
بــا متقاضیــان ســرمایه گــذاری 
ــی  ــی صنعت ــا و نواح ــهرک ه در ش

ــر داد. ــتان خب اس
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ش
اهلــی  محمــد  اردبیــل،  اســتان 
اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون تعــداد ۱۰3 قــرارداد 
واگــذاری زمیــن بــا متقاضیــان 
ســرمایه گــذاري در شــهرک هــا و 
نواحــي صنعتــي اســتان منعقد شــده 
ــه  ــار در مقایس ــن آم ــه ای ــت ک اس
ــل، از  ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ب
ــوردار  ــی برخ ــل قبول ــش قاب افزای

ــت. ــوده اس ب
وی ایــن میــزان واگــذاری ها را 
در حــدود 3۵ هکتــار زمیــن صنعتــی 

برشــمرد و افــزود: از ابتدای تاســیس 
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
تاکنــون، بیــش از ۱3۵۰ قــرارداد 
واگــذاری زمیــن بــا ســرمایه گــذاران 
ــن  ــه در ای ــت ک ــده اس ــد ش منعق
ــل)2(  ــی اردبی ــهرک صنعت ــن، ش بی
بــا بیــش از ۶۰۰ قــرارداد، بیشــترین 
ســهم را در واگــذاری هــا بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
ــهرک  ــرکت ش ــل ش مدیرعام
اردبیــل  اســتان  صنعتــی  هــای 
افزایــش میــل بــه ســرمایه گــذاری 
در شــهرکهای صنعتی را در راســتاي 

حمایــت هــا و مشــوق هــاي جدیدی 
دانســت کــه در جهــت ایجــاد رونــق 
اقتصــادی، اشــتغال پایــدار و حمایت 

از تولیــد انجــام شــده اســت.
ت  قا مشــو جملــه  ز  ا وی 
اعطایــی بــه متقاضیــان را واگذاری 
زمیــن بــه صــورت نقــد و اقســاط، 
حــق  در  درصــدی   ۵۰ تخفیــف 
ــق  ــن در مناط ــرداری زمی ــره ب به
هــای  بســته  ارائــه  و  محــروم 
ــدی  ــای تولی ــه واحده ــی ب حمایت
برشــمرد و افــزود: البتــه شــرط 
ــدی  ــوق ۵۰ درص ــتفاده از مش اس

در مناطــق محــروم، بــه پایــان 
ــان  ــی در زم رســاندن طــرح صنعت
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــرر اس مق
بزرگــی و نــوع طــرح، فرجــه زمــان 
مشــخصی در اختیــار متقاضیــان 
قــرار داده مــی شــود و در صورتــی 
ــد  ــرارداد، واح ــای ق ــرف ه ــه ط ک
صنعتــی خــود را در زمــان مقــرر بــه 
پایــان رســانیده و موفــق بــه کســب 
پایــان کار ســاختمان و پروانــه بهره 
ــده  ــاط باقیمان ــوند، اقس ــرداری ش ب
واحــد صنعتــی تــا ســقف ۵۰ درصــد 
ــوند. ــی ش ــودگی م ــمول بخش مش

ــهرک  ــرکت ش ــل ش مدیرعام
هــای صنعتــی اســتان اردبیــل، 
ــر و  ــی کوث ــای صنعت ــهرک ه ش
گرمــی و نواحــی صنعتــی شــکرآب، 
را  رضــی  و  نیــر  کنــدی،  روح 
لعمل  ا ر ســتو د یــن  ا ل  مشــمو
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــمرد و اب برش
ایــن مشــوقات باعــث افزایــش 
ــق  ــن مناط ــذاری در ای ــرمایه گ س

ــردد. ــتان گ ــروم اس مح

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــزی  ســازمان مدیریــت و برنامــه ری
اســتان ادربیــل :رئیــس ســازمان 
ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام مدیری
اردبیــل از پرداخــت و ابــالغ ضمانت 
ــک  ــی بان ــارد تومان ــه ۴۰۰ میلی نام
ــرای  ــی ب ــی داخل ــن مال عامــل تامی
پــروژه ملــی راه آهــن میانــه – 

ــر داد. ــل خب اردبی
ــر  ــالم خب ــا اع ــایقی ب داوود ش
ابــالغ ضمانــت نامــه پرداخــت ۴۰۰ 
میلیــارد تومــان کمــک بانــک عامــل 
ــه  ــرای ادام ــی ب ــی داخل ــن مال تأمی
ــه –  ــن میان ــروژه راه آه ــرای پ اج
ــغ  ــن مبل ــرد: ای ــار ک ــل اظه اردبی
یکــی از مصوبــات مهمســفر رئیــس 
جمهــوری بــه اســتان اردبیل بــود که 
بــا پیگیــری مســئولین اســتان محقق 
شــد.وی ادامــه داد: بــا تخصیــص این 
ــی  ــروژه مل ــرای پ ــد اج ــار رون اعتب

ــرعت  ــل س ــه – اردبی ــن میان راه آه
خواهــد گرفــت تــا شــاهد تکمیــل و 
بهــره بــرداری ایــن پــروژه زیربنایــی 
اســتان کــه یکــی از مطالبــات دیرینه 

ــعه  ــد در توس ــردم اســت و می توان م
ســهم  اردبیــل  زیرســاخت های 
بســزایی داشــته باشــد.رئیس سازمان 
ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام مدیری

اردبیــل بــه شــرایط اقتصــادی کشــور 
اشــاره کــرد و گفــت: اختصــاص ایــن 
مبلــغ در شــرایط کنونی کشــور توجه 
ویــژه مسئولینکشــور بــرای بــه بهــره 
بــرداری رســیدن ایــن پــروژه ملــی تا 
پایــان دولــت دوازدهــم است.شــایقی 
حمایــت بانــک عامــل تأمیــن مالــی 
داخلــی ایــن پــروژه را مهــم ارزیابــی 
ــد و  ــئولین ارش ــزود: مس ــرد و اف ک
نماینــدگان اســتان اردبیــل در مجلس 
ــه رغــم شــرایط  شــورای اســالمی ب
ــر جلســات  ــا در هفته هــای اخی کرون
فشــرده ای را بــا معــاون رئیــس 
ــه  ــازمان برنام ــس س ــور و رئی جمه
و بودجــه کشــور برگــزار کردنــد و در 
نهایــت بــا تضمیــن ســازمان برنامــه 
و بودجــه تســهیالت مصــوب شــده 
از ســوی بانــک عامــل تأمیــن مالــی 
ــاده ۵۶  ــی پرداخــت و مجــوز م داخل

نیــز صــادر شــد

رییسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاناردبیل

تضمیننامه۴00میلیاردتومانکمکبانکملیبهراهآهناردبیلابالغشد

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی ایــالم 
گفــت: توزیــع بــذر گنــدم در بیــن کشــاورزان 
ــدت  ــر م ــه براب ــاری س ــال ج ــتان در س اس
ــا توجــه بــه  مشــابه ســال گذشــته اســت و ب
ادامــه رونــد توزیــع، ایــن مقــدار بــدون شــک 

افزایــش مــی یابــد.
ــت:  ــار داش ــی« اظه ــی اقدس »محمدعل
ــذر  ــواع ب ــن ان ــزار ت ــش از ۱۸ ه ــون بی تاکن
گنــدم در اســتان توزیــع شــده اســت در حالــی 
ــن  کــه ســال گذشــته در مجمــوع ۶ هــزار ت

بــذر توزیــع شــد.
وی افــزود: ۱۰۰ درصــد بــذر گنــدم آبی و 
۶۰ درصــد بــذر گنــدم دیــم اســتان را بذرهای 
ســم زدایــی، تقویــت، اصــالح و بوجاری شــده 
تشــکیل مــی دهــد کــه در ایــن زمینــه ایــالم 

یکــی از اســتان هــای برتر کشــور اســت.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی ایــالم 
ــالم در  ــدی اســتان ای ــذر تولی ــادآور شــد: ب ی
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــور از کیفی ــطح کش س
ــای  ــن بذره ــت تری ــره باکیفی ــت و در زم اس

ــرار دارد. کشــور ق

»محمدعلــی اقدســی«  بــا بیــان اینکــه 
ــان  ــا پای ــتان ت ــذر در اس ــع ب ــات توزی عملی
ــه  ــاورزان توصی ــه کش ــه دارد، ب ــاه ادام آذرم
کــرد: از تجمــع در مقابــل مراکــز عرضــه بــذر 

ــد. ــودداری کنن خ
ــت  ــان دریاف ــامی متقاضی ــت: اس وی گف
بــذر از قبــل توســط ادارات جهادکشــاورزی و 
مراکــز عرضــه توزیــع بــذر ثبــت شــده اســت 
و هــر کشــاورز بــر اســاس ایــن فهرســت برای 
دریافــت بــذر مــورد نیــاز خــود فراخــوان مــی 
شــود تــا از تجمــع در مقابــل مراکــز عرضــه 

جلوگیــری شــود.
ــاورزی در  ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
ــورد  ــده در م ــش آم ــکالت پی ــوص مش خص
توزیــع بــذر هــم توضیــح داد: تعجیــل و تجمع 
کشــاورزان بــرای دریافــت بــذر، قیمــت پایین 
بــذر بــا نــرخ تضمینــی در برابــر بــذر بــا قیمت 
آزاد، بوجــاری بــودن بــذر دولتــی، ایجــاد بــازار 
ســیاه توســط دالالن، خــروج غیرقانونــی بــذر 
اســتان بــه اســتان هــای همجــوار بــه ویــژه 
ــتانی  ــاورزان خوزس ــور کش ــتان و حض خوزس

در اســتان ایــالم بــرای خریــد بــذر از جملــه 
عوامــل بــروز مشــکل در فرآینــد توزیــع بــذر 

اســت.
ــرد:  ــد ک ــی«  تاکی ــی اقدس »محمدعل
اســتان ایــالم هیــچ مشــکل و کمبــودی 
ــاز  ــورد نی ــذر م ــع ب ــن و توزی ــه تامی در زمین
ــل و  ــاروزان از تعجی ــدارد و کش ــاورزان ن کش
ــذر  ــه ب ــوص تهی ــورد در خص ــی م ــتاب ب ش
خــودداری کننــد چــرا کــه رونــد توزیــع بــذر 

کمــاکان ادامــه دارد.
وی پیــش بینــی کــرد: در ســال زراعــی 
جــاری ۶۰ هــزار هکتــار از اراضــی آبــی و ۸۸ 
هــزار زمیــن دیــم بــه زیــر کشــت محصــول 

گنــدم بــرود.
در فصــل برداشــت ســال زراعی گذشــته 
3۴۰ هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان اســتان 
ایــالم بــه نــرخ تضمینــی و مصــوب خریداری 
ــی  ــد تضمین ــدار خری ــن مق ــه از ای ــد ک ش
ــدم  ــن گن ــه 2۶۴ ت ــک ب ــده نزدی ــام ش انج
خوراکــی و دروم و 3۴ هــزار تــن نیــز گنــدم 

بــذری اســت.

رییسجهادکشاورزی:

توزیعبذرگندمدرایالمسهبرابرشد
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سرپرســت مدیریــت 
ــن  ــت: در ای ــر گف ــرق نی ب
ــوان  ــا فراخ ــه ب ــور ک مان
ــر  ــتان نی ــران شهرس ــت بح مدیری
ــالغ  ــیرین ب ــتای ش ــل روس در مح

 ، شــد  برگــزار  شهرســتان  ایــن 
اکیــپ هایــی از تمــام دســتگاههای 
ــتان در محــل  ــن شهرس ــی ای اجرای

ــدند . ــر ش حاض
امیــر طوائــی حمیــدی اظهــار 

داشــت : ایــن مانــور برخــالف 
ــدون هماهنگــی  ــا ،ب ــایر مانوره س
ــا هــدف ســنجش  هــای اولیــه و ب
ســرعت و میــزان آمادگــی دســتگاه 
هــای خدمــات رســان برگــزار مــی 

شــود . 
وی اعــالم کــرد : در ایــن مانور 
، اتفاقــات مدیریــت بــرق نیــر جــزو 
ــور  ــریع در مان ــر و س ــای برت تیمه

ارزیابــی گردیــد.

برگزاری مانور ساعت صفر )سنجش میزان  آمادگی دستگاه ها (
 در شهرستان نیر

نگاه فرهنگی شورای اسالمی شهر سمنان در شهر جریان 
دارد

مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ســمنان گفت: 
ســمنان شــهری بــا ظرفیــت هــای فرهنگــی اســت و از زمــان حضــور 
بنــده در ایــن شــهر نشســت هــای پیوســته ای بــا  مجموعــه  مدیریان 
شــهرداری برگــزار کردیــم کــه نشــان مــی دهــد نــگاه فرهنــگ محور 

شــورای اســالمی شــهر ســمنان در شــهر جریان دارد. 
فرشــید فــالح اللــه زاری در نشســت صمیمــی بــا رئیس شــورای 
اســالمی شــهر ســمنان  ابــراز داشــت: یکــی از برنامــه هــای مهــم 
میــان شــهرداری و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در راســتای عنوان 
ــری بســیار  ــکاری و پیگی ــه هم ــاب« اســت ک »ســمنان،پایتخت کت
ــگاه  ــن ن ــد از ای ــی از ســوی شــهرداری انجــام مــی شــود و بای خوب
و تــالش هــای ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری و کمیســیون 

فرهنگــی شــورای اســالمی شــهر قدردانــی کــرد. 
وی تاکیــد کــرد: خدمــت بــه فرهنــگ امــری مقــدس اســت و 
اگــر امــروز در دنیــا جنگــی اســت بــر روی ایــن مقولــه انجــام مــی 
شــود پــس تــا مــی تــوان بایــد بــه آن توجــه کــرد زیــرا اگــر فرهنــگ 

تقویــت نشــود هیــچ تالشــی بــه نتیجــه مطلــوب نمــی رســد. 
ــوان  ــتای عن ــادی در راس ــای زی ــت ه ــه داد: نشس ــالح ادام ف
ــال  ــه اســت و در ح ــا شــهرداری صــورت پذیرفت ــاب ب پایتخــت کت
حاضــر نیــز نامــه ای کــه از ســوی شــورای شــهر و مرکــز پژوهــش و 
همایــش شــورای اســالمی شــهر و شــهرداری در خصــوص ایجــاد» 
نگارخانــه شــهر« بــه دســت مــا رســید همــکاری هــای مــا را بیشــتر 
خواهــد کــرد مجموعــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا توجــه بــا 
نــگاه فرهنــگ محــوری کــه در مجموعه شــهرداری اســت هیــچ مانع 

اداری بــرای صــدور مجوزهــا در ایــن خصــوص نــدارد. 
وی اظهــار کرد:گســترش فضاهــای فرهنگــی هنری یک ســخت 
افــزار اســت امــا برنامــه هــای فرهنگــی نــرم افــزار هســتند و هیــچ 
یــک بــدون آن یکــی توســعه نخواهنــد یافــت بــه همیــن خاطــر مــا 
در خصــوص جشــنواره هــا و دو ســاالنه هــای هنــری کــه در مرکــز 
پژوهــش و همایــش شــورای شــهر برنامــه ریــزی شــده اســت آمــاده 

هــر نــوع همــکاری هســتیم. 
مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ســمنان خاطر 
ــزاری  ــهری،پویایی و برگ ــای ش ــه فضاه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک نش
ــب  ــد مخاط ــی توان ــهرداری م ــوی ش ــری از س ــای هن ــنواره ه جش
بیشــتری را جــذب کنــد و ایــن نهــاد را بــه اهــداف فرهنگــی گســترده 
تــری نزدیــک کنــد و مــا نیــز بــا تمــام تــوان بــه یــاری و همــکاری 

ایــن برنامــه هــا خواهیــم آمــد. 
وی ابــراز امیــدواری کــرد:  تــالش هــای زیــادی بــرای عنــوان 
پایتخــت کتــاب و برنامــه هــای آن صــورت پذیرفتــه اســت و آنطــور 
ــری  در ســمنان در  کــه پیــش مــی رود، طــرح هــای فرهنگــی هن
کشــور رقیــب نــدارد امــا بایــد بــرای گســترش و ثابــت کــردن آنهــا 

در اجــرا نیــز بــی نظیــر باشــد. 

آیین گرامیداشت روز پژوهش در بندر بوشهر
همزمــان بــا فرارســیدن روز پژوهــش آییــن گرامیداشــت این روز 
ــوردی اســتان ، مدیــر کل مرکــز  ــا حضــور مدیــرکل بنــادر و دریان ب
ــوردی  ــادر و دریان ــازمان بن ــردی س ــات راهب ــا و مطالع ــی ه بررس
ــن و  ــن معاونی ــتان و همچنی ــگاههای اس ــاتید دانش ــای و اس ،روس
ــدر برگــزار شــد. ــرج بن ــر ب ــان اداره کل ،در ســالن آمفــی تئات کارکن

بــه گــزارش روابــط عمومــی ، در ابتــدای ایــن مراســم محمــد 
راســتاد مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر ضمــن تبریــک 
هفتــه پژوهــش و فــرا رســیدن روز حمــل و نقــل در ایــن بــاره گفــت 
: مقولــه پژوهــش یکــی از کلیــدی تریــن وکاربــردی تریــن مــوارد در 
رشــد و تعالــی هــر شــخص ، ســازمان و  جامعــه میباشــد و ایــن اداره 
کل توانســته بــا تعامــل ســازنده بــا بدنه دانشــگاه  یکی از دســتگاهای 

فعــال و پیشــرو در امــر پژوهــش باشــد.
محمــد راســتاد در ادامــه مراســم از امضــاء موافقــت نامه ســرمایه 
ــا  ــه ب ــتی ک ــزود: در نشس ــر داد  و اف ــهر خب ــدر بوش ــذاری در بن گ
حضــور وزیــر محتــرم راه و شهرســازی ، مدیــر عامــل ســازمان بنــادر 
ــتانداران  ــورای اســالمی ، اس ــس ش ــدگان مجل ــوردی ، نماین و دریان
اســتانهای ســاحلی و فعــاالن بخــش خصوصی بمناســبت گرامیداشــت 
روز حمــل و نقــل در تهــران برگــزار شــد ، قراردادهای ســرمایه گذاری 
بنــدر بوشــهر بــرای توســعه  مجتمــع بنــدری نگیــن بــه امضــاء رســید 
کــه در بــرآورد اولیــه مبلــغ 2۸۰ میلیــارد تومــان در پایانــه کانتینــری 

ایــن مجتمــع ســرمایه گــذاری صــورت خواهــد گرفــت.
راســتاد اظهــار داشــت: همچنیــن موافقــت نامــه ســرمایه گذاری 
بــه مبلــغ ۵۰ میلیــارد تومــان جهــت ایجــاد پایانــه هــای مــواد فلــه 
ــداث  ــت اح ــذاری جه ــرمایه گ ــان س ــارد توم ــغ ۷ میلی ــع و مبل مای

نیــروگاه بــرق در مجتمــع بنــدری نگیــن بــه امضاءرســید.
ــه  ــه نقط ــورت گرفت ــدام ص ــن اق ــرد: ای ــان ک ــر نش وی خاط
عطفــی در تاریــخ توســعه بنــدر بوشــهر محســوب میشــود و مــا بــه 
نقطــه و جایگاهــی خواهیــم رســید کــه از مرزهــای محــدود فعلــی 
ــک  ــم ی ــه بتوانی ــیم ک ــی رس ــی م ــه جای ــت و ب ــم رف ــر خواهی فرات
بنــدر اســتاندارد و نمونــه در شــمال خلیــج فــارس و در اســتان بوشــهر 

داشــته باشــیم.
 در ادامــه همایــش نیــز دکتــر حســن زاده مدیرکل مرکز بررســی 
هــا و مطالعــات راهبــردی ســازمان بنــادر و دریانــوردی ، دکتــر مصلح 
ریاســت دانشــگاه خلیــج فــارس بوشــهر و پروفســور نبــی پــور هرکدام 

بــه تشــریح مطالبــی در بــاره مقولــه پژوهــش پرداختند.
همچنیــن در پایــان همایــش  از ســه تــن از پژوهشــگران برتــر 
ایــن اداره کل ،آقــای محمــد زارعــی فــر،  خانــم پریســا احمــد پــور و 
خانــم منصــوره حســن زاده تقدیــر بعمــل آمــد و تفاهــم نامــه علمــی 
ــوردی  ــادر و دریان ــن اداره کل بن ــی مابی ــی ف ــی و پژوهش ، آموزش
اســتان بوشــهر و دانشــگاه خلیــج فــارس  بــرای یکســال دیگــر بــه 

امضــاء رســید.

تقدیر فرمانده سپاه امام سجاد)ع(
 از مدیر امور آب و فاضالب جزیره هرمز

ایــن لــوح بــه پــاس همــکاری آبفــای هرمــز با ســپاه سیدالشــهدا 
بــه شــبیر هرمــزی اعطا شــد.

در ایــن لــوح کــه به امضــای ســرتیپ دوم پاســدار اباذر ســاالری 
رســیده آمده اســت:

ــی در  ــش اساس ــالمی نق ــام اس ــره نظ ــوان پیک ــه عن ــیج ب بس
تحقــق اهــداف انقــالب داشــته و مظهــر قــدرت نظــام اســت. لیکــن 
بــه مصــداق آیــه شــریفه مــن لــم یشــکر المخلــوق لــم یشــکر الخالق 
ــی  ــی شــائبه جنابعال ــه جهــت زحمــات ب ــم ب ــر خــود الزم می دانی ب
در امــور ســازندگی و آبادانــی و محرومیــت زدایــی ســپاه سیدالشــهدا 
در ســال جهــش تولیــد بــرای تحقــق اهــداف و در راســتای منویــات 
مقــام معظــم رهبــری داشــته ایــد یقینــًا منشــأ خیــر و برکــت بــوده و 
توشــه و ذخیــره گرانبهایــی بــرای آخــرت شــما خواهــد بــود، تقدیــر 

و تشــکر بــه عمــل مــی آیــد.
 امیــد اســت، بــا اســتعانت از خداونــد منــان توفیــق خدمتگــزاری 
بیــش از پیــش بــه شــما تحــت توجهــات حضــرت بقیــه اهلل االعظــم 
و رهبــری داهیانــه مقــام عظمــای والیــت حضــرت آیــت اهلل العظمــی 

امــام خامنــه ای عنایــت فرمایــد.

مرکـزی  اسـتان  محورهـای  از  کیلومتـر   ۱۱۱۰
شـد نمک پاشـی  و  برف روبـی 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان مرکزی گفت: در 
۴۸ سـاعت گذشـته یک هـزار و ۱۱۰ کیلومتـر از محورهای مواصالتی 
و  پاکسـازی  برف روبـی،  راهـداری  عوامـل  توسـط  مرکـزی،  اسـتان 

نمک پاشـی شـده است.
علـی زنـدی فـر اظهـار کـرد: بـه سـبب بـارش بـرف در دو روز 
اخیـر عملیـات اکیپ هـای راهـداری اسـتان مرکـزی در محورهایی که 
بـارش بـرف در آنهـا جریـان داشـته انجام گرفتـه و در ایـن مدت یک 
هـزار و ۱۱۰ کیلومتـر از محورهـای اسـتان توسـط راهـداری از بـرف 

پاکسـازی شـده است.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان مرکـزی افزود: 
در ایـن عملیات هـا برف روبـی و پاکسـازی محورهـا بـه همـراه نمـک 
پاشـی توسـط اکیپ های راهـداری اسـتان مرکزی انجام گرفته اسـت.

زنـدی فـر بیـان کـرد: در ایـن مـدت بـه منظـور رفـع لغزندگی 
محورهـای اسـتان و جلوگیـری از بـروز حـوادث و تصادفـات، بیـش 
اسـتان مرکـزی توسـط عوامـل  تـن نمـک در جاده هـای   ۷۴۷ از 

راهـداری پخش شـده اسـت.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای اسـتان مرکزی گفت: 
ایـن عملیات هـا بـا اسـتفاده از ۶۰ دسـتگاه ماشـین آالت برف روبـی و 
نمـک پاشـی و توسـط ۱۱۰ نیـروی عملیاتـی راهداری اسـتان مرکزی 

انجـام گرفته اسـت.

۱۳ کیلومتر راه اصلی و روسـتایی دماوند آسـفالت 
شد

رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جاده ایی شهرسـتان دماوند 
از آسـفالت حـدود سـه کیلومتـر راه اصلـی و ۱۰ کیلومتـر راه روسـتایی 

ایـن شهرسـتان از ابتدای سـال جـاری تاکنـون خبر داد.
سـید احمـد حسـینی روز جمعـه در گفـت و گـوی اختصاصی با 
خبرنـگار ایرنـا بـا اشـاره بـه اقدامات صـورت گرفته در حـوزه ترمیم 
و بهسـازی راه هـای اصلـی و روسـتایی شهرسـتان اظهـار داشـت: 
اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای دماونـد از ابتـدای سـال 
جـاری تاکنـون در محـور اصلی محـدوده دلیچایی و روسـتای جابان 
حـدود 2 کیلومتـر روکـش آسـفالت و همچنیـن محـدوده کارخانـه 
گـچ جبـل تـا ابتدای مهـر آباد حـدود یـک کیلومتر روکش آسـفالت 

انجام داده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امسـال در راه های روسـتایی و در جـاده صالح 
آبـاد افـزون بـر ۱۰ کیلومتـر روکـش و بهسـازی آسـفالت انجام شـده 
اسـت، افـزود: بـرای مناطقـی کـه نیاز بـه لکه گیـری اعـم از راههای 
اصلـی و محورهـای روسـتایی داشـت بـا تـالش همـکاران اقدام شـد 
و هـم اکنـون عمـده راه هـای زیـر پوشـش اداره راهـداری شهرسـتان 

دماوند آسـفالت اسـت.
حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه تعـدادی از راه هـای روسـتایی تنهـا 
نیازمنـد بـه روکش آسـفالت هسـتند، تاکیـد کرد: در صـورت تخصیص 
اعتبـار، ایـن نهـاد آمادگـی الزم را جهـت تکمیـل مابقـی طـرح هـای 

بهسـازی معابـر دارد.
رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده شهرسـتان دماوند با 
بیـان اینکـه عملیـات عمرانی مسـیر جـاده سـقز دره و تنگه بـوالن به 
دلیـل کمبـود اعتبـارات بـا کنـدی پیـش مـی رود، گفـت: بـه محـض 
تخصیـص اعتبـارات جدید عملیـات اجرایی این طرح شـتاب می گیرد.

رانندگـی،  و  راهنمایـی  عالئـم  تابلوهـا،  تعویـض  حسـینی 
بزرگـراه دماونـد -  نیوجرسـی هـای موجـود در  رنگ آمیـزی تمـام 
فیروزکـوه و همچنیـن تعمیر، مرمت، تعویـض تابلو و تعویض گاردریل 
در سـطح راه های اصلی و روسـتایی شهرسـتان را از اقدامات ارزشمند 

ایـن نهـاد در سـال جاری برشـمرد.
وی بـا بیـان اینکـه جهـت اجـرای عملیـات روشـنایی در مناطـق 
مختلـف، نیازمنـد تخصیـص اعتبار هسـتیم، بیان داشـت: طبـق قانون 
مناطقـی کـه مـه گیـر و پـر حادثه هسـتند بایـد دارای روشـنایی کافی 
باشـند کـه این مهـم در محـدوده دلیچایی، روسـتای سـربندان، جابان 
و از ابتـدای محـدوده کارخانـه گـچ جبل تـا پلیس راه بـه صورت رفت 
و برگشـت انجـام شـده اسـت و ایـن امـر میـزان تصادفـات را کاهـش 

داد. خواهد 
حسـینی افـزود: بـر اسـاس بازدیدهایی کـه به اتفـاق پلیس راه 
منطقـه در سـالهای گذشـته داشـتیم، چنـد نقطه پرحادثه شهرسـتان 
شناسـایی و اقدامـات شـایان نسـبت به آشکارسـازی، تعریض شـانه 
هـا و نصـب عالئـم ترافیکـی در محـدوده هـای مـورد نیـاز انجـام 
شـد و نسـبت بـه کاهـش تصادفـات در نقـاط یادشـده اقدامات الزم 

صـورت گرفت.
وی درخصـوص انجـام فعالیـت های فرهنگی نیـز گفت: طی چند 
سـال گذشـته اقدامـات مثبتـی نسـبت بـه فرهنگ سـازی بـرای مردم 
صـورت گرفتـه اسـت کـه از آن جملـه می توان بـه اهـداء کاله ایمنی 

بـه راکبان موتورسـوار اشـاره کرد.
گفتنـی اسـت، حـوزه زیـر پوشـش اداره راهـداری و حمـل و نقل 
جـاده ای شهرسـتان دماوند افـزون بر ۶۰ کیلومتر بزرگـراه، 23 کیلومتر 

راه فرعـی و 2۷۰ کیلومتـر راه روسـتایی را شـامل می شـود.

رئیسشورایاسالمیشهرسمنان:
دو سـاالنه هـای ملـی هنری از سـوی شـهرداری 

سـمنان برگـزار می شـود 
رئیس شـورای اسـالمی شـهر سـمنان گفـت: برگزاری جشـنواره 
هـای دوسـاالنه هنـری از سـوی مرکـز پژوهـش و همایـش شـورای 
اسـالمی شـهر سـمنان در سـطح ملـی برگـزار مـی شـود و از آنجا که 
برپایـی آن نیازمنـد توسـعه فضاهـای فرهنگـی هنـری خواهـد بود، جا 
نمایـی ایـن توسـعه بـا مجـوز از اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی انجام 

می شـود. 
سـید مسـعود سـیادتی در نشسـتی کـه بـا مدیـر کل و معـاون 
هنـری فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان سـمنان برگـزار شـد اظهـار 
داشـت: در ایـن دوره از شـورا و شـهرداری تالش زیادی بـر فعالیت ها 
و زیرسـاخت هـای فرهنگـی، هنـری و گردشـگری صـورت پذیرفت و 
تاسـیس مرکـز پژوهـش و همایـش رونـق بیشـتر ایـن برنامه هـا را با 

نگاهـی تخصصـی  بـه دنبـال دارد. 
وی افزود: سـاختمان تاریخی شـورای اسـالمی در مرکز شـهر یه 
ظرفیـت فرهنگی اسـت و شـهرداری در قرینه آن نیـز بنایی با معماری 
متناسـب بـا بافـت آن محـل بـا خدمـات دهی فروشـگاهی ایجـاد می 

کنـد تـا باغ شـورای شـهر رونق بیشـتری بگیرد. 
سـیادتی ادامـه داد: فضای سـبز شـورای شـهر نیز با عنـوان » باغ 
حـاج علـی نقـی کاشـانی« سـرمایه گـذار کارخانه نسـاجی نـام گذاری 
مـی شـود و  از آنجـا کـه کاشـانی پدربزرگ جـواد ظریف وزیـر کنونی 
امور خارجه جمهوری اسـالمی ایران اسـت، در تالش اسـت گشـایش 

آن بـا حضـور وی انجام شـود. 
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر سـمنان بیـان کـرد: طبقـه زیرین 
سـاختمان شـورای اسالمی شهر سمنان، دارای فضای مناسب و یکسره 
بـرای ایجـاد نگارخانـه بـزرگ اسـت و تـالش بـر این اسـت تـا نوروز 
۱۴۰۰ این فضا با پیگیری مرکز پژوهش و همایش شـورای اسـالمی و 
شـهرداری سـمنان به بهره برداری برسـد تا توسـعه فضاهای فرهنگی 
هنـری شـهر کـه پیوسـته از اهداف شـورای پنجم بوده گسـترش یابد. 

معلوالندهکپایینایالمکمکهزینهپرستاریدریافتمیکنند

نگهداری33۲معلولدرمراکزشبانهروزیاستان
کل  یــر مد همتــی  ا  هــر ز
ــانه ای  ــروه رس ــتی در کارگ بهزیس
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــتان ب ــا اس کرون
ــر   ــال حاض ــت:  در ح ــن گف معلولی
ــت  ــان جه ــزار توم ــه ۵۵۴ ه ماهان
معلــول   ۴۰2 نگهــداری  هزینــه 
معلــول  و 2۵۴   نخایــی  ضایعــه 
شــدید در منــزل بــه سرپرســتان 
ــود، در  ــی ش ــز م ــراد واری ــن اف ای
ــه اینــده معلــوالن دهــک 3، 2  هفت
ــن کمــک  ــدف  از ای ــه ه و ۱ جامع

ــوند. ــی ش ــوردار م ــه برخ هزین
وی افــزود: در حــال حاضــر 
ــت  ــرد دارای معلولی ــزار۸۷ ف ۱۵ ه
در اســتان  از خدمــات بهزیســتی 
برخــوردار هســتند کــه  از ایــن تعداد 
ــبانه  ــز ش ــش مرک ــر در ش 332 نف

ــوند. ــی ش ــداری م روزی نگه
مدیــر کل بهزیســتی ایــالم 
اظهــار داشــت: از مجمــوع معلــوالن 
ــک  ــتان،  ی ــده در اس ــایی ش شناس
و   مــرد  معلــول    ۶۰۰ و  هــزار 
ــول دارای  ــزار و ۶۸ زن معل ــک ه ی
مســکالت بینایــی، ســه هــزار ۸۰3 
مــرد  و دو هــزار و ۵۷۵ زن دارای 
ــک  ــی،  ی ــمی حرکت ــت جس معلولی
هــزار و 2۰۷ آقــا و ۸۱2 زن دارای 
ــا و ۱33  مشــکل شــنوایی ، 2۶۷ آق
زن دارای مشــکالت گفتــاری، یــک 
هــزار و ۶۸٩ آقــا و یــک هــزار  ۱۵۱ 

ــی و  ۴۷۵  ــت ذهن زن دارای معلولی
آقــا و 2٩۷ بیمــار  روانی زن هســتند.

همتــی بــا بیــان اینکــه در 
ــول  ــوار معل ــر  ۱۰۰ خان ــال حاض ح
ــدم  ــل ع ــه دلی ــتان ب ــطح اس در س
ــکن  ــد مس ــن فاق ــورداری زمی برخ
ــت  ــه داد: در هش ــند. ادام ــی باش م
واحــد   ۱۱٩ اولســالجاری  ماهــه 
مســکونی به معلوالن ســطح اســتان 
واگــذار شــده اســت، همچنیــن طــی 
امضــای تفاهــم نامــه بهزیســتی 
اســتان بــا اداره کل راه و شهرســازی 
ایــالم خانــواده هــای بــاالی دو 
ــب  ــالم صاح ــطح ای ــول در س معل
خانــه مــی شــوند کــه در ایــن راســتا 
واگــذاری رایــگان زمین بــا اداره کل 
و  ارائــه تســهیالت ســاخت از طــرف 

ــد. ــی باش ــتان م ــتی اس بهزیس
وی بیــان داشــت: یکــی از 
ــازمان بهزیســتی  ــای س ــه ه دغدغ
ــی  ــا نگران ــیوع کرون ــدای ش در ابت
ــروس  ــن وی ــی ای ــار روان ــاد ب ایج
ــه در  ــود ک ــدف ب ــه ه ــر  جامع ب
ایــن راســتا صدای مشــاور ســازمان 
ــن مرکــز  و نیروهــای شــاغل در ای
ســواالت  پاســخگویی  جهــت 
اســتان  مــردم   و  مددجویــان 

ــت. ــش یاف افزای
ــود  ــامانه خ ــی س وی از طراح
ارزیابــی روانشــناختی در بحــران 
ــت:  ــر داد و گف ــا خب ــروس کرون وی
بــه منظــور غربالگــری وضعیــت 
در  جامعــه  افــراد  روانشــناختی 
ــامانه  ــی س ــی کنون ــرایط بحران ش

در  روانشــناختی  ارزیابــی  خــود 
ــه آدرس  ــا ب ــروس کرون ــران وی بح
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طراحــی شــده اســت.
ــا  ــالم ب ــرکل بهزیســتی ای مدی
ــک  ــود کلینی ــدم وج ــه ع ــاره ب اش
درمانــی و توانبخشــی دولتــی در 
ســطح شهرســتان هــا گفــت: در 
ــز در  ــک مرک ــا ی ــال حاضــر تنه ح
شهرســتان ایــالم فعــال اســت کــه 
ــد داد،  ــش خواه ــتان را پوش کل اس
ــود  ــبب نب ــه س ــم ب ــر مه ــن ام ای
نیروهــای متخصــص  و جــذب ایــن 
افــزاد از طریــق آزمــون اســتخدامی 

ــت. اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب وی  در ادام
رونــد اجــرای قانــون جامــع حمایــت 
از معلــوالن در اســتان گفــت: در 
حــال حاضــر بســیاری از آییــن نامــه 
ــه طــور کامــل اجــرا  ــون ب ــن قان ای
نشــده اســت. در ســال ٩۶ تنهــا 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه 2۰ درصــد دس
ــورد  ــه م ــتگاه ک ــتان از ۵۴ دس اس
ارزیابــی جشــنواره شــهید رجایی قرار 
ــد بحــث مناســب ســازی   ــه ان گرفت
ــرده  ــی ک ــوالن را اجرای ــردد معل ت
ــد کــه ایــن میــزان در ســالجاری  ان
بــه 3۸ درصــد افزایــش یافته اســت.

ــه  ــاه هفت ــت ۱٩ آذرم ۱3 لغای
ــت ــده اس ــذاری ش ــوالن نامگ معل

از  استثنایی  آموزش و پرورش  رئیس سازمان 
قبولی 3۱۱ نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه در 
پذیرفته  درصدی   ۱۰ افزایش  و  سراسری  کنکور 

شدگان خبر داد. 
پذیرفته  آمار  داشت:  اظهار  سید جواد حسینی 
گذشته  سال  با  مقایسه  در  امسال  کنکور  شدگان 
نشان از رشد ۱۰ درصدی در حوزه دانش آموزان با 

نیازهای ویژه دارد.
وی افزود: بر اساس آمار و ارقام ۱2۶ نفر از این 
دانش آموزان پسر و ۱۸۵ نفر یعنی ۶۰ درصد قبول 

شدگان نیز دختر هستند.
حسینی تصریح کرد: 2۱ نفر از دانش آموزان 
با نیازهای ویژه در کنکور سال جاری رتبه های سه 
رقمی را کسب کرده اند و برخی از آنان نیز رتبه های 

زیر صد را کسب کرده اند.

وی با ارائه آماری از پذیرفته شدگان کنکور 
پوشش  تحت  های  گروه  تفکیک  به  سراسری 
کرد:  اظهار  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان 
۷۱ نفر از این تعداد از گروه جسمی حرکتی، ۱2۵ 
نفر از گروه با آسیب بینایی، ۱۱۰ نفر نیز از گروه 
با آسیب شنوایی هستند و بقیه نیز از دیگر گروه 

هستند. ها 
با  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس سازمان 
کرد:  اظهار  صد  زیر  های  رتبه  از  برخی  به  اشاره 
ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  از  زاده  اسد  نازنین 
است که رتبه ۶کشوری در گروه هنر را کسب کرده 
است و هم اکنون در رشته هنرهای تجسمی مشغول 

به تحصیل است.
وی افزود: الهام احمدی نیز رتبه 2۴ کشوری 
گروه هنر را کسب کرده است و در رشته هنرهای 

تجسمی مشغول به تحصیل است.
حسینی گفت: فاطمه چطری رتبه ۱٩و پذیرش 
در رشته ادبیات دانشگاه تهران، علی کرد رتبه ۵و 
رتبه ٩۱و  بهاره جودی  کامپیوتر،  در رشته  پذیرش 
پذیرش در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی، علی 
رضا شجاعی رتبه 3۴و پذیرش در رشته کامپیوتر و 
پزشکی  رشته  در  پذیرفته شده  رضا صمصار  احمد 
دانشگاه شیراز از دیگر دانش آموزان نخبه با نیازهای 

ویژه هستند.
وی با اشاره به گستردگی رشته های پذیرفته 
در  شدگان  قبول  فراوانی  بیشترین  گفت:  شدگان 
رشته های عکاسی، مهندسی پزشکی، روانشناسی، 
دوخت،  طراحی  مکانیک،  مهندسی  تربیتی،  علوم 
و  کامپیوتر  حسابداری،  پزشکی،  شیمی،  مهندسی 

هنر می باشد.

در جلسه شورای فرهنگی، اجتماعی 
ابعاد  بررسی  با موضوع  خانواده  و  زنان 
اجتماعی مهریه، پیشنهاد ایجاد بیمه و 

وام مهریه داده شد.
بررسی  به  جلسه  این  اول  دستور 
مربوط  دعاوی  دادرسی  آئین  بازنگری 
به خانواده در راستای تحقق ماده 2۰ و 
2۱ قانون اساسی و نحوه اجرای مصوبه 
کنار  در  امداد  و  ارشاد  واحد  »تشکیل 
دادگاه های مدنی خاص« مصوب شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای 
عالی انقالب فرهنگی اختصاص داشت.

با حضور کارشناسان  این موضوع 
ارشد قوه قضائیه بررسی و پیشنهادهایی 
به  آن  اهم  که  شد  ارائه  آن  پیرامون 
از  بهره گیری  لزوم  است:  ذیل  شرح 
به نحوی  از طالق  پیش  مراکز مشاوره 
که فرآیند داوری و حکمیت تخصصی 
و علمی تحقق یابد، استفاده از ساختار 
جدید  فرایندی  با  اختالف  حل  شورای 
در راستای قانون اساسی و ایجاد دادگاه 
جامع  مشاوره  سامانه  ایجاد  و  صالحه 

خانوادگی  دعاوی  بررسی  برای  خانواده 
قبل از دادگاه و انجام اقدامات پیشگیرانه 

در این مرحله.
بررسی  به  جلسه  بعدی  دستور 
ابعاد حقوقی و فرهنگی مهریه با توجه 
به شرایط اقتصادی اختصاص داشت و 
بیمه  و  وام مهریه  دادند  پیشنهاد  اعضا 
مهریه با توجه به شرایط اقتصادی کنونی 
و به منظور پیشگیری از زندان رفتن زوج 

و زیان دیدن زوجه در نظر گرفته شود.

پس از بحث و بررسی اعضا مقرر 
با  و  به دلیل ضرورت حبس زدایی  شد 
پرداخت  نحوه  در  »ج«  بند  به  توجه 
مهریه در عقدنامه ها که زوجین مخیر به 
انتخاب عندالمطالبه و یا عنداالستطاعه 
و پرداخت تدریجی هستند، قوه قضائیه 
برای ایجاد ساز و کار حمایتی از حقوق 
در  و  خانواده  مصالح  با  مطابق  زنان 
مجازات های  تعیین  به  ضرورت  موارد 
انجام  از  زدن  سرباز  برای  تعزیری 

تکالیف اقدام کند.
ادامه  در  جلسه  اعضا  همچنین 
بحث مهریه، در دعاوی منجر به طالق 
بر در نظر گرفتن منافع و مصالح کودک 
و سالمندان درون خانواده در زمان وقوع 
طالق تأکید کردند و پیشنهاد دادند: با 
ایجاد سازوکارهایی در حمایت از اعضای 
خانواده به ویژه کودک از طرف دادگاه 
حقوق  احقاق  برای  حلی  راه  صالحه، 
کودک و دیگر اعضای خانواده که متضرر 

می شوند در نظر گرفته شود.
بررسی  موضوع  بررسی  ادامه  در 
ابعاد حقوقی و فرهنگی مهریه مقرر شد 
به منظور  پیشنهادها و مصوبات جلسه 
پیگیری الزم قانونی و اجرایی برای مراکز 

مسئول ارسال شود.
توجه  با  پایان جلسه مقرر شد  در 
هفتم  برنامه  به  مربوط  موارد  اینکه  به 
توسط  خانواده  و  زنان  حوزه  در  توسعه 
است،  شده  تکمیل  و  تدوین  اعضا 
شورای  مجلس  به  نهایی  جمع بندی 

اسالمی ارسال شود.

بیمهمهریهازآسیبدیدنهمسرانجلوگیریمیکند

پذیرشدانشآموزاناستثناییدرکنکور،رشدداشتهاست
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کامران شهال: امیدوارم وفایی به جمع ۱6 نفر برتر جهان راه یابد
ملی  تیم های  سرمربی  شهال  کامران 
در  وفایی  که حسین  گوید  می  ایران  اسنوکر 
رقابتهای قهرمانی انگلیس بسیار خوب درخشید 
و امیدوار است که به زودی او بتواند در جمع  ۱۶ 

نفر برتر دنیا قرار بگیرد.
ملی   تیم های  سرمربی  شهال  کامران 
اسنوکر ایران، در خصوص عملکرد ملی پوشان 
ایران در رقابت های اسنوکر قهرمانی انگلیس 
گفت: مسابقات اسنوکر قهرمانی انگلیس پس 
از رقابتهای قهرمانی جهان مهم ترین مسابقه 

در سطح دنیا بوده و دارای رنکینگ باالیی است که در آن بازیکنان حرفه ای شرکت 
می کنند. سهیل واحدی در اولین بازی مقابل لیو هاوتیان چینی رنکینگ ۴۵ جهان قرار 
گرفت. متاسفانه با اینکه واحدی با نتیجه دو بر صفر از حریف پیش بود و خوب بازی 
می کرد، شش بر چهار شکست خورد و از گردونه رقابت ها کنار رفت.  حسین وفایی 
هم در اولین دور مقابل بیلی کسل انگلیسی، رنکینگ ٩۶ دنیا قرار گرفت و موفق شد 
این حریف را شش بر سه شکست دهد. حریف وفایی با اینکه دارای رنکینگ ٩۶ بود 
اما معتقدم که او بسیار قوی بود. حسین  در این بازی بسیار خوب ظاهر شد و موفق 

شد یک بریک ۱۴۶ آن هم در فریم اول به نام خود ثبت کند.
شهال در خصوص بریک ۱۴۶ وفایی در این رقابتها اظهار کرد: حسین وفایی 

برای دومین بار موفق شد در جمع حرفه ای ها بریک ۱۴۶ را به نام خود ثبت کند.
او افزود: بازی بعدی وفایی با مایکل هولت انگلیسی که در رده 2۸ بهترین 
اسنوکربازان جهان قرار دارد، پیگیری شد. حریف وفایی در این دور از رقابت ها بسیار 

قدرتمند بود. وفایی موفق شد این حریف را با نتیجه شش بر چهار شکست دهد.
شهال ادامه داد: وفایی در مرحله سوم این رقابت ها رو در روی سلبی قرار گرفت 
و توانست 2 بر یک از حریف پیش بیفتد. فکر می کنم که باید بازی سه بر یک می 
شد اما فریم این بازی بسیار زمان برد و نزدیک به ۵۸ دقیقه بازیکنان با یک دیگر 
رقابت کردند  که در آخر وفایی نتیجه را واگذار کرد و بازی 2 بر 2 شد.  سلبی به 
مدت چهار سال رنک یک جهان بود و چندین قهرمان جهان در کارنامه اش دیده می 
شود، سلبی  پس از نتیجه ۴ بر 2 بسیار خوب بازی کرد. در فریم بعد وفایی بسیار بد 
شانس بود چرا که توپ صورتی به مشکلی خوب برخورد نکرد و این باعث شد نتیجه 
۵ بر 2 شود. در صورت عدم بدشانسی، وفایی می توانست نتیجه را ۴ بر 3 کند و به 
بازی برگردد. در آخر هم وفایی روحیه خود را از دست داد و بانتیجه شش بر دو از این 

حریف قدرمتمند شکست خورد. 
سرمربی تیم های ملی  اسنوکر ایران گفت: اولین مسابقات این فصل هم حسین 
وفایی در یک هشتم نهایی به مصاف مارک سلبی رفت که در آنجا هم با بدشانسی 
شکست خورد و در فریم آخر بازی را از دست داد. وفایی دو بار با سلبی بسیار خوب 

جنگیده است.
شهال در آخر گفت: وفایی اکنون در رنکینگ 3۶ جهان قرار دارد و در رنکینگ 
سالیانه در رده 2۰ قرار گرفه است. معتقدم بعد از این رقابت ها حسین وفایی می 
تواند رنکینگ خود را بهبود ببخشد. حسین وفایی در این رقابتها بسیار خوب درخشید 
و امیدواریم که به زودی او بتواند در جمع  ۱۶ نفر برتر دنیا قرار بگیرد. وفایی باید 
باورش بیشتر شود و تجربه  کسب کند. تجربه عامل مهمی است که هرچه با رقابت 
با افراد مهم و برتر جهان به دست می آید. در کارنامه وفایی پیروزی مقابل  سلبی و 
جاد ترامپ )نفر اول حال حاضر اسنوکر جهان( دیده می شود و معتقدم حسین در حال 

پیشرفت در این رشته است.

آغاز اردوی تیم ملی کاراته از ۱۷ آذر در کیش
اردوی تیم ملی کاراته کشورمان از روز 
۱۷ آذر ماه با حضور شش ملی پوش در جزیره 

کیش آغاز می شود.
تیم ملی  آماده سازی  اردوی  مرحله دوم 
مسابقات  در  شرکت  برای  کشورمان  کاراته 
توکیو  المپیک  بازی های  و  المپیک  گزینشی 
قرار است از ۱۷ تا 2۷ آذر ماه با حضور شش 

ملی پوش در جزیره کیش برگزار شود.
بر همین اساس، بهمن عسگری، ذبیح اهلل پورشیب، سجاد گنج زاده، علی اصغر 
آسیابری، صالح اباذری و امیر مهدی زاده )شش ملی پوش( و شهرام هروی، حسن 
روحانی، سعید حسنی پور و نعیما خواجوی )اعضای کادر فنی( صبح امروز شنبه )۱۵ آذر 
ماه( به کیش خواهند رفت و در همین روز تست PCR از اردونشینان گرفته خواهد شد.

در نهایت بعد از 2۴ ساعت که نتیجه آزمایش های نفرات حاضر در این اردو 
مشخص شد، از روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه تمرینات ملی پوشان در مجموعه ورزشی 

المپیک جزیره کیش آغاز خواهد شد.

سقوط احسان حدادی در رنکینگ جهانی دوومیدانی
در رنکینگ فدراسیون جهانی که در اوایل 
ماه دسامبر میالدی به روز شده، احسان حدادی 

دو پله سقوط کرده است.
رنکینگ  دوومیدانی  جهانی  فدراسیون 
اوایل ماه دسامبر  را در  این رشته  ورزشکاران 
میالدی)آذر ٩٩( به روز کرده که بر اساس آن 
برخی از دوومیدانی کاران ایران چندین پله صعود 
کردند اما احسان حدادی دو پله سقوط داشته 

است.بر اساس این رنکینگ حدادی که قهرمان پرتاب دیسک آسیا است  در جایگاه 
ششم جهان قرار گرفته است در حالی که پیش از این در رتبه چهارم جهان ایستاده بود.  
پس از حدادی، مهدی پیرجهان در دوی ۴۰۰ متر بامانع بهترین جایگاه را بین 
دوومیدانی کاران ایران دارد. او با ۵ پله صعود نسبت به رنکینگ قبلی خود)2٩( در جایگاه 
2۴ جهان قرار گرفته است. حسن تفتیان نیز در دوی ۱۰۰ متر نسبت به رنکینگ قبلی 

خود) ۴3( صعود کرده و به رتبه 3۱ جهان رسیده است . 
محمدرضا  و  ارتفاع(،  )پرش  قنبرزاده  کیوان  دیسک(،  شیری)پرتاب  بهنام 

طیبی)پرتاب وزنه( هم به ترتیب در جایگاه های ۵۱، ۶3 و ۷۸ جهان قرار گرفته اند.

مربیتیمملیکشتیفرنگی:
اردوهای ملی پوشان از دی ماه آغاز می شود

مربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: قبل 
در  آسیایی  رقابت های  گزینشی،  مسابقات  از 
می شود  برگزار  بهمن ماه  اواخر  در  قزاقستان 
باید  در دی ماه  برپا شود  رقابت ها  این  اگر  و 
شیوع  دلیل  به  البته  کنیم؛  شروع  را  اردوها 
ویروس کرونا شرایط پیچیده ای داریم و هیچ 

چیز قطعی نیست.
حبیب اهلل اخالقی اظهار داشت: قرار بود 

مسابقات لیگ برتر پس از مسابقات جهانی برگزار شود اما چون رقابت های جهانی 
به جام جهانی انفرادی تغییر نام داده و تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی هر کدام 
دو کشتی گیر برای این مسابقات انتخاب کردند، فدراسیون کشتی تصمیم گرفت 
طبق برنامه قبل از اعالم مسابقات جهانی پیش برود و پرونده مسابقات لیگ را 
در آذرماه ببندد زیرا در ادامه براساس تقویم اتحادیه جهانی کشتی اواخر بهمن ماه 
مسابقات آسیا را در پیش داریم و سه سهمیه برای المپیک باقی مانده است که باید 

در پیکارهای انتخابی حضور یابیم.
خاطرنشان  آسیایی  بازی های  و طالی  جهانی  پیکارهای  برنز  مدال  دارنده 
کرد: اگر بتوانیم طبق این برنامه لیگ برتر را تمام کنیم در دی ماه می توانیم به 
فکر برگزاری اردوها برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا باشیم. امیدوارم این 

اتفاقات به خوبی رقم بخورد.  
وی با اشاره به اینکه مسابقات جام جهانی انفرادی قطعی نشده است، گفت: 
فدراسیون کشتی برای اعزام نفرات اعالم شده تمام مقدمات را فراهم کرده و این 
امر منوط به برپایی مسابقات جهانی است.  اخالقی خاطرنشان کرد: در دور برگشت 
گروه »الف« لیگ، فوالد اکسین خوزستان تیم خوبی است و کشتی گیران مطرحی 
دارد اما رعد پدافند کار خوبی کرده و سربازان ما در دوره سربازی با هدف شرکت 
در مسابقات لیگ آمادگی خود را اعالم می کنند و کشتی قابل قبولی گرفتند. آنان 

در کشتی اول توانستند تیم آریوبرزن را ببرند.  
وی اضافه کرد: بیشتر نفرات تیم سیرجان و آریوبرزن، بومی و زیر 2۰ سال و 
جوان بودند. می توان در ارزیابی نکات کلی عملکرد این تیم ها را  استخراج کرد و با 
ارزیابی این مسابقات به این کشتی گیران و مربیان آنان طی کالس هایی آموزش، 
بازخورد کلی ارائه داد. امیدوارم مجموعه فدراسیون بتواند این اتفاقات را رقم بزند 
و بعد از ارزیابی مسابقات لیگ بتوانیم با برگزاری کالس های آموزشی یک گام 

رو به جلو برداریم.  

 تماس با پوچتینو از مادرید!
مسئوالن باشگاه رئال مادرید برای 
پیگیری وضعیت سرمربی سابق تاتنهام 
وی  با  برنابئو  سانتیاگو  در  حضور  برای 

تماس گرفتند.
در پی عملکرد پر نوسان رئال مادرید 
ابتدا  از  در این فصل، مسووالن باشگاه 
گزینه هایی را برای جایگزینی زین الدین 
آنها  صدر  در  که  گرفته  نظر  در  زیدان 
پوچتینو سرمربی سابق تاتنهام به چشم 

می خورد. با این حال شکست دو بر صفر کهکشانی ها برابر شاخدار دونسک 
که در لیگ قهرمانان اروپا منجر شده تا مسووالن رئال به فکر تغییراتی روی 
نیمکت تیم خود بیفتند. طبق ادعای نشریه اسپورت اسپانیا،  مسئوالن رئال 
در تماسی که با مائوریتسیو پوچتینو داشتند، وضعیت وی را برای جایگزینی 
زیدان جویا شدند. با این حال گفته می شود که 2 دیدار آتی برابر سویا و 
اتلتیکو مادرید برای آینده زیدان حائز اهمیت است اما رئالی ها به سرمربی 

سابق تاتنهام برای حضور در این تیم آماده باش داده اند.

رونالدو معنی شکست نخوردن رئال مادرید 
در لیگ قهرمانان! 

 رئال مادرید پس از جدایی مهاجم 
پرتغالی شکست های زیادی را در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا تجربه کرده 

است.
به گزارش آس، جدایی کریستیانو 
رونالدو از رئال مادرید در سال 2۰۱۸ تنها 
سفیدپوشان  هواداران  برای  ضربه  یک 
نبود بلکه موجب افت این تیم در لیگ 
ستاره  که  زمانی  از  شد.  اروپا  قهرمانان 

پرتغالی به ایتالیا رفته است تیم اسپانیایی نتوانسته از مرحله یک هشتم نهایی 
باالتر برود. در این فصل هم ممکن است برای نخستین بار در تاریخ خود 
در مرحله گروهی حذف شود. در سه فصل آخر مادرید بیش از ٩ فصلی که 

رونالدو در این تیم حضور داشت شکست را  تجربه کرده است.
مادرید پس از سه قهرمانی پیاپی در این رقابت ها فراتر از مرحله یک 
هشتم نهایی نرفت. در زمان CR۷ مرحله گروهی به سادگی می گذشت 
اما اکنون برای مادرید به یک چالش تبدیل شده است. سفیدپوشان پس از 
جدایی ستاره شان پنج شکست را تجربه کردند اما در ٩ فصلی که رونالدو 

حضور داشت تنها سه بار در این مرحله مغلوب شدند.
تیم اسپانیایی دو بار در فصل جاری )2۱-2۰22( شکست خورد که 
در دیدار رفت و برگشت مقابل شاختار این اتفاق رخ داد. یک فصل پیش 
برابر پاری سن ژرمن مغلوب شد و در فصل ۱٩-2۰۱۸ دو بار از زسکا مسکو 
شکست خورد. در دوران رونالدو سفیدپوشان در شش فصل، مرحله گروهی 
را بدون شکست به پایان رساندند. در سه دوره دیگر در هر فصل تنها یک 
بار مغلوب شد. مادرید برابر تاتنهام در فصل ۱۸-2۰۱۷ با نتیجه 3 بر یک 
شکست خورد. در فصل ۱3-2۰۱2 مقابل دورتموند بازی را 2 بر یک واگذار 

کرد و در ۱۰-2۰۰٩ با نتیجه 3 بر 2 مغلوب میالن شد.

نیمار: برای حضور در لیگ اروپا به پاری سن ژرمن نیامده ام
ژرمن  سن  پاری  برزیلی  ستاره 
تاکید کرد که به هیچ وجه به خداحافظی 
فکر  اروپا  قهرمانان  لیگ  از  هنگام  زود 

نمی کرد.
ستاره  نیمار  اسپورت،  گزارش  به 
پاری سن ژرمن در دیدار برابر منچستر 
یونایتد بود. این بازیکن برزیلی در شبی 
که پاری سن ژرمن با نتیجه سه بر یک 
در اولدترافورد به پیروزی دست پیدا کرد 

توانست دو گل به ثمر رساند تا شانس تیم پاریسی برای صعود به دور بعد 
باال برود. نیمار بعد از بازی گفت: من پیش از این هم گفتم که اگر بهتر و 
بهتر نشویم باید شانس قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را فراموش کنیم. 
خوشبختانه این تغییر به وجود آمده است و به همین خاطر ما توانستیم در 
این بازی بزرگ به پیروزی دست پید کنیم تا دوباره امیدها برای قهرمانی 

ما در  لیگ قهرمانان اروپا زنده شود.
او ادامه داد: به هیچ وجه به شکست برابر منچستر و حذف زود هنگام 
از لیگ قهرمانان فکر نمی کردم. نمی توانستم تصور کنم که باید در  لیگ 
اروپا بازی کنم. اصال این هدف من نیست. برای چنین لحظات سختی خود 
را آماده کرده ام و از پختگی و تجربه الزم برخوردار هستم. همواره احساس 
می کنم که رهبر و کاپیتان تیم هستم. از زمانی که ۱۷ سال سن داشتم 
چنین احساسی را داشته ام. برای چنین احساسی حتما نیاز به بازوبند نیست.

نیمار در پایان گفت: من اکنون یکی از چهره های تاثیر گذار پاری سن 
ژرمن هستم و این خوشحال کننده است. می خواهم که هم در نتیجه تیم 
تاثیر داشته باشم و هم به هم تیمی هایم کمک کنم. من در شرایط خوبی به 
سر می برم با این حال به انتقادها هم توجه می کنم. من بازیکنی بدون ایراد 
نیستم بلکه خوشحالم که فوتبال بازی می کنم و به تیمم کمک می کنم.

اختالفباستارهمحبوبکلمبیاییها؛
علت اصلی اخراج کی روش! 

به نظر می رسد که ارتباط بد با یک 
کی  کارلوس  اخراج  اصلی  دلیل  ستاره 

روش از تیم ملی کلمبیا بوده است.
کسی  هیچ  بر  مارکا،  گزارش  به 
پوشیده نیست که کارلوس کی روش اخیرا 
کنترل رختکن تیم ملی کلمبیا را از دست 
داده بود و در واقع همه چیز می تواند از 
اختالف ایجاد شده بین این مرد پرتغالی 
و ستاره محبوب کلمبیایی ها یعنی خامس 

رودریگز آغاز شده باشد. کی روش از هدایت تیم ملی کلمبیا برکنار شد اما 
نقطه عطف اختالف بین او و خامس به نوامبر سال گذشته و دیدار دوستانه 

این کشور با پرو و اکوادور باز می گشت.
خامس برای مسابقات فوق الذکر نتوانست به اردوی تیم ملی کلمبیا 
ملحق شود و کی روش نیز تصمیم گرفت برای دوئل دوستانه برابر کلمبیا 

شماره ۱۰ را به استیون آلزاته، هافبک برایتون بدهد.
همانطور که خاویر هرناندز بونت روزنامه نگار فاش کرده این سرآغاز 
ایجاد اختالف بین ستاره کلمبیایی و کارلوس کی روش بوده است که نهایتاً در 
ادامه به از دست رفتن کنترل رختکن برای سرمربی پرتغالی منجر شده است.

بونت در این باره می گوید: » منابع مختلف اطمینان دادند که بعد 
از تقدیم شماره ۱۰ توسط کی روش به آلزاته، رابطه خوب بین خامس و او 
از بین رفته است. البته من نمی دانم که آیا این راه برای جدایی کی روش 
از کلمبیا هموار کرده است یا خیر.” از طرف دیگر یک واقعیت دیگر وجود 
دارد و آن این است که طی دو بازی گذشته کلمبیا در رقابت های مقدماتی 
جام جهانی هیچ ارتباطی بین کارلوس کی روش و خامس رودریگز شکل 
نگرفته است. در واقع به نظر می رسید که اخیراً رابطه بین این دو طرف 
به سردترین حالت ممکن رسیده بود و حاال شاید می توان از این موضوع 
به به عنوان یک دلیل مهم در برکناری کی روش از هدایت کلمبیا نام برد.

کریم باقری معتقد است 
لیگ  در  پرسپولیس  قهرمانی 
قهرمانان آسیا می تواند دستاورد 
ایران  فوتبال  خانواده  کل  برای  بزرگی 

باشد.
تا  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
قهرمانان  لیگ  فینال  بازی  آغاز  زمان 
آسیا، پرسپولیس زمان سختی را سپری 
خواهد کرد، اما کریم باقری، مربی این 
تیم به رویترز گفت اگر آن ها بتوانند با جام 
قهرمانی آسیا به ایران برگردند، ارزشش 

را خواهد داشت.
در  را  خود  جایگاه  ایران  قهرمان 
فینال در ماه اکتبر رزرو کرد، اما اختالل 
 ۱٩-COVID ناشی از بیماری همه گیر
از  هنوز  آن ها  که  است  معنی  این  به 
دانستن این که حریف شان در ورزشگاه 
الجنوب دوحه در ۱٩ دسامبر چه تیمی 

خواهد بود فاصله زیادی دارند.
در حالی که باشگاه های برتر آسیای 
شرقی در قطر برای تعیین جایگاه دیگر 
یکدیگر هستند،  با  رقابت  در  فینال  در 
پرسپولیس در لیگ برتر ایران به میدان 

می رود.
به  فقط  ایران  فوتبال  مشکالت 
گیر  همه  بیماری  از  ناشی  مشکالت 
COVID-۱٩ محدود نمی شود و باقری 
لیگ  پرسپولیس در  گفت که قهرمانی 
قهرمانان تأثیر ماندگاری در آینده بازی 

در ایران خواهد داشت.
باقری، نماینده کشورش در فینال 
گفت:  تهران  از   ،۱٩٩۸ جهانی  جام 
نتایج  قطعاً  آسیا  قهرمانان  لیگ  »فتح 
بسیار مثبتی برای ما خواهد داشت. چه 
از نظر مالی و چه از منظر بزرگ تر به آن 
نگاه کنیم می تواند استعدادهای جوان را 

ترغیب به فوتبال کند و به تالش برای 
حرفه ای شدن ادامه دهد. این کار آن ها 
برای  به تالش  ترغیب می کند که  را 
دستیابی به موفقیت مورد نظر خود ادامه 
در  هم  ایران،  سراسر  در  فوتبال  دهند. 
ملی،  سطح  در  هم  و  باشگاهی  سطح 
شکوفا خواهد شد و به ما این امکان را 
بازیکنان بزرگ  می دهد که یک سری 
آموزش دیده داشته باشیم که می توانند 

آینده تیم ملی )تیم ملی( را بسازند.
در  تهران  در  مستقر  باشگاه  این 
چهار سال گذشته موفق به کسب عنوان 
لیگ  در  فارس  خلیج  لیگ  قهرمانی 
حرفه یی ایران شده است و باقری ادامه 
داد که موفقیت داخلی در چند هفته آینده 
برای شانس پیروزی در مسابقات لیگ 

قهرمانان آسیا مهم است. 
هافبک پیشین ملی پوش افزود: ما 
باید روحیه خود را بسیار باال نگه داریم 

، کاماًل متمرکز باشیم و انگیزه پیروزی 
داشته باشیم. ما در داخل کشور باید با 
رقیبان سرسختی روبه رو شویم و تمام 
تالش خود را می کنیم تا نتایج خوبی در 
خانه کسب کنیم که می تواند روحیه تیم 

را قبل از پرواز به قطر تقویت کند. 
کثیر  ال  عیسی  قباًل  پرسپولیس 
مهاجم توانمند خود را  قبل از بازی رفت 
اروپا مقابل  نهایی لیگ قهرمانان  نیمه 
داد. هم چنین   از دست  النصر عربستان 
احسان پهلوان و وحید امیری دو اخطاره 
هستند و این در حالی است که شجاع 
خلیل زاده مدافع میانی، باشگاه را ترک 
کرده و به الریان در لیگ ستارگان قطر 

پیوست.
هافبک  رسن،  بشار  حال  این  با 
علنی قصد خود  اعالم  وجود  با  عراقی 
برای جدایی در ماه اکتبر، متقاعد شد که 

در این باشگاه بماند.

تیم  اصلی  اعضای  از  یکی  رسن 
پرسپولیس بود که دو سال پیش در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا به کاشیما آنتلرز ژاپن 
باخت، اما از آن زمان اتفاقات دیگری در 

این باشگاه تغییر کرده است.
مربی کروات برانکو ایوانکوویچ در 
ژوئن سال 2۰۱٩ پرسپولیس را ترک کرد.

صحبت هایش  ادامه  در  باقری 
گفت: هم در داخل کشور و هم در سطح 
بین المللی، فصل گذشته پس از چندین 
تغییر در تیم از جمله اضافه شدن سرمربی 
و بازیکنان جدید، کار سختی داشتیم. به 
همین دلیل صعود به فینال پس از مجبور 
شدن از عبور از چالش های مختلف برای 
ما معنی زیادی دارد. کسب جام در هر 
تورنمنتی بسیار شیرین است. اگر ما با جام 
در چمدان به خانه برگردیم، نه تنها برای 
پرسپولیس بلکه برای کل خانواده فوتبال 

در ایران افتخار است.

مربیپرسپولیس:

قهرمانی در آسیا، موجب افتخار کل فوتبال ایران است

ــای  ــه ج ــد ک ــول داری ــا قب حتم
علــی دایــی در فوتبــال ایــران خالــی 
ــن  ــد از آخری ــه بع ــی ک ــت. کس اس
ســایپا  در  مربیگــری اش  تجربــه 
ــی  ــم مل ــت تی ــاس هدای ــا پ ــار ت دوب
ــت  ایــران پیــش رفتــه امــا درنهای
ــد.  ــرش روزگار می گذران ــاال در دفت ح
ایــن در حالیســت کــه بســیاری از 
نوزدهــم  لیــگ  بــرای  باشــگاه ها 
و بیســتم خواهــان ســرمربیگری او 
ــرا  ــد، چ ــان بودن ــت تیمش روی نیمک
ــه  کــه گفتــه می شــد محرومیــت او ب
پایــان رســیده اســت. ولــی هیچکــدام 
از ایــن انتقال هــا صــورت نگرفــت تــا 
ــان  ــان همچن ــال جه ــای گل فوتب آق
دور از مســتطیل ســبز بــه زندگــی اش 
ــطوره  ــن اس ــدا از ای ــد. ج ــه ده ادام
ــا ۱۰٩ گل  ــه ب ــورمان ک ــال کش فوتب
ــخ  ــی در تاری ــای مل ــورددار گل  ه رک
ــا  ــن روزه ــت ای ــان اس ــال جه فوتب
ــش  ــی را بی ــدوی پرتغال ــس رونال کری
ــه  ــک ب ــری نزدی ــان دیگ ــر زم از ه
ــاال  ــه او ح ــرا ک ــد چ ــودش می بین خ
ــورد  ــه رک ــیدن ب ــا رس ــط ۷ گل ت فق

ــاز دارد. ــان نی ــی زم دای
ــهریار  ــا ش ــاس ب ــن اس ــر همی ب
مســائل  پیرامــون  ایــران  فوتبــال 
ــه  ــتیم ک ــی داش ــف گفت وگوی مختل

می  خوانیــد: ادامــه  در 
* چنــد وقتــی می شــود کــه 
ــده و  ــال دور ش ــی از فوتب ــی دای عل
جــای خالــی اش بــه شــدت احســاس 
ــا  ــه آی ــم ک ــم بدان ــود می خواه می ش
ــا  ــت ی ــته اس ــت خودخواس ــن غیب ای
شــرایط موجــود باعــث دوری  شــما از 

ــده اســت؟ ــال ش فوتب
نــه. فکــر می کنــم جریــان ایــن 
ــد.  ــوب بدانن ــردم خ ــام م دوری را تم
زمانــی کــه در ســایپا بــودم متاســفانه 
صــدا و ســیما قصــد ســو اســتفاده از 
ایــن مســاله را داشــت. خیلــی  تــالش 
کــرد تــا بــه نوعــی وجــه ی مــن را در 
ــه  ــن همیش ــد. م ــراب کن ــه خ جامع
ــه  ــن نتیج ــه ای ــردم. ب ــالم کار ک س
ــردن  ــی ک ــالم زندگ ــه س ــیدم ک رس
ــا  ــت م ــردن در مملک ــالم کار ک و س
ــا  ــن ب ــی ســخت شــده اســت. م خیل
مدیرعامــل ســایپا از ســال ۸۱ تــا 
ــه مشــکل  ۸۴ ســر یــک مســاله ای ب
خوردیــم، کارمــان بــه دادگاه کشــیده 
شــد. کــه خــودم از قبــل ایــن اتفــاق 
ــل  ــک مث ــردم. ی ــی می ک را پیش بین
معروفــی اســت کــه می گویــد: »عــدو 
شــود ســبب خیــر اگــر خــدا بخواهد« 
ــدق  ــن ص ــورد م ــال در م ــن کام ای
می کنــد. چــرا کــه باعــث شــد مــن از 
فوتبــال بیــرون بیایــم. واقعا جــا دارد از 

تیم هایــی تشــکر کنــم کــه امســال و 
ســال گذشــته آمدنــد دنبالــم و دوســت 
ــا  ــم. ب ــا کار کن ــا آن ه ــه ب داشــتند ک
اینکــه فوتبــال از بچگــی عشــق مــن 
بــوده امــا صــالح دیــدم کــه در ایــن 
برهــه زمانــی، مدتــی از آن دور باشــم. 
چــرا کــه معتقــدم خیلــی وقت هــا بایــد 
از چیزهایــی کــه دوســت داری دل 
ــه یــک ســری چیزهــای  ــا ب بکنــی ت
دیگــر برســی. خداراشــکر ایــن دوری 
باعــث شــد تــا فعالیت هــای دیگــرم و 
از همــه مهمتــر در زندگــی خانوادگی ام 
ــال  ــم. در ح ــی برس ــک باالنس ــه ی ب
حاضــر هــم کــه از فوتبــال دور هســتم 

اصــال احســاس بــدی نــدارم.
ــد  ــه بودی ــش گفت ــا پی *مدت ه
ــا زمانی کــه ایــن آدم هــا در فوتبــال  ت
ــال  ــن فوتب ــن در ای ــای م ــند ج باش
نیســت منظورتــان از کلمــه ایــن آدم ها 

دقیقــا چــه کســانی بــود؟
بلــه. همان هایــی کــه یــک 
ســهم و ســود بزرگــی را در نبــود مــن 
از فوتبــال می برنــد. اولیــن بــار اســت 
ــل از  ــم. قب ــن حــرف را می زن کــه ای
اینکــه آقــای »ویلموتــس« بــه تیــم 
ملــی بیایــد و ســرمربی شــود مــا بــا 
ــرمربیگری  ــورد س ــاج در م ــای ت آق
ــاید  ــم. ش ــت کردی ــی صحب ــم مل تی
ــوند.  ــر ش ــد و منک ــان االن بیاین ایش
ولــی مــا بــا ایشــان صحبــت کردیــم 
و قــرار بــود تــا دو روز بعــد ایــن خبــر 
و توافــق را علنــی کنیــم. ولــی یــک 
روز بــه اعــالم توافق مــان مانــده بــود 
کــه مــن در زیرنویــس اخبــار  دیــدم 
نوشــته اســت »مــارک ویلموتــس« 
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی س
ــک  ــه ایشــان تبری ــم ب ــن ه شــد. م
نتخاب هــای  ا نه  متاســفا گفتــم. 
ــا االن انجــام شــده  ــه ت نادرســتی ک
ــه  ــی و چ ــه مال ــاظ چ ــه لح از هم
ــه زده  ــا صدم ــه م ــی ب ــی خیل فوتبال
ــه  ــد ک ــد بگوین ــا می توانن ــت. آنه اس
ــد  ــنهادی ندادن ــن پیش ــن چنی ــه م ب
ــت در زندگــی ام  ــچ وق ــی مــن هی ول
ــای  ــن آق ــد از رفت ــه ام. بع دروغ نگفت

ــن در  ــا م ــاره ب ــم دوب ــس ه ویلموت
مــورد ســرمربیگری صحبــت شــد 
ــای  ــاره آق ــم دوب ــد از آن ه ــه بع ک
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــکوچیچ« س »اس
شــدند. مــن جایــی کار نمی کنــم 
ــی  ــتی ام کس ــاال دس ــخص ب ــه ش ک
ــی  ــچ اطالعــات فوتبال باشــد کــه هی
نــدارد آن وقــت بخواهــد بــه مــن امــر 
و نهــی کنــد. اصــال همچیــن چیــزی 
ــف  ــما االن لط ــدارم. ش ــت ن را دوس
کردیــد بــرای مصاحبــه بــه دفتــر مــا 
آمدیــد اگــر دقــت کــرده باشــید بنــده 
نــه میــز دارم نــه صندلــی. اصــال هــم 
ــا نیســتم.  ــن  چیزه ــد ای ــد و بن در قی
در حــال حاضــر هــم احســاس خیلــی 
ــان  ــه هم ــی ام ب ــی دارم. زندگ خوب
روال عــادی خــودش بازگشــته اســت 
کــه خــدارا از ایــن بابــت بســیار شــکر 

می کنــم.
*فکــر می کنیــد تیم پرســپولیس 
کــه در آســتانه برگــزاری فینــال آســیا 
اســت می توانــد بــا هدایــت یحیــی بــه 

عنــوان قهرمانــی دســت پیــدا کند؟
بله. پرســپولیس پتانســیل قهرمانی 
را دارد. ولــی متاســفانه از نظــر مــن یــک 
فــوروارد تمام کننــده کــم دارد. اگــر آقــای 
آل کثیــر محــروم نمی شــد مطمئنــا 
ــد  ــپولیس ۸۰ درص ــه پرس ــم ک می گفت

شــانس بــرای قهرمانــی دارد.
*یعنــی غیبــت آل کثیــر را انقــدر 

ــد؟ ــر می دانی موث
کــه  ا  چــر  . مطمئنــا بلــه. 
پرســپولیس در چنــد مــدت اخیــر 
ــم از  ــی را ه ــی و تراب ــور، طارم علیپ
ــه  ــی ک ــا احترام دســت داده اســت. ب
ــم و  بــرای تمامــی بازیکن هــای تی
ــال  ــی در ح ــم ول ــش قائل فورواردهای
حاضــر در تیــم فــورواردی کــه بتوانــد 
ــدازه  ــد و ان ــد و در ح ــام کن کار را تم
ــردم باشــد وجــود  ــام ب ــی کــه ن نفرات
نــدارد. اگــر دقــت کــرده باشــید 
می بینیــد کــه عیســی در چنــد بــازی 
ــه جــور  ــک تن ــه حضــور داشــت ی ک
ــید.  ــه دوش می کش ــه را ب ــط حمل خ
خیلــی بازیکــن موثــری بــود. ولــی بــا 

ایــن حــال فکــر می کنــم پرســپولیس 
می توانــد قهرمــان شــود. دوســت 
ــی و  ــرای کادرفن ــه از اینجــا ب دارم ک
بازیکنــان تیــم آرزوی موفقیــت کنــم 
چــرا کــه قهرمانــی پرســپولیس آرزوی 

ــا اســت. ــه م هم
*آینــده فوتبــال ایــران رو چطــور 
ــه  ــدی ب ــا امی ــد آی ــی می کنی ارزیاب
فوتبال مــان  وضعیــت  بهبــودی 

؟ می بینیــد
ــان اســت چــه  ــه عی ــز ک آن چی
حاجــت بــه بیــان اســت. شــما دیگــر 
می بینیــد.  را  چیــز  همــه  داریــد 
فوتبــال یــک بخــش اقتصــادی بســیار 
بــزرگ اســت. چنــد روز پیــش بــازی 
شــاختار دونتســک را بــا رئــال تماشــا 
می کــردم. شــش بازیکــن برزیلــی 
داشــتند در یــک تیــم اوکراینــی بــازی 
می کردنــد. شــما اصــال می دانیــد 
برزیــل از صــادرات فوتبالیســت در 
دنیــا چقــدر درآمــد دارد؟ یــک زمانــی 
شــنیدم کــه بــه انــدازه نفــت ایــران از 
ایــن صــادرات ســود می برد. متاســفانه 
ــک  ــا هــر فوتبالیســتی ی در کشــور م
ــه در طــی  ــاده ک ــش افت ــی برای اتفاق
آن وارد ایــن حرفــه شــده اســت. مثــال 
ــال  ــی فوتب ــزی از آکادم ــداداد عزی خ
ــور  ــت. همینط ــده اس ــال ش وارد فوتب
ــی و  ــدی طارم ــری و مه ــم باق کری
ــال  ــی وارد فوتب ــک اتفاق ــی ی .... ط
شــدند. بــرای مــن قبولــی دانشــگاهم 
علــت ورودم بــه فوتبــال بــود. در تیــم 
دانشــگاه خــوب بــازی می کــردم کــه 
تیم هــای تهرانــی آمدنــد دنبالــم و 
ــم.  ــازی کن ــان ب ــا برایش ــتند ت خواس
مــا اتفاقــی اینجــا هســتیم هیچکــدام 
ــیدیم.  ــا نرس ــه اینج ــی ب ــا اصول از م
ــم  ــال خاصــی نداری مــا آکادمــی فوتب
کــه بخواهــد اســتعدادیابی کنــد و 
ــوزش و  ــده را آم ــایی ش ــراد شناس اف

ــد. ــرورش بده پ
ــش  ــا در بخ ــا مخصوص  خیلی ه
اســتعدادیابی فدراســیون مدعــی ایــن 
موضــوع هســتند. ولی خروجــی آن چه 
بــوده اســت؟ در ایــن همــه ســال یک 
خروجــی درســت بــه مــا نشــان بدهــد 
ــام باشــگاه هایمان  ــا تم ــم؟ ت ــا ببینی ت
ــای  ــوند، روی پ ــازی نش خصوصی س
پخــش  حــق  نباشــند،  خودشــان 
ــات  ــد، تبلیغ ــته باش ــی نداش تلویزیون
ــتادیوم  ــد و اس ــان نباش ــت خودش دس
اختصاصــی نداشــته باشــند وضــع 
ــال مــا همیــن اســت. و از همــه  فوتب
ــا  ــی ب ــه مدیران ــا زمانی ک ــر ت مهمت
ــال و متخصــص ســرکار  ــش فوتب دان
ــد  ــن خواه ــا همی ــرایط م ــد ش نیاین

ــد. مان
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علیدایی:پرسپولیسپتانسیلقهرمانیدرآسیارادارد

باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات سرمربی 
سابق خود و همینطور آپشن های قرارداد بازیکنان در 
فصل قبل، حدود 2۸ میلیارد تومان مقروض شده است.

با وجود اینکه باشگاه پرسپولیس با یک شرکت 
به عنوان کارگزار قرارداد همکاری دارد، اما مشکالت 
مالی فراوان باعث شده این باشگاه برای پرداخت برخی 

مطالبات خود، به قرض کردن پول روی بیاورد.
میلیارد   ۱3 رسول پناه،  مهدی  مدیریت  دوره  در 
که  درآمدی  با  تا  شد  گرفته  قرض  از شرکتی  تومان 
باشگاه از طریق کارگزار داشت، تمام مطالبات ۸۰۰هزار 

جعفر  حضور  با  حاال  شود.  پرداخت  برانکو  یورویی 
سمیعی هم همین رویه ادامه پیدا کرده است. از قرار 
معلوم کارگزار اعالم کرده به تعهدات خود عمل کرده 

و فعال از پرداخت پول خبری نیست و به همین خاطر 
مدیرعامل باشگاه برای پرداخت مطالبات فصل گذشته 
بازیکنان، ۱۵ میلیارد تومان از شرکتی به عنوان قرض 
تامین می کند تا پس از دریافت جایزه لیگ قهرمانان 

آسیا، بدهی های باشگاه را پرداخت کند. 
بدهی های  از  کوچکی  بخش  فقط  این  البته 
زودی  به  آن ها  که  چرا  است  پرسپولیس  باشگاه 
باید خود را برای پرداخت ۷۸۰هزار دالر به گابریل 
کالدرون و دستیارانش و همینطور ۵۰۰ هزار یورو به 

ماریو بودیمیر آماده کنند.

قرض۲۸میلیاردیپرسپولیسبرایتسویهحسابباطلبکاران!
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تصویری دیده نشده از لیلی گلستان در باره حضرت امام رضا علیه السالم
اختصاصی دنیای جوانان

حافظوسعدیو
فردوسیوفارابیها

محمدسلمانی

تو و دریا و کران تا به کران آبی ها
من و این حوضچه کوچک مرغابی ها

تو و دریا و شب و ساحل و تب بوسه  موج
من و عشق تو و یاد تو و بی تابی ها

تو و خوش رقصی مهتاب در آیینه  تو
من و یک آینه و وز وز مهتابی ها

تو و آرامش و یک خواب خوش بعدازظهر
من و دلتنگی بعد از تو و بی خوابی ها

من و این شهر و قدم در قدمش خانه  دوست
تو و یک نقشه و یک شهر و جهت یابی ها

که در این شهر دوتا کوچه پس از من جمع اند
حافظ و سعدی و فردوسی و فارابی ها

و  یونن  دانشگاه  عضو  لیمه،  بانو 
دانشگاه  در  کنفوسیوس  جدید  رییس 
جمهوری  سفارت  در  حضور  با  تهران 
عباسعلی  با  چین  در  ایران  اسالمی 
وفایی، رایزن فرهنگی کشورمان دیدار 
و  علمی  همکاری های  مون  پیرا و 
دانشگاهی بین دو کشور گفت وگو کرد.

این  فعالیت  از  گزارشی  لیمه  بانو 
داد  ارایه  تهران  دانشگاه  در  مرکز 
دانشگاه  با  تهران  دانشگاه  گفت:  و 

یونن تفاهمنامه همکاری دارد و با همکاری دانشگاه یونن، 
کنفوسیوس در دانشگاه تهران دایر شده است.

وی بر لزوم معرفی ایران به چینی ها تأکید کرد و افزود: 
تقویت کرسی های زبان و ادبیات چینی در دانشگاه های ایران 
داریم  نظر  در  همچنین  است.  ما  روی  پیش  برنامه های  از 
گیری  بهره  برای  تکمیلی  تحصیالت  در  چینی  دانشجویان 

در کرسی های زبان چینی تحت تعلیم 
قرار دهیم.

ر  د کنفوسیوس  جدید  ییس  ر
ایجاد  با  داد:  ادامه  تهران  دانشگاه 
کرسی چین شناسی در دانشگاه تهران، 
برای  زبان چینی  به  کتابخانه دیجیتال 
استفاده گروه های زبان و ادبیات چینی 

دایر خواهیم کرد.
ایجاد کرسی های  از سابقه  وفایی 
دانشگاه های  در  چینی  ادبیات  و  زبان 
ایران یاد کرد و گفت: در برنامه همکاری های راهبردی ایران 
و چین، آموزش عالی از اهمیت زیادی برخوردار است. امیدواریم 
ضمن تقویت مرکز ایرانشناسی، کرسی زبان و ادبیات فارسی 
را نیز دایر کنیم و همسو با گسترش زبان و ادبیات چینی در 
ایران، همچون گذشته شاهد گسترش زبان و ادبیات فارسی 

در چین باشیم.

دانشگاهتهرانصاحبکتابخانهچینیشد

ل  حا  ، ه نشا ما کر ر  د
که  نشر  و  پ  چا صنعت 
با  نیود،   خوب  هم  چندان 
بد شده.  دوچندان  کرونا  ویروس  ورود 
ورشکستگی  و  رکود  در  عامل  چندین 
انتشاراتی های استان نقش دارند؛ عالوه 
بخشی  کرونا،  ویروس  باالی  سهم  بر 
مخاطبان،  به  مربوط  معضالت  این  از 
ازسوی موسسات و سهم  بخش دیگر 
آثار  صاحبان  و  نویسندگان  به  دیگر 
کمبود  اخیر،  مورد  در  که  برمی گردد 
نقش  انگیزشی  حمایت های  نبود  یا  و 

بسزایی دارد.
و  مطالعه  سرانه  بودن  پایین  از 
لعه  مطا به  کرمانشاهیان  کم رغبتی 
گرفته تا گرانی کاغذ، افزایش بی رویه 
و بدون قاعده ی مجوزهای نشر و بی 
بهره ماندن ناشران از آموزش های فنی، 
انتشاراتی ها،  در  شاغلین  نبودن  بیمه 
اجاره بها و تصور غلط برخی از صاحبان 
آثار برای چاپ کتاب هایشان در پایتخت، 
به  که  است  مشکالتی  از  بخشی  تنها 
کرده  وارد  استان ضربه  انتشاراتی های 

و به آنها آسیب رسانده است.
مطابق آمارهای رسمی، هم اکنون 
۷2 ناشر در استان کرمانشاه فعالیت دارند 
که ۶۷ انتشاراتی نفر در شهر کرمانشاه و 
۵ انتشاراتی هم در سایر شهرستان های 
استان فعالیت می کنند که مع االسف تنها 
تالش  ناشران  این  از  محدودی  تعداد 
کرده اند با در نظر گرفتن برنامه ای مدون 
و باال بردن ارتباط با صاحبان آثار، خود 

را فعال نگه دارند.
* تنها اخذ پروانه نشر کافی نیست

یکی  بستان«  »طاق  انتشارات 
است  کرمانشاه  انتشاراتی  مراکز  از 
به  کرونایی  روزهای  در  همچنان  که 
با رعایت  و  ادامه می دهد  فعالیت خود 
به  خدمات  ارائه  به  بهداشتی  موازین 
مراجعین خود می پردازد. ضمن اینکه 
طبق  انتشاراتی  موسسه  این  کارکنان 
فرهنگی  خدمت  به  کرونایی  ضوابط 

مشغول هستند.
 مدیر این موسسه انتشاراتی گفت: 
متاسفانه یک سری عوامل که همواره در 
صنعت چاپ  و نشر موثر بوده است، به 
مشکالتی  دستخوش  زمان  مقتضای 
به  می توان  آنها  ازجمله  که  می شود 
ناشران  بین  در  انگیزشی  عدم حمایت 
بین  در  صنفی  انسجام  نبود  و  استان 

آنها اشاره کرد.
داد:  ادامه  لعل آبادی«  »محمود 
به  نسبت  عده ای  کامل  آشنایی  عدم 
صنعت نشر و نداشتن امکانات الزم در 
خصوص ارائه خدمات مطلوب فرهنگی 
به قشر مخاطب کتاب، از دیگر معضالت 

ما در این حوزه است.
بدون  افراد  این  است:  معتقد  وی 
گذراندن هر گونه آموزش فنی، موفق 
تکثر  و  می شوند  نشر  پروانه  اخذ  به 
انتشارتی ها بدون داشتن صنف و دریافت 

شیوه نامه ها  به این صنعت لطمه زده و 
اهل قلم را دچار سردرگمی کرده است.

فرهنگی  فروشگاه های  نبود   *
در استان

د  نبو ا  ر یگر  د ء  خال ی  و
فرهنگی  تولیدات  ویژه  فروشگاه های 
از  استان عنوان کرد و گفت: یکی  در 
چاِپ  آماده ی  کتاب های  که  دالیلی 
استان  از  خارج  به  استان،  نویسندگان 
برده می شود، احساس کیفیت در چاپ 
هزینه ها  انگاشتن  ارزان  حدودی  تا  و 
و  نیست  درستی  تصوِر  این  که  است 

حتی موجب سردرگمی می شود.
 لعل آبادی افزود: متاسفانه سرانه 
مطالعه در کشور به ویژه کرمانشاه چنگی 
به دل نمی زند. حاال کرونا هم مزیت بر 
علت شده و این خادمین نشر صرف نظر 
غیرفعال  که  آنها  از  باالیی  تعداد  از 
هستند، تعداد کمی در عرصه چاپ و نشر 
انگیزه  قیمتی  به هر  مانده اند که  باقی 
خود را در راستای اهداف فرهنگی حفظ 
کرده اند و آثاری از  آنها چاپ و مخاطب 

از این آثار بهره مند می شود.
 مدیر انتشارات طاق بستان اضافه 
کرد: همت دستگاهای اجرایی فرهنگی 
در موضوع این صنعت می تواند اثرگذار 
پرداخت تسهیالت و حمایت  باشد که 
می تواند  حمایت ها  این  جمله  از  مالی 

باشد.
در  تسهیالتی  گفت:  لعل آبادی 
شیوع  از  متاثر  رکود  و  بیکاری  زمینه 
ویروس کرونا، ازسوی دولت اختصاص 
اعالم  هم  مساعدت هایی  و  شد  داده 
مسائل  این  به  کاری  بانک ها  اما  شد 
را  خودشان  کار  آنها  درواقع  و  ندارند 
برای  بنده  خوِد  چنانچه  دادند؛  انجام 
دریافت وام از یکی از شعبات بانک های 
استان، رفت وآمدهای زیادی انجام دادم 
و درنهایت هم به من اعالم شد که فاقد 

شرایط دریافت وام هستم.
* مرکز تخصصی پخش کتاب در 

استان نداریم
انتشارات »سرانه«  ادامه مدیر  در 
در کرمانشاه نیز در این باره به خبرنگار 
ایبنا گفت: نبود مرکز پخش تخصصی 
کتاب در شهرها یکی از مشکالتی است 

که صنعت چاپ و نشر کتاب در استان 
کرمانشاه با آن مواجه است.

مهرداد مرادی افزود: برای کمک 
به ناشران و کتابفروشی ها باید به صورت 
پایه  ای و بنیادی، اقداماتی را انجام داد. 
به نظر من انتشاراتی ها باید بتوانند روی 
پای خود بایستند و این محقق نمی  شود 
مگر اینکه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی 

در بین مردم نهادینه شود.
فرهنگی  سطح  است:  معتقد  وی 
جامعه باید آنقدر باال برود تا مردم برای 
مطالعه و کسب اطالعات بیشتر کتاب 
خریداری کنند و برای کتاب پول خرج 
کنند تا چرخه و گردش پول در صنعت 

چاپ و نشر ایجاد شود.
حتی  و  نمایشگاه  نبود  از  مرادی 
حذف آن در قبل از زمان شیوع کرونا 
رکود  زمینه  در  دیگر  به عنوان مشکلی 

صنعت چاپ و نشر استان نام برد.
برای  پایتخت  در  کتاب  چاپ   *

برخی ها »الکچری« شده است
ازسوی دیگر مدیر نشر »فحواء« 
در کرمانشاه گفت: برخی اهالی فرهنگ، 
نویسندگان و شاعران بیشتر تمایل دارند 
تا کتاب ها و آثارشان در تهران به چاپ 
برسد و اساسًا انتشار کتاب هایشان را در 
برای  جایگاه  و  پرستیژ  یک  پایتخت، 

خود می دانند.
اینکه  بیان  با  عظیمی مهر  اصغر 
نیز  کتاب  نشر  چاپ،  مبحث  از  جدای 
از جایگاه مهمی برخوردار است، گفت: 
خاطر  به  شاعران  و  نویسندگان  بیشتر 
از  برخی  که  خاصی  جایگاه  و  وجه 
ناشران شناخته شده در کشور دارند و 
اینکه اغلب این ناشران دارای دفاتری 
با سازوکار بهتری در تهران برای توزیع 
آثارشان  دارند  دوست  هستند،  کتاب 

توسط این انتشاراتی ها به چاپ برسد.
عظیمی مهر گفت: با توجه به اینکه 
رقابت نابرابری در موضوع چاپ و نشر 
کتاب وجود دارد. از سوی دیگر مافیای 
کتاب در عدم پیشرفت و رشد ناشران 

تازه کار و نوپا دامن می زند.
* ورشکستگی بیش از ۸۰ درصد 

انتشاراتی ها در کرمانشاه
کرمانشاه  فحواء  انتشارات  مدیر 

بیماری  شیوع  که  آثاری  خصوص  در 
داشته،  نشر  و  چاپ  صنعت  در  کرونا 
چندین  وجود  با  فحوا  انتشارات  گفت: 
نفر نیروی انسانی در حال فعالیت بود 
همچنین  و  کرونا  بیماری  شیوع  اما 
در  کتاب  نمایشگاه  های  شدن  تعطیل 
سراسر کشور و حتی استان کرمانشاه و 
اقتصادی باعث  دیگر عوامل و شرایط 
رکود  دچار  ما  انتشارات  نه تنها  که  شد 
بیش  در حال حاضر  بلکه  شدید شود، 
از ۸۰ درصد از انتشاراتی های کرمانشاه 

ورشکسته هستند.
هم  خوبی  کار  و  ساز  افزود:  وی 
حمایت  و  شرایط  این  با  مقابله  برای 
جدی از این صنف در نظر گرفته نشده 
و اگر هم شده، اطالع رسانی درستی در 
این مورد انجام نشد و فعالیت انتشاراتی 

ما کامال دچار رکود شد.
زیاد  با  اینکه  بیان  با  عظیمی مهر 
اولین  معموال  اقتصادی  فشار  شدن 
خارج  خانواده  ها  سبد  از  که  چیزی 
می  شود، فرهنگ است، گفت: مردم در 
گرفته  اند،  قرار  بدی  اقتصادی  شرایط 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  حتی 
دوران جنگ تحمیلی هم مردم تا این 

اندازه تحت فشار نبودند.
وی ادامه داد: خود بنده هم که یک 
فرد فرهنگی هستم، اولین چیزی که از 
سبد اقتصادی خانواده  ام به شدت کاهش 
پیدا کرده، کتاب است. وقتی مردم برای 
ضروری  ترین  و  ابتدایی  ترین  تامین 
نیازهای زندگی دچار مشکل هستند و 
سفره آنها خالی است، نمی  توان از آنها 
انتظار داشت که دنبال مطالعه و خرید 

کتاب باشند.
این ناشر کرمانشاهی در خصوص 
تاثیر استفاده مردم از کتاب دیجیتالی بر 
رکود کار انتشاراتی  های کرمانشاه گفت: 
نمی  توان به طور کامل اثر آن را نادیده 
گرفت و کتمان کرد اما ضریب نفوذ و 
استفاده از کتاب  های دیجیتال در جامعه 
کتاب  های  که  نرسیده  حدی  به  هنوز 
چاپی را از چرخه مطالعه افراد خارج کند؛ 
اما اگر جامعه در مسیر جدی استفاده از 
این  هم  باز  بگیرد،  قرار  کتاب  ها  این 
کار  فرآیند  از  باید  دیجیتال  کتاب  های 

این موسسات عبور کنند.
* راهکاری برای رهایی از رکود

کرد:  تاکید  پایان  در  عظیمی مهر 
با اتخاذ تصمیماتی مناسب برای خارج 
شدن صنعت چاپ و نشر، حمایت مالی 
از ناشران و به عبارتی نرم  افزاری شدن 
از  را  این صنعت  جامعه می  توان  ذهن 
اگر  مثال  به عنوان  کرد؛  خارج  رکود 
کتاب  یک  چاپی  نسخه  خرید  برای 
کرد،  هزینه  باید  تومان  هزار   ۵۰ مبلغ 
با دیجیتالی شدن آن تمام مراحل نشر 
اثر و کتاب بجز چاپ کاغذی آن توسط 
انتشاراتی  ها انجام می  شود و با حذف این 
مرحله می توان همان کتاب را به مبلغ 

2۰ هزار تومان خریداری کرد.

صنعت نشر در کرمانشاه حال و روز خوبی ندارد

»کره اسب آتشین« در ویترین کتابفروشی ها
محمد  ترجمه  گویا  نشر 
آتشین«  اسب  »کره  از  قاضی 
با  ا  ر یاکوفسکی  ما والدیمیر 
در  زمانیان  محمد  از  طرح هایی 
شمارگان ۵۰۰ نسخه، 32 صفحه 
منتشر  تومان  هزار   3۰ بهای  و 
کرد. این کتاب یکی از مجلدات 
بزرگ،  »نویسندگان  مجموعه 
خوانندگان کوچک« این انتشارات 
انتشارات  توسط  پیشتر  که  است 

دنیای نو منتشر می شد.
یکی  آتشین«  اسب  »کره 

برای  روس،  شهیر  شاعر  و  نویسنده  این  مایاکوفسکی  درخشان،  آثار  از 
کودکان و نوجوانان است. محمد قاضی این اثر را به نثری ساده و آهنگین 

ترجمه کرده است.

کتاب علمی »نیِش دارو یا نوشدارو« منتشر شد
یا  و  ر ا د نیِش  « ب  کتا
توسط  به تازگی  که  نوشدارو« 
عرضه  و  چاپ  ساواالن  نشر 
شده، تألیف نعیمه حسنی گرکانی، 
استاد دانشگاه در رشته های زبان 
انگلیسی و فرانسه است که سال 
بلندای  »بر  کتاب  نیز  گذشته 
به  انگلیسی  زبان  از  را  نشاط« 

فارسی برگردانده است.
یا  و  ر ا د نیِش  « ب  کتا
به  ظاهر  در  شاید  نوشدارو« 
موضوع اهمیت روانی بسته بندی 
داروها بر روان بیماران پرداخته اما 
به واقع تالشی برای توجه دادن 
به موضوع های فرهنگی و روانی 

در اقتصاد تاکید دارد. این کتاب درواقع تالشی برای رقابت در جهان امروز 
توسط کشورمان ایران اسالمی است.

سطح  در  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  حرکت های  که  جهانی 
اقتصادی  توان  و  قدرت  موازنه  از  متأثر  المللی  بین  و  منطقه ای  ملی، 
ناپذیر  اجتناب  ضروریات  از  قدرت  حصول  برای  تالش  کشورهاست، 
نظر  در  بدون  اقتصادی  توسعه  است  آنچه مسلم  اما  محسوب می شود. 
غیر  تقریبًا  فرهنگ سازی  یا  فرهنگ  به  توجه  و  انسان ها  روان  گرفتن 
قابل دست یافتن است و توجه به این موضوعات در کتاب »نیِش دارو 

یا نوشدارو« آمده است.
این کتاب در چهار فصل به زوایای مختلف فرهنگی و روانی بسته 
بندی پرداخته و در نهایت با طرح پرسش های مختلف نتیجه گیری می کند 
که در جهان امروز توجه به فرهنگ در اقتصاد از جمله فرهنگ بسته بندی 

چقدر می تواند به میزان موفقیت کاال کمک کند.
همچنان نگاه انسانی این کتاب به بیماران و تأثیر روانی بسته بندی 
دارو بر روان آنها برای استفاده بهتر و ارتباط همراه با لذت بیمار از داروی 

مصرفی خود، از نکات قابل توجه است.
کتاب »نیِش دارو یا نوشدارو« همچنین رفتار مصرف کننده را مورد 
بررسی قرار داده است و در توضیح آن آورده که، رفتار مصرف کننده یعنی؛ 
مجموعه فعالیت هایی که مستقیم در جهت کسب، مصرف، و دور انداختن 
کاال و خدمات صورت می گیرد. این فعالیت ها شامل فرآیند تصمیماتی است 

که قبل و بعد از خرید کاال یا دارو انجام می پذیرد.
این کتاب با ۱۷2 صفحه و قیمت 3۵ هزار تومان منتشر شده است.
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آیت اهلل شیخ محمد جعفر الهادی )خوشنویس( استاد حوزه علمیه قم و نویسنده 
و پژوهشگر برجسته علوم دینی بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

مرحوم خوشنویس سال ۱32۵ در شهر مقدس کربال به دنیا آمد و به علت 
انتساب و ارتباط وی به خاندان دینی و علمی و تمایل شدیدی که به تحصیل و 
کسب علوم اسالمی داشت پس از طی چند سال در مکتبخانه و در مدارس رسمی 
به حوزه علمیه پیوست و دروسی را در سطح مقدمات )نحو و صرف و بالغت( و 
مراحلی از علم کالم و تفسیر و فقه، باب حادی عشر و مجمع البیان و تبصره عالمه 
و عروه و شرایع االسالم و لمعه و معالم و اصول و فن نگارش عربی به سبک معاصر 

را نزد اساتید معروف و مبرز حوزه گذراند.
پس از ورود حضرت امام )ره( به عراق و به دالیل سیاسی به لبنان رفته و حدود 
پنج سال در بیروت به کارهای فرهنگی و تبلیغی از قبیل سخنرانی نگاشتن و نشر 
مقاالت مذهبی در مجالت و روزنامه های اسالمی و شیعی از قبیل: العرفان و الحیاه 
)بین سال های ۱3۴٩-۱3۵3 خورشیدی( پرداخت. سپس به بحرین هجرت کرده و 
پس از مکثی ٩ ماهه در آن کشور که همراه با امامت جماعت و سخنرانی به عربی 
و فارسی در مجالس مذهبی و اجتماعی و نوشتن و نشر مقاله و ایراد سخنرانی هایی 
ایران آمد و در اواخر  از طریق رادیوی منامه در مناسبت های دینی شیعی بود به 
سال ۵۴ به حوزه علمیه قم وارد شد و در درس کفایه حضرت آیت اهلل سبحانی در 
مسجد فاطمی شرکت کرد و به مدت ۱۵ سال به فراگیری علوم مختلف پرداخت.

وی همچنین از درس خارج فقه و اصول را از محضر حضرت آیت اهلل العظمی 
گلپایگانی )قدس سره( آیت اهلل العظمی تبریزی، آیت اهلل العظمی وحید خراسانی، 

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، آیت اهلل کوکبی، آیت اهلل سبحانی استفاده کرد.
از اوایل ورود به حوزه شریف قم به تدریس پرداخت و به تعلیم زبان عربی، فن 

نویسندگی معاصر، خطابه در کنار فقه، اصول، عقاید و تاریخ اسالمی مشغول شد.
به علت تسلط ایشان در دو زبان عربی و فارسی هم در عراق و قبل از هجرت 
از عراق و پیش از سال های )۱3۴٩ تا ۱3۵۴ خورشیدی از رادیوی سراسری عراق و 
همچنین در ایران پس از انقالب در کانال رادیویی ۱، 2، 3 فارسی و عربی سراسری و 
رادیوی قرآن و رادیوی محلی قم و اهواز و کیش و کردستان و سیستان و بلوچستان 
سخنرانی، میزگرد و مصاحبه های متعددی در مسائل گوناگون اسالمی و اجتماعی 
داشت، همچنین نظیر این برنامه ها از تلوزیون المنار حزب اهلل لبنان از وی پخش 
شده است. تدریس در دانشکده شهید محالتی سپاه قم به مدت چهار سال و مدتی 
در دانشگاه شریف صنعتی تهران و جامعه الزهراء قم و مؤسسه مذاهب اسالمی نیز 
از دیگر فعالیت های او بود. از آن مرحوم بالغ بر 2۰ عنوان کتاب در زمینه مسایل و 

مفاهیم اسالمی بر جای مانده است. 

توصیهلیلیگلستان
بهمطالعه»ششیادداشتبرایهزارهبعدی«

لیلی گلستان با معرفی کتاب »شش یادداشت برای هزاره  بعدی«، از اهمیت 
مطالعه آن برای عالقه مندان به نویسندگی و ادبیات می گوید.

این مترجم با یادآوری این که این کتاب ایتالو کالوینو را حدود ۱۵ سال پیش 
ترجمه و منتشر کرده و تاکنون تجدید چاپ می شود، درباره علت اهمیت مطالعه آن 
اظهار کرد: این کتاب یک رشته سخنرانی ایتالو کالوینو است. او قرار بود به دانشگاه 
هاروارد برود و این سخنرانی را در آن جا انجام دهد اما شب قبل از سفرش فوت می کند 
و نمی تواند به آن سخنرانی برسد. همسرش سخنرانی ها را جمع و یک کتاب می کند. 
او افزود: تمام اصول نویسندگی در این شش یادداشت آمده است. کسی که 
عالقه دارد و می خواهد نویسنده شود، حتما باید این کتاب را بخواند. حتی آن ها هم 
که به ادبیات عالقه مندند، باید این کتاب را بخوانند تا ببینند گاهی وقت ها حین 
خواندن کتاب چرا دچار ابهام می شوند. اگر این کتاب را بخوانند دریچه ای تازه به 
روی شان باز می شود و متوجه خیلی چیزها در نوشتار نویسندگان مختلف می شوند.

لیلی گلستان عالوه بر این درباره کتاب »شش یادداشت برای هزاره بعدی« 
گفت: این کتاب برای کسی که به ادبیات عالقه مند است، خیلی شیرین است و 
چیزهای زیادی از آن یاد می گیرد. به گفته این مترجم، درحال حاضر از کتاب »شش 

یادداشت برای هزاره  بعدی« تنها ترجمه او در بازار موجود است.
گلستان همچنین اظهار داشت: از میان آثار کالوینو فقط از »سه گانه« دو ترجمه 
وجود دارد. ترجمه آثار کالوینو آسان نیست، نه این که چون من ترجمه کرده ام این را 
بگویم، واقعا آسان نیست. »شبی از شب های زمستان مسافری« از دیگر آثار ایتالو 
کالوینو سخت ترین کتابی بود که من تا به حال ترجمه کرده ام. نمی دانم چرا خیلی ها 
سراغ ترجمه کالوینو نمی روند ولی او یکی از مهم ترین نویسندگان معاصر ما است.

های  نشسست  سلسله  ادامه  در 
عشایر،  و  روستاها  در  کتابخوانی  ترویج 
آبادی  راه  ملی  برنامه  نشست  پنجمین 
به میزبانی شهر شیراز و سخنرانی مهدی 
و  ها  کتابخانه  توسعه  معاون  رمضانی، 
های  کتابخانه  نهاد  کتابخوانی  ترویج 
عمومی کشور؛ حسن محمودی توپکانلو، 
عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و 
دانش شناسی دانشگاه سمنان و مشارکت 
مروج  و  فعاالن  دانشجویان،  کتابداران، 

کتابخوانی برگزار شد.
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج 
عمومی  های  کتابخانه  نهاد  کتابخوانی 
کشور در این نشست با بیان اینکه روستاها 
گفت:  است،  کشور  مهم  ظرفیت های  از 
و  هستند  پویا  و  پایدار  ظرفیتی  روستاها 
از  شود  برده  روستاها  به  خدمات  اگر 
فاصله  کالنشهرها  مشکالت  از  بسیاری 
این موضوع  از  نمی شود  خواهیم گرفت. 
و تکالیفی که دستگاه ها در قبال روستاها 
دارند گذشت و انتظار داشت که روستاها 
توسعه یابد و مهاجرت از روستا به شهر 

انجام نشود.
مهدی رمضانی اضافه کرد: انسجام 
در روستاها پایدار و قابل بهره برداری است 
و عشایر و روستاییان همواره نشان داده اند 

نیروهای  ساز  سرنوشت  مراحل  در  که 
وفادار به کشور و انقالب هستند.

درصد   2۵ حدود  اینکه  اشاره  با  او 
است،  روستایی  عمومی  های  کتابخانه 
تصریح کرد: از مجموع سه هزار و ۵۰۰ 
عمومی،  های  کتابخانه  نهاد  کتابخانه 
این  از  و  است  روستایی  کتابخانه   ۷۶۴
میان ۶۶۵ کتابخانه نهادی، ٩۵ کتابخانه 
مشارکتی و ۴ کتابخانه مستقل در روستاها 
فعالیت می کنند. از ظرفیت های دیگر نهاد، 
دوره  شروع  در  که  است  سیار  کتابخانه 
جدید مدیریت نهاد در سال ۱3٩2، تعداد 
امروز به  ٩ دستگاه کتابخانه سیار بود و 
33 دستگاه رسیده است. برنامه ریزی نهاد 
کتابخانه های عمومی این است که این 

ظرفیت توسعه و گسترش یابد.
کتابخانه  اینکه  بیان  با  رمضانی 
های روستایی جزو کتابخانه های موفق 
اضافه کرد: در سال جاری  نهاد هستند، 
قریب به ۵۸ هزار فعالیت فرهنگی ثبت 
برگزار  عمومی  های  کتابخانه  در  شده 
 2۱ معادل  هزار   ۱2 از  بیش  که  شده 
درصد فعالیت ها مربوط به کتابخانه های 
روستایی است. در رویداد بزرگ فرهنگی 
رضوی  کتابخوانی  جشنواره  تأثیرگذار  و 
است نیز یک میلیون و سیصد هزار نفر 

مشارکت داشته اند که قریب به 2۰۰ هزار 
شرکت کننده از مناطق روستایی بود که 
حدود ۱۵ درصد جشنواره را شامل می شود.

معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج 
عمومی  های  کتابخانه  نهاد  کتابخوانی 
کشور اضافه کرد: کتابخانه های روستایی 
ظرفیت مهم، فراگیر و اثرگذار نهاد است. 
وجود این کتابخانه ها یک ارزش محسوب 
می شود و برای آنها سرمایه گذاری شده 
است و توسعه کتابخانه های عمومی در 

اولویت قرار دارد.
وی تاکید کرد: نهاد کتابخانه های 
عمومی به تنهایی امکان ایجاد کتابخانه 
را ندارد؛ اما هر ظرفیتی که به عنوان بهره 
بردار در اختیار نهاد قرار گرفته به خوبی از 
آن استفاده شده و در اسرع وقت تجهیز و 

به بهره برداری رسیده است.
مهدی رمضانی ادامه داد: کتابخانه 
فرهنگی  ه  یگا پا تنها  روستایی  های 
اجتماعی  مبادالت  مرکز  و  است  روستا 
با تغییر رویکردی که  محسوب می شود. 
در نهاد به وجود آمده و آن تبدیل شدن 
کتابخانه های عمومی به پایگاه فرهنگی 
خدمات  از  بسیاری  است،  اجتماعی  و 
اقتصادی همچون  و  اجتماعی  فرهنگی، 
آموزش، سرگرمی، بهره برداری از ظرفیت 

کتابخانه ها برای ایجاد اشتغال و … در 
کتابخانه های روستایی با محوریت کتاب 

صورت می گیرد.
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج 
عمومی  های  کتابخانه  نهاد  کتابخوانی 
کشور در بخش دیگر سخنان خود با بیان 
اینکه حدد ٩۷ هزار روستا در کشور وجود 
 ۱۵۰۰ زیر  روستا  هزار   ٩۴ گفت:  دارد، 
دارند، ۱۶۰۰ روستا جمعیت  نفر جمعیت 
 ۱۰۵۰ حدود  در  و   2۵۰۰ تا   ۱۵۰۰ بین 
دارند.  نفر   2۵۰۰ باالی  جمعیت  روستا 
سیاست های  براساس  ها  کتابخانه  نهاد 
دارای  که  روستاهایی  در  خود  مصوب 
جمعیت باالی 2۵۰۰ نفر هستند می تواند 
کتابخانه ایجاد کند که بر این اساس عدد 
قابل توجهی از روستاها از داشتن کتابخانه 
محروم شده و هیچگاه صاحب کتابخانه 
نمی شوند. برای حل این مشکل، نهاد دو 

برنامه ایجاد پیشخوان کتاب و کتابخانه 
سیار را در دستور کار خود دارد.

افتتاح نخستین  به  مهدی رمضانی 
کتاب  هفته  در  نهاد  کتاب  پیشخوان 
کتابخانه  کرد:  عنوان  و  اشاره  جاری 
سیار با گسترده خدمات دهی خود، بسیار 
در  حتی  ها  کتابخانه  این  است،  اثرگذار 
های  کتابخانه  ترین  پربازده  کرونا  دوره 
زمینه  اگر  استان ها  در  هستند.  عمومی 
شود،  پیگیری  ر  سیا نه  بخا کتا د  یجا ا
اعتبارات ویژه برای تجهیز کتابخانه های 

سیار اختصاص داده می شود.
تجربیات  انتقال  کرد:  اضافه  وی 
شبکه  ایجاد  است،  اساسی  موضوع  یک 
کتابخانه های روستایی در راستای انتقال 
موفق  روستایی  های  کتابخانه  تجربیات 
شکل  نهاد  در  می تواند  داده ها  انتقال  و 
بگیرد. کتابداران سرمایه های نهاد هستند 

و نقطه قوت ما وجود کتابداران است. این 
تجربیات باید مستندسازی و مکتوب شود.

به  اشاره  با  مه  دا ا در  رمضانی 
نیز  کشور  در  کتاب  دوستدار  روستاهای 
عنوان کرد: درصد قابل توجهی از شرکت 
کنندگان و برگزیدگان جشنواره ملی عشایر 
و روستاهای دوستدار کتاب، از کتابخانه 
های روستایی است. نهاد کتابخانه های 
دوستدار  روستاهای  جشنواره  از  عمومی 
کتاب حمایت کرده و این همکاری پایدار 
بوده و ادامه خواهد داشت. البته نکاتی در 
راستای کیفی تر شدن این جشنواره اعالم 
شده است.حسن محمودی توپکانلو عضو 
هیأت علمی گره علم اطالعات و دانش 
شناسی دانشگاه سمنان نیز در این نشست 
چندفرهنگی  آموزش  بحث  به  اشاره  با 
از  سطحی  جوامع  همه  در  کرد:  عنوان 
ناهمگونی از حوره فرهنگی وجود دارد و 
در کشور ما وجود اقوام و مذاهب مختلف 

چند فرهنگی را رقم زده است.
وی اضافه کرد: در مطالعات فرهنگی 
دو دیدگاه غالب است. دیدگاه کالسیک 
فرهنگ را مجموعه از باورهای و آداب و 
هنجار و احساسات مشترک افراد جامعه 
می دانند. اما دیدگاه نوین ضمن تاکید بر 
اشتراک، بر تفاوت فرهنگ ها توجه دارد 

توسعه  برای  ظرفیت  یک  را  تفاوت ها  و 
ادامه  در  فرهنگی  چند  رویکرد  می داند؛ 
تاکید  و  گرفته  شکل  نوین  دیدگاه  این 
دارد در جوامعی که فرهنگ های مختلف 
وجو دارد باید به این تفاوت فرهنگی به 
عنوان ظرفیت ساز نگاه شود نه یک خطر.

کرد:  بیان  ه  نشگا دا ستاد  ا ین  ا
در  که  دارد  تاکید  فرهنگی  چند  آموزش 
برابری  زمینه های  مختلف  فرهنگ های 
در بحث آموزش فراهم شود تا عالوه بر 
توسعه جامعه، مردم زندگی مسالمت آمیز 

داشته باشند.
محمودی توپکانلو به اهداف آموزش 
اشاره کرد و گفت: توسعه  چند فرهنگی 
تحمل  افزایش  فرهنگی،  و  قومی  سواد 
به  احترام  افراد،  آزادی  تأمین  فرهنگی، 
پرستی،  نژاد  از  گیری  جلو  فرهنگ ها، 
توسعه ارتباط میان قومی و درون فرهنگی، 
به  توجه  قومی،  نابرابری  به  دادن  پایان 
مناطق روستایی و عشایر و توانمند کردن 
آنها، احترام به ارزش های فرهنگی دیگر 
اجتماعی  مشارکت  و  نژادها  و  کشورها 

قومیت ها مهم ترین اهداف آن است.
چند  توسعه  برای  کرد:  عنوان  وی 
فرهنگی باید باور و اعتقاد به توسعه چند 
فرهنگی در نگاه کل مردم جامعه باشد و 

مسئوالن کشور باید به این مقوله توجه 
کنند تا در توزیع امکانات و خدمات عدالت 
سیاست  و  رسانی  اطالع  گیرد.  صورت 
گذاری نیز باید با نگاه چند فرهنگی باشد.

استاد علم اطالعات و دانش شناسی 
دانشگاه سمنان با اشاره به اینکه کتابداران 
باید به تنوع فرهنگی آشنا باشند، گفت: در 
زمینه خدمات رسانی به گروه های مختلف 
باید تهیه محتوای اطالعاتی متفاوت برای 
گروه های مختلف قومی و نژادی و توجه 
به نیازهای بومی کتابخانه ها توجه شود 
که خوشبختانه نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور اقدامات خوبی را انجام داده از جمله 
اطالعاتی  نیازهای  پژوهشی  طرح های 
در  دانشگاه  نهاد  با  که  است  قومیت ها 

دست انجام است.
عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
استان فارس نیز در این نشست با اشاره 
با هدف  آبادی  راه  اینکه نشست های  به 
ارائه برنامه هایی در حوزه ترویج کتابخوانی 
روستاها و عشایر برنامه ریزی شده است، 
عنوان کرد: سعی کردیم در این نشست 
و  کشوری  مسئوالن  و  اساتید  حضور  از 
موفق  تجربیات  و  استفاده  نویسندگان 
اشتراک  به  کتاب  دوستدار  روستاهای 

گذاشته شود.

راهکارهایآموزشفرهنگیدرروستاهابررسیشد

کتابخانههایروستایییکارزشمحسوبمیشود
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امیدواریبرایاجرای»خاموشیدریا«

کوروش سلیمانی بازیگر تئاتر که 
از چندی پیش قصد داشت  نمایشی 
را براساس رمان »خاموشی دریا« اثر 
حتی  و  ببرد  صحنه  روی  برولر  ژان 
سالن های  از  یکی  با  نیز  مذاکراتی 
تئاتری انجام  داده بود، از معوق ماندن 

این پروژه به دلیل شرایط کرونایی خبر داد و 
اظهار امیدواری کرد سال آینده، با بهبود شرایط بتواند این نمایش را به صحنه 
ببرد.  سلیمانی با تاکید بر این که متاسفانه این روزها برنامه ریزی مناسبی در 
حوزه هنر نمایش وجود ندارد و اهالی تئاتر بالتکلیف هستند،  درباره دیگر 
فعالیت هایش اظهار داشت: در شرایط تعطیلی تئاترها از راه های دیگری هم 
می شود تئاتر را زنده نگاه داشت تا فراموش نشود. تالش من نیز این بوده 
که بتوانم به سهم خودم مردم را با تئاتر آشناتر کنم و از این رو پنجشنبه هر 
هفته در برنامه »سالم صبح بخیر« درباره هنرهای نمایشی صحبت می کنم.

الهامکردا»انیسالدوله«میشود

الهام کردا به عنوان جدیدترین 
بازیگر سریال نمایش خانگی »آهوی 
من مارال« انتخاب شد و قرار است 
محبوب  همسر  لدوله  انیس ا نقش 

ناصرالدین شاه را ایفا کند.
پیش از این حسن معجونی از بازیگران 
تئاتر برای ایفای نقش ناصرالدین شاه قاجار 

با این پروژه، قرارداد بسته بود.
در خالصه قصه این سریال آمده است: ناصرالدین شاه، دست به 
ماشه برده تا آهویی صید کند که آهوچشمی، چون باد از راه رسیده و چون 
برق می گذرد و به دنبالش حال سلطان، صاحبقران دگرگون می شود و... .

غفارزاده،  مهرداد  کارگردانی  به  مارال«  من  »آهوی  سریال 
تولید  رزم  خوش  بهروز  و  آبادی  خندق  سعید  مشترک  تهیه کنندگی 

خواهد شد.

تکآهنگ»آدمعاشق«منتشرشد

این،  از  پیش  که  پورکرم  ناصر 
»دل  »ساحل«،  همچون  قطعاتی 
دورت  »زمین  دل«،  »دوتا  عاشق«، 
نشی«،  »وابسته  داره«،  »ناز  بگرده«، 
همه  »شده  دلم«،  »جان  »دلدارم«، 

دنیام«، »دیوونگی«، »آگه عاشق منی« و 
»ای دل ساده« را منتشر کرده بود، تک آهنگ 
»آدم عاشق« را نیز  با ترانه ای از مهرزاد امیرخانی، آهنگسازی میالد پرقوه 
منتشر کرد پورکرم درباره انتشار این قطعه گفت: »حدود چها ماه روی »آدم 
عاشق« کار کردیم. از همان زمان با میالد پرقوه عزیز درباره این آهنگ 
همفکری داشتیم و میالد عزیز، زحمت آهنگسازی این کار را کشید. ضمن 
اینکه در این اثر اولین همکاری را با مهرزاد امیرخانی عزیز تجربه کردیم 
و همه گروه تا این لحظه از نتیجه کار رضایت داریم و تا سه هفته دیگر، 
قطعه دیگری منتشر می شود و برای سال بعد یک آلبوم  منتشر خواهم کرد.
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ضریبکیفی:۴0 دنیایجواناننشریهایاستفرهنگی،اجتماعی،هنریومستقلکهبههیچحزبوگروهیوابستگیندارد

حضور»داوطلب«دررادیونمایشورادیوسالمت

یویی  د ا ر ل  یا سر ز  مرو ا ز  ا
بازی  و  کارگردانی  به  »داوطلب« 
فریدون محرابی از دو شبکه نمایش 
و سالمت پخش می شود که سوژه آن، 
آتش سوزی چندی پیش در کلینیک 

سینا اطهر تهران است.
به تهیه کنندگی  رادیویی  سریال  این 
اشرف السادات اشرف نژاد، افکتوری محمدرضا قبادی فر و صدابرداری 
محمد  قلمبر،  محمدرضا  و  شده  ضبط  نمایش  رادیو  در  آیینه  مجید 
سعید  پورحسن،  محمد  مسلمی،  ناهید  ابیانه،  یزدانی  حمید  رضا علی، 
آن  ایفاگر نقش های  توفیقی   امیر عباس  و  سلطانی، شیما جان قربان 

هستند. 
نمایش داوطلب  از روز شنبه پانزدهم آذرماه، ساعت ۶:۱۵ از رادیو 
نمایش پخش می شود و ساعت 2۱:۴۵ روی آنتن رادیو سالمت می رود.
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محمد حسین زاده

شاهد  همواره  اخیر  سال هاي  در 
افت کیفي و کمي سریال هاي تلویزیوني 
بوده ایم تا جایي که مخاطب تلویزیون که 
در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ وحتي اوایل دهه 
۸۰ پیگیر تک تک برنامه هاي تلویزیوني 
بود، حاال حتي رغبت این را نداشته باشد 
که از تولیدات صداوسیما باخبر شود و 
همه این مسائل به تصمیمات سلیقه اي 
رسانه ملي  در  مدیریت  ضعف  البته  و 
معدود  بوده اند  حال  این  با  برمي گردد. 
آثاري که در همین وانفساي بي کیفیتي، 
از کیفیت و موضوعات خوبي برخوردار 
معدود  از  سرنوشت،  از  سریال  بودند. 
سریال هایی است که با دغدغه نسبت 
به نوجوانان در چند فاز به تولید رسید و 
به دلیل اقبال مخاطب قرار است فصل 
جدید آن نیز وارد پروسه ساخت شود. 
نام های  به  رفیق   2 قصه  سریال  این 
تا  کودکی شان  از  را  سهراب  و  هاشم 
دوران جوانی روایت کرده است. هاشم، 
حیایی،  دارا  بازی  با  نغمه  و  سهراب 
که  بهارمست  فاطیما  و  دیباج  کیسان 
اگرچه همه به نوعی اولین بازی هایشان 
در  اما  می شود  محسوب  تلویزیون  در 
توانست  و چهره  کاربلد  بازیگران  کنار 
از  باشد.  استعدادهای جدید هم  معرف 
قصه های  که  است  سریالی  سرنوشت، 
قصه ها  همه  و  دارد  تنیده ای  هم  در 
در نهایت با قصه همان شخصیت های 

همین  شاید  و  می خورد  پیوند  اصلی 
عمده  دالیل  از  یکی  قصه ها  کشش 
سریال در جذب مخاطبانش بوده است. 
موقعیت هایی  از  اگرچه  که  قصه ای 
به طور  و  است  گرفته  بهره  دراماتیک 
از  که  می زند  حرف  رفقایی  از  مثال 
اما قرار نیست روی  پرورشگاه آمده اند 
تلخی های آنها متمرکز شود بلکه آنها 
و  فراز  و  موفقیت  و  امید  سمت  به  را 
می کند.  هدایت  مختلف  نشیب های 
قسمت های  آخرین  پخش  با  همزمان 
فصل سوم این سریال با حسین پاکدل 
بازیگر مطرح تئاتر، سینما و تلویزیون نیز 
که در هر سه فصل این سریال نقش ایفا 
کرده است همراه شدیم تا بیشتر درباره 
تولیدات  وضعیت  البته  و  سریال  این 

تلویزیون بدانیم...

شنیده  روزها  این  پاکدل  -جناب 
می شود که قرار است فصل جدید سریال 
از سرنوشت، به تولید برسد، سریال های 
در  توانسته اند  که  بوده اند  معدودی 
هم  بار  هر  و  شوند  ساخته  فصل  چند 
باشند.  برداشته  در  را  رضایت مخاطب 
اندازه  چه  تا  تلویزیون  می کنید  فکر 
یک  از  که  اعتباری  و  ظرفیت  از  باید 
داشته  مخاطبانش  جذب  برای  سریال 

بهره بگیرد؟
*در ابتدا می خواهم ضایعه از دست 
دادن آقای پرویز پورحسینی را به همه 

تسلیت  هنرمندان  و  شما  مخاطبان 
بگویم. ما در این چند وقت از هنرمندان 
و کادر پزشکی افراد زیادی را از دست 
دادیم. آقای کریم اکبری مبارکه، چنگیز 
جلیلوند، عالیجناب کامبیز پرتوی و در 
نهایت پرویز پورحسینی، خیلی شرایط 
گردنه  این  از  امیدوارم  است،  سختی 
عبور کنیم و بتوانیم با آرامش به خلق 
اثر هنری بپردازیم. اما در پاسخ به سوال 
این  رسانه  وظیفه  که  بگویم  باید  شما 
است که بتواند جدای از سرگرمی، تغییر 
رفتار، تربیت و پیش برندگی ایجاد کند. 
هرچقدر رسانه بتواند از عوامل جذابیت 
استفاده کند این هدف زودتر به مقصد 
می رسد و جامعه به جلو رفته، افکار مردم 
شکل پیدا می کند. درست است که ما در 
جغرافیایی به اسم ایران زندگی می کنیم 
ولی با فرهنگ ها و نگرش ها و سالیق 
سقف  زیر  مختلف  روحیات  و  متفاوت 
زندگی  ایران  نام  به  کشوری  آسمان 
هست.  هم  مباهات  مایه  که  می کنیم 
در  فاکتورها  این  از  بهره برداری  برای 
به  را  حرفه ای  آدم های  باید  سریال ها، 
کار بگیریم تا به نتیجه ای که می خواهیم 
برسیم. از سرنوشت، از سریال هایی بود 
تا  توانست  دیگر سریال ها  کنار  در  که 
حدودی موفق شده و دیده شود و این 
روزها در پایان پخش قرار دارد. دوستانم 
ادامه  سریال  این  تولید  احتماال  گفتند 
دارد و این نشان دهنده استقبال مخاطب 
از سریال و اراده مدیران تلویزیون است. 

متاسفانه در رسانه ما خیلی باب نیست 
ساخته  سریال  یک  از  فصل  چند  که 
شود. به محض اینکه سریالی موفق شود 
معموال تلویزیون دچار تردید می شود که 
آن سریال چه نکته ای داشته است که 
مردم دوست داشتند و جذبش شده اند. 
باعث نگرانی مدیران می شود که نکند 
نکته ای در سریال بوده است که از دست 
پسندیده  را  آن  مخاطب  و  رفته  در  ما 
پایتخت  سریال  موفقیت  مثال  است 
باعث شد بیشترین آسیب را هم ببیند!

که  است  موضوعي  این  -دقیقا 
در دیگر کشورها بسیار روي آن تاکید 

مي شود...
*بله، گاهی سریال های ترکیه به 
۱۰۰۰ قسمت هم می رسد اما ما خیلی 
هنر کنیم تا ۱۰۰ قسمت یا ۱2۰ قسمت 
سریال می سازیم. بعد از آن می خواهیم 
حرف و محتوای جدیدمان را در سریال 
دیگر بیان کنیم. درحالی که حرف جدید 
را می توان در قالب سریال هایی بیان کرد 
که مردم با آنها خاطره دارند. سریال های 
پیش  دهه های  در  هم  موفقی  خیلی 
فصل های  در  یا  برخی  که  داشته ایم 
جدید ناکام بودند و یا در همان سری 
محله  اگر  کنید  فکر  ماندند.  باقی  اول 
بهداشت یا مجموعه مثل آباد هنوز ادامه 
پیدا می کرد چقدر می توانست مخاطب 
هم  سرنوشت،  از  سریال  باشد.  داشته 
و  جدید  قصه های  با  سال ها  می تواند 

فضاهای جدید ادامه پیدا کند.

-جالب است که ترکیه خیلي هم 
سریع در این زمینه پیشرفت کرد و در 
چایگاه  این  به  اخیر  چندسال  همین 

رسید!
*بله، حدود ۱۰ یا 2۰ سال پیش 
ما سریال های پرمخاطبی داشتیم و در 
عرصه رسانه از موفقیت زیادی برخوردار 
بودیم در همان زمان ترکیه ای ها اصال 
بلد نبودند سریال بسازند و حتی از عوامل 
مجموعه ها  تولید  در  می خواستند  ما 
کمک شان کنند. اما االن تقریبا ترکیه 
در عرصه سریال سازی توانسته است بعد 
از حیث  بایستد و  انگلیس  آمریکا و  از 
تجاری سازی و تاثیرگذاری جهانی هم 

موفق باشد.

-جناب پاکدل شما دهه هاي ۶۰ 
در  مدیریتی  سمت های  در  هم   ۷۰ و 
تلویزیون حضور داشتید، فکر می کنید 
در  تلویزیون  فعلی  روند  بررسی  با 
نقطه ای  چه  در  سریال سازی  مسیر 

ایستاده ایم؟
*تلویزیون االن با دهه ۶۰ اصال 
قابل مقایسه نیست. آن زمان امکاناتی 
که  سریال هایی  و  فیلم  تعداد  و  نبود 
دو  بود.  محدود  خیلی  می شد  ساخته 
نداشتیم هم بضاعت  بیشتر  شبکه هم 
و  فنی  امکانات  هم  و  تلویزیون  مالی 
حسی  ما  بود.  محدود  فوق العاده  مالی 
 ۷۰ و   ۶۰ دهه هاي  به  نوستالژیک 
داریم و شاید به این دلیل است که در 
گذشته زیست می کنیم و فکر می کنیم 
بوده  بهتر  خاستگاه های مان در گذشته 
تلویزیون  که  می رود  یادمان  است. 
ژاپنی  و  کره ای  سریال  چند  درنهایت 
داشت و تعداد خیلی اندک تری سریال 
جایی  آن  از  اما  می کرد.  پخش  ایرانی 
که روی همان تعداد اندک سریال های 
حرفه ای  افراد  و  می شد  تبلیغ  ایرانی 
بهمن  مثل  خردکرده ای  استخوان  و 
محمدعلی  میرباقری،  داوود  زرین پور، 
آثار  می ساختند،  را  سریال ها  نجفی 
ماندگار می شد. از طرفی هم دسترسی 
به دیگر فیلم و سریال ها نداشتیم و مثل 
اکنون نبود که راحت در منزل می نشینیم 
و سریال های روز دنیا را می بینیم. اما آن 
زمان حتی ویدئو غیرقانونی بود و هم 
نداشت.  وجود  مقایسه ای  فضای  این 
یک  برگردیم   ۷۰ و   ۶۰ دهه  به  اگر 
قیاس مع الفارق است، یک فاصله ۱۵۰ 
تلویزیون به جلو رفته است و  ساله ای 

کار را سخت تر کرده است.

چون  چطور؟  کیفی  لحاظ  -به 
گاهی همان سریال ها پخش می شوند 

و مخاطب دوست دارد آنها را ببیند!
*بخشی به خاطره ای برمی گردد 
که دوست داریم از آن سریال ها ببینیم 
نویسندگان  و  کارگردانان  انصافا  اما 
معنا  و  کیفیت  نگارش،  حیث  از  ما 
حیرت انگیز هستند. حتی از حیث بازی 
و تنوعی که در که آثارشان دارند. االن 
دارد  کارها وجود  در  نوعی شتاب هم 
که آن زمان نبود و وقت زیادی برای 
عرضه  می شد.  صرف  سریال  یک 
مثل  بود.  بهتر  حدی  تا  هم  سریال ها 
سفره خانه خودتان می ماند که غذای 
ساده ای بپزید و همان را برای مهمان 
از  زیادی  حجم  االن  اما  کنید  تزئین 
فرصت  که  می شود  ساخته  سریال ها 
عرضه آنها نیست و فکر می کنم االن 
غیرحرفه ای  تا حدی  سریال ها  عرضه 
است و به همین دلیل مخاطب چندان 

قدر نمی داند.

-به نظر شما باید چه کنیم تا به 
آن دوران برگردیم؟

شدني  ولي  است  سخت  *خیلي 
رویکرد  تغییر  به  موضوع  اولین  است. 

تلویزیون  ن  مدیرا سیاست هاي  و 
جذب  دنبال  به  باید  که  برمي گردد 
با  بخواهند  اینکه  نه  باشند  مخاطب 
تصمیمات سلیقه اي کار را پیش ببرند. 
پاي  سال ها  که  مخاطبي  حال  هر  به 
تلویزیون بوده، حاال از آن فاصله گرفته 
و در دنیاي مدرن امروز به تمام فیلم ها 
و سریال هاي روز جهان دسترسي پیدا 
کار  مخاطب  این  برگرداندن  و  کرده 

بسیار سختي است.

و  زان  سریال سا ز  ا -بسیاري 
بازیگران هم از تلویزیون رفته اند!

*به دلیل همان سیاست هاست که 
خدمت تان عرض کردم وگرنه بسیاري 
از چهره هاي معروف این روزهاي سینما 
به  و  کرده  شروع  تلویزیون  از  همگي 
نوعي تلویزیون معرف و دلیل محبوبیت 
آنها بوده ولي خود تلویزیون باعث شده 
تا این افراد فراري شوند چرا که از این 
به  نکرد.  استفاده  به درستي  سرمایه ها 
تلویزیون  و  نشده  دیر  هنوزهم  نظرم 
و  سیاست ها  برخي  تغییر  با  مي تواند 
افراد کاربلد که  از  البته استفاده دوباره 

مردم هم آنها را دوست دارند، بار دیگر 
مخاطب خود را جذب کند.

-شما در سال هاي اخیر بیشتر در 
تئاتر فعالیت داشتید... حال و هواي این 

روزهاي تئاتر چطور است؟
تئاتر  هواي  و  حال  *متاسفانه 
حمایت  کمترین  و  بوده  بد  همیشه 
مدیران  و  مسئوالن  نزد  را  اهمیت  و 
داشته است و در این روزهاي کرونایي 
شده  هم  قبل  از  بدتر  وضعیت  که 
بزرگي  است. ما هنرمندان برجسته و 
تئاتر داشته و داریم  در همین عرصه 
ندانسته ایم  را  آنها  قدر  تنها  نه  که 
نها  آ که  ریم  دا دوست  ر  نگا ا بلکه 

شوند.  فراموش 
نگاه  کشور  سینماي  به  امروز 
جوان هاي  چقدر  که  مي بینید  کنید، 
سبقت  گوي  و  آمده اند  مستعد  تئاتري 
قدرت  این  و  ربوده اند  دیگران  از  را 
استعدادهاي تئاتري است. در همه جاي 
نگاه  مادر  هنر  عنوان  به  تئاتر  به  دنیا 
کمترین  از  کشورمان  در  ولي  مي شود 

اهمیت ممکن برخوردار است.

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

ــري  ــائل در عرصــه بازیگ ــن مس ــي از مهمتری یک
ــازه وارد  ــي کــه ت ــدان خصوصــا جوان های ــراي هنرمن ب
ــد چطــور  ــه بدانن ــن اســت ک ــن عرصــه شــده اند، ای ای
ــک  ــاي ی ــراي ایف ــد و ب ــخصیت پردازي کنن ــد ش بای
نقــش چطــور بایــد بــا آن رابطــه برقــرار کــرده و زوایاي 
ــنده و  ــا نویس ــرداد کورش نی ــند. مه ــش را بشناس آن نق
کارگــردان تئاتــر، بــا ایــن توضیــح کــه کتــاب نردبــان 
شــخصیت، کمتــر از یــک مــاه آینده از ســوی انتشــارات 
افــراز منتشــر می شــود بــه دنیــاي جوانــان گفــت: ایــن 
اثــر کاربــردی در مــورد ۱۵ گونــه یــا مــدل از شــخصیت 
دراماتیــک اســت کــه بــه نویســنده ، کارگــردان و به ویژه 
ــخصیت،  ــق ش ــرای خل ــد ب ــک می کن ــران کم بازیگ
خلقیــات، رفتــار، کــردار، پوشــش و کنــش کاراکترهــا را 

از هــم تفکیــک کننــد.   
ــاب  ــش کت ــق و پژوه ــه تحقی ــان اینک ــا بی او ب
ــرای  ــه داد: ب ــت، ادام ــرده اس ــان ب ــال زم ــک س ی

نــگارش کتــاب نردبــان شــخصیت، بــه دو جلــد 
ــته  ــا، نوش ــطوره مرده ــا و اس ــطوره زن ه ــاب اس کت
ــال  ــی عم ــتم، ول ــی داش ــن نگاه ــینودا بول ــن ش جی
بــه مســایل روانشــناختی مرتبــط نیســت و کامــال در 
حــوزه درام اســت. خلقیــات، کنــش و رفتــار، ۸ کهــن 
الگــو مــرد و ۷ کهــن الگــوی زن، بــا دلیــل بررســی 
و تحلیــل شــده اســت و از هــر گونــه ۱۰ کاراکتــر در 

ــال آوردم. ــم مث ۱۰ فیل
مهــرداد کورش نیــا کــه مدیــر تــاالر محــراب نیــز 
مي باشــد، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه هــدف شــما 
ــود، اظهارداشــت: در  ــرای نوشــتن ایــن کتــاب چــه ب ب
ــوان ممنوعــه،  ــا عن ــر 3 ســریال نوشــتم ب ۵ ســال اخی
کرگــدن و دیــو و مــاه پیشــونی، بــه عــالوه 3 فیلمنامــه 
ســینمایی. وقتــی ایــن متــون را می نوشــتم متوجه شــدم 
ــر  ــم کاراکت ــه در ســریال ها داری یکــی از مشــکالتی ک
فعــال و کنش منــد اســت. چــون وقتــی قــرار اســت ۱۵ 

کاراکتــر اکتیــو خلــق شــود کــه در عیــن حال بــا یکدیگر 
تفاوت هــای خلقــی، رفتــاری و گفتــاری داشــته باشــند 
ــم 2۰  ــن بگذاری ــر ای ــرض را ب کار ســختی می شــود. ف
کاراکتــر اکتیــو و کنش منــد در یــک ســریال داریــم امــا 
در نهایــت 3 شــخصیت بــه یــاد مخاطــب می مانــد چون 
طراحــی بدیــع، خــالق و منحصربه فــرد ندارنــد و همــه 
ــاج و  ــازی ت شــبیه هــم هســتند. در ســریال معــروف ب
تخــت، ۱2۰ کاراکتــر اکتیــو وجــود دارد و مخاطبان همه 
آنهــا را بــه اســم و چهــره می شناســند چــرا؟ بــه دلیــل 
ــت  ــوال اینجاس ــاال س ــا. ح ــح کاراکتره ــی صحی طراح
ــن  ــی از بهتری ــد؟ یک ــا می آی ــح از کج ــی صحی طراح
ــو  ــت. کهن الگ ــی اس ــرد کهن الگوی ــا، رویک رویکرده
ــده در  ــه ش ــه متوج ــه تجرب ــان ب ــه انس ــت؟ اینک چیس
طــول هــزاران ســال یکســری دســته بندی خلقــی وجود 
دارد کــه انســان بــه آن رســیده اســت. کهن الگــو ایــن 
کار را انجــام می دهــد و مــن بــه ایــن موضــوع رجــوع 

کــردم. وقتــی فیلم هــای مهــم تاریــخ ســینما را مــرور 
می کنیــم مثــل پدرخوانــده تمامــا بــه کهن الگوهــا 
ــخصیت های  ــد ش ــک می کن ــون کم ــتند چ ــه داش توج
ــاب  ــن کت ــوند و ای ــق ش ــت تری خل ــر و درس دقیق ت
چنیــن تالشــی اســت بــرای خلــق شــخصیت. تئــوری و 
نظریاتــی کــه کاربــرد نداشــته باشــند ارزشــمند نیســتند. 
ــدر  ــوزه درام چق ــات در ح ــوری و نظری ــم تئ ــد ببینی بای
ــاز می کننــد؟ بــه  کاربــرد دارنــد و چــه گــره ای از مــا ب
ــا کار و  ــه ب ــا در مواج ــن تئوری ه ــل بهتری ــن دلی همی

ــد. ــت می آی ــل بدس عم
صحبت هایــش  پایــان  در  کورش نیــا  مهــرداد 
افــزود: نمایشــنامه روزی از روزهــا را نیــز آمــاده چــاپ 
دارم و نوشــتن فیلمنامــه بی آبــان را بــا همراهــی 
علــی اصغــری بــه اتمــام رســانده ام و در ایــن روزهــاي 
کرونایــي ســعي کــرده ام کــه خــودم را نوشــتن ســرگرم 

ــه دارم. نگ
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