
ارقام بودجه ۱۴۰۰؛ خوشبینانه یا واقعی!؟
سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1625- پنجشنبه 20 آذر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جرج كلوني به 

دنبال يكه تاري در 
اسكار

6ورزش
كربكندی: صالح 

پرسپولیس نیست با 
ذوب آهن بازی كند

هنگ 7فر

اين روزها كه شيوع ويروس كرونا سراسر جهان را فرا گرفته 
و سينما را به شدت زمين زده است، تا جايي كه حتي صنعت 
قدرتمند هاليوود هم از پاي درآمده و در ركود شديد به سر 
مي برد، هستند چهره هايي كه كماكان به كار خود ادامه داده 

و هدف هاي بزرگي را در سر دارند

رسول كربکندی، سخنگوی باشگاه ذوب آهن درباره 
وضعيت تيم ذوب آهن اظهار كرد: شرايط تيم خوب 
نيست چرا كه با اختالف يک امتياز به رده چهاردهم 

رفتيم. 

من  برای  دانشجو  می گويد:  ميرزايی  )پدرام(  علی 
تکليف فرستاده و می گويد »ببخشيد، گوشی من اين 
قابليت رو نداره«. من به او نمره ندهم؟ كسِر نمره 

به دليل پول نداشتن يا كار نکردن؟

هنوز برای ارزيابی 
كالس های مجازی 

كمی زود است

همه دستگاه ها ، برای تهیه واکسن مطمئن 
و تضمین شده، تالش خواهند کرد

رئیس جمهور گفت: مقدمات و مسیر ساخت واکسن کرونا با 
اتکا به توانایی دانشمندان و مراکز تخصصی داخلی فراهم شده و 
تهیه و خرید آن از خارج از کشور نیز در دستور کار است. جلسه 
ریاست حجت االسالم  به  با کرونا  مقابله  کمیته های تخصصی ستاد ملی 

حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد. 
صفحه 2

گفت:  مجلس  کارگری  فراکسیون  عضو 
مجلس زیر بار نمی رود که حقوق کارگران در 

سال آینده کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد.
و  حقوق  انطباق  ضرورت  درباره  اسماعیلی  ولی 
دستمزد کارگران با نرخ تورم کشور، اظهار داشت:  با توجه 
به اینکه نرخ تورم در طول سال متغیر است، الزم است 

که در میزان حقوق و دستمزد کارگران تجدید نظر شود 
از این رو، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
چندی پیش جلسه ای را با مسئوالن وزارت کار برای 
بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برگزار کرد و 

پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.
صفحه 2

مجلس پیگیر افزايش حقوق كارگران است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

هرمز هوشمند راد
که  ناروایی  تحریفات  و  تغییرات 
دو  در  درسی  کتب  تدوین  مسئوالن 
نوشته شناخته شده زنده یاد نادر ابراهیمی 
به عمل  کرمانی  مرادی  هوشنگ  و 
آورده اند، اگرچه موجب اعتراض شدید 
همسر زنده یاد نادر ابراهیمی و همچنین 
رده  مسئوالن  و  شد  کرمانی  مرادی 
باالی وزارت آموزش وپرورش را ناچار 
به عذرخواهی کرد و قول دادند در سال آینده این تحریف زننده را اصالح 
کنند، واکنشهای دیگر را نیز از اصحاب ادراک واندیشه به دنبال داشت و 
از جمله حجت االسالم محمدرضا زائری واکنش تندی به این ناروایی 
فرهنگی نشان داد و نوشت: این اتفاق یا از تعمد است که عناصری 
خواستند عمدا موجب تخریب نگاه، اعتقاد و باورهای دینی مردم شوند 
یا از بالهت، نفهمی و نادانی است که افراد ناشی و کار نابلد شاید با 
تصور خیر اما مانند »دوستی خاله خرسه« ضربه ای بزرگ تر زدند. در 
هر دو صورت اگر از خیانت باشد مقصران، واسطه ها و افرادی که در این 
مسیر بودند باید به طور جدی مورد مواخذه، بازخواست و پرسش قانونی 
قرار بگیرند و اگر از روی بالهت، نادانی و نفهمی بوده، کامال آشکار 
است که این ها شایستگی و لیاقت حضور در چنین مسئولیتی را ندارند.

وی افزوده: دو نکته در اینجا مهم است؛ نخست اینکه با زشتی، 
گناه و کار غلط نمی شود مردم را به خیر و ایمان و کار نیک دعوت 
کرد. تصرف در متن دیگران شرعا جایز نیست و نوعی خیانت و دزدی 
است. چگونه می شود انتظار داشت که با دزدی، خیانت و تصرف در مال 
دیگران مردم را به نماز و ارزش های دینی دعوت کنیم؟ نکته دوم اینکه 
هر کسی با کم ترین تخصص، آشنایی و تجربه در حوزه تعلیم، تربیت 
و آموزش وپرورش، می فهمد که با این رفتارها، به نتیجه و غایتی برای 
جذب مخاطب و تاثیرگذاری بر او برای گرایش به ارزش های دینی و 
اسالمی حاصل نخواهد شد و این پیام مستقیم نتیجه ای نخواهدداشت.

دوستان  چرا  رویم   می  را  راه  این  که  است  سال  دو  و  چهل 
نمی خواهند متوجه شوند؟ چرا سر خود را زیر برف کرده اند و خود را به 
نفهمیدن می زنند؟ اگر قرار بود با ستاد اقامه نماز، مردم را نمازخوان کنیم 
تا به حال نتیجه گرفته بودیم... چرا با این همه ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر، ستاد اقامه نماز، موسسه ها و سازمان های مختلف دینی و 
امثال اینها، روز به روز گرایش دینی مردم کمتر می شود؟ آیا این اتفاق 
نباید ما را به فکر فرو ببرد و نگران و دچار تردید کند؟ مشکل این است 
که ایرادهای اساسی، ساختاری و کالنی را که در نظام آموزش وپرورش 
و در ساختارهای کالن تر و بزرگ تر داریم، می خواهند با این حرکت های 

کودکانه رفع کنند.
مانند این است که بخواهیم دیواری را که ترک برداشته، با مقداری 

گچ مالیدن، ظاهرسازی کنیم. با این وضعیت اگر برای مخاطب این 
احتمال وجود داشت که در سال های پیش رو گرایشی به نماز پیدا کند، 
دیگر این گرایش را نخواهد داشت. این اندک فرصت را هم که در 
خانواده های مذهبی، در محیط ارزشی و مطلوب ممکن بود به وجود 

آید می سوزانیم و از بین می بریم.
در همین رابطه، گفته شد سودهای کالنی که پشت تغییر هر ساله 
کتب درسی وجود دارد، مانع از ایجاد ثبات در آموزش و پرورش می شود 
و تغییر هر ساله کتب درسی آموزش و پرورش لطمه های زیادی به 

کودکان، خانواده ها و حتی معلمان می زند.
نکته جالب تر قضیه این که فهیمه طباطبایی، از روزنامه نگاران حوزه 
آموزش وپرورش، با انتشار تصویری از حسین رودسری، در توییتر نوشت: 
»آیا می خواهید بدانید حذف نام برخی مشاهیر ادبی، اشعار و داستان ها یا 
دست کاری و تحریف متون ادبی افرادي مثل نادر ابراهیمي یا هوشنگ 
مرادی کرمانی در کتاب هاي درسی کار کیست؟ حسین رودسری، مشاور 
رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که در دفتر تالیف 

کتاب های درسی او را نماد ممیزی می دانند.«
این  سازمان،  همین  سایت  در  امسال  اردي بهشت  افزوده:  وی 
خاطره  از  رودسری  نقل شده که: »در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ که 
مسئول برنامه ریزی کتاب خانه های مدارس کشور بودم، مأمور شدم  تا 
برای بررسی و رفع اشکاالت موجود در کتاب های غیردرسی در شهر 
به حضور آیت اهلل ابراهیم امینی برسم. ایشان در رفع اشکاالت کتاب ها 

خیلی دقیق و عالمانه برخورد می کردند و کمک زیادی داشتند.
آیت اهلل امینی می فرمودند شما در برخی از موارد خیلی دقیق و 
حساس اید. همین تشویق ها موجب رشد علمی این جانب در نقد کتاب 

های غیردرسی شد.«
فهیمه طباطبایی افزوده: »رودسری که بازنشسته آموزش و پرورش 
برنامه ریزی  و  پژوهش  بر سازمان  ذوعلم  ریاست علی  زمان  در  بود، 
آموزشی، به عنوان مشاور گمارده شد تا بتواند کار رصد و اصالح کتب 
درسی را دنبال کند ...حاال علی ذوعلم کیست؟ عضو جبهه پایداری که 
سال ۱۳۹۷ به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
واگذاری  »ایده پرداز  در سال ۱۳۸۸،  و  گمارده شد  کار  به  آموزشی« 

۴۰هزار مدرسه به حوزه علمیه قم  بود«.
البته، تا زمان نگارش این مطلب،  هنوز مسئوالن آموزش وپرورش 
درباره این توییت موضعی نگرفته اند، اما واقعیت هر چه باشد و مسئول 
تغییرات هر ساله کتاب های درسی هر کس باشد، این گونه رفتارها، 
در شرایط افتصادی خاص کشور و تورمی که لطمه اش بیش از هر 
کس به خانواده ها  وارد می آید، ضمن تحمیل بار مالی به خانواده ها، 
اضافه  به  می کند.  روبرو  مشکل  با  نیز  را  معلمان  و   آموزان  دانش 
حق  در  آشکار  طلمی  شده،  شناخته  نویسندگان  آثار  تحریف  این که 

فرهنگ و ادبیات است.

سرمقاله

تغییرات ناروا، به زيان فرهنگ
م.  حسن بیگی

تلویزیـون، که بسـیاری کسـان از آن 
بـا عنـوان »سـیمای میلـی« یـاد می کننـد 
و استدالل هایشـان غلـط هـم نیسـت،  از 
مدت هـا پیـش به صـورت نهـادی در آمـده 
کـه دسـت اندرکارانـش هـر کاری دوسـت 
داشـته باشـند، انجـام می دهنـد و جوابگوی 

هیچ کـس هـم نیسـتند.
در ایـن مختصـر، مجالـی برای اشـاره 
بـه یکایـک »شـاهکار« هایـی نیسـت کـه 
سـیما پشـت سـر هـم رو می کنـد، امـا تازه ترین مورد آن قابل اشـاره اسـت 
کـه شـبکه خبـر در اقدامی حیرت انگیـز، اظهارات راجر جرج واتـرز خواننده ، 
نوازنده و آهنگسـاز شـناخته شده انگلیسی را به عنوان دیدگاه  یک کارشناس 

مسـایل سیاسـی در مـورد انتخابـات اخیر آمریـکا پخش کرد!
در حالی کـه مسـئوالن مربوطـه، اگر جـرج واترز را نمی شـناختند الاقل 
می توانسـتند جسـتجویی کوتاه در اینترنت بکنند تا متوجه شـوند راجر جرج 
واتـرز ، زادٔه ششـم سـپتامبر ۱۹۴۳ خواننـده، ترانه سـرا، نوازنـده گیتـار بیس 
و آهنگ سـاز انگلیسـی اسـت که  در سـال ۱۹۶۵ همراه با  نیک میسـن و 
ریچـارد رایـت و سـید بـرت بنیـان گروه موسـیقی پینـک فلوید را گذاشـت 
و خالقیـت وی در پدیدآوردن سـبک خاصی از موسـیقی سـایکدلیک راک، 
مـوج جدیـدی را در جامعـه موسـیقی دهـه ۶۰ و ۷۰ میـالدی  بـه پـا کرد و  
موجـب شـد تـا سـال ها، از وی به عنـوان یکـی از خالق تریـن آهنگسـازان، 

ترانه َسـرایان و تهیه کننـدگان تمـام تاریخ موسـیقی راک یاد شـود.

البتـه، مشـکل مـن ایـن نیسـت که چرا جـرج واترز در مود سیاسـت 
اظهـار نظـر کـرده، چـون در شـرایطی که افـرادی بسـیار کوچک تر از او 
هـم چنیـن کارهایـی می کننـد، او  هـم مجاز بـوده، حرفی بزنـد. اما این 
قضیـه اخیـر و بهـا دادن سـیما، بـه خواننده و آهنگسـاز مطرح انگلیسـی 
مـرا بـه یـاد حادثه یـی در 22 سـال قبـل انداخـت. آن زمـان، »ادهـم 
صفـرزاده«  کـه از تهیه کننـدگان رادیـو بـود  و برنامه یـی تخصصی را در 
زمینـه موسـیقی  تهیـه می کـرد، یکـی از برنامه هـا را به معرفـی وتحلیل 
موسـیقی گـروه پینـک فلویـد اختصاص داده بـود که آن زمـان محبوبیت 
زیـادی داشـت، امـا برنامه مورد اشـاره، هنـگام پخش با ممیـزی فراوانی 
رو بـرو شـد و اسـتدالل مدیـر پخـش وقـت رادیو ایـن بود کـه اصال این 
گروه و موسـیقی اش شایسـته پرداختن و تحلیل نیسـت. به زعم او، پینک 
فلویـد فقـط چهـار پنـج معتـاد مافنگـی )عیـن عبـارت ایشـان( بودند که 
بـا تزریـق هروییـن روی اسـتیج می روند واز خودشـان صدای خـر )ایضا 
عیـن عبـارت ایشـان( در می آورنـد ودر نهایـت هـم فقـط اجـازه پخـش 
قطعـه تایـم صـدر شـد. بـه ایـن دلیل کـه فکـر می کردنـد گـروه پینک 
فلویـد آن را از تیتـراژ برنامـه صبحگاهـی تقویـم تاریـخ رادیـو ایران کپی 

کـرده !! در حالی کـه قضیـه برعکـس بود.
این هـا را  نوشـتم، تـا بـه این جا برسـم که سـطح و میزان گـردش آزاد 
اطالعـات در صـدا و سـیما، واقعا حیرت انگیز شـده، چون بعد از گذشـت 22 
سـال، »سـیما«یی ها  تحقیـق کـرده و فهمیده انـد یکـی از همـان معتادان 
گذاشـتن  کنـار  و  اعتیـاد  خانمان سـوز  بـالی  از  رهایـی  بـا  نگون بخـت، 
قرتی بازی هـای سـابق،  کارشـناس مسـایل سیاسـی و فـردی ضـد نظـام 

سـلطه شـده و حیـف اسـت از اظهاراتـش اسـتفاده نکنند.   

عریضه سردبیر

تلويزيون مرتب شاهكار رو می كند

واکنش گمرک به گزارش رییس بانک مرکزی؛

تفاوت 3 میلیارد دالری یک آمار!
صفحه۳

از الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان بودجه غلطان 
برخی  که  حالی  در  است؛  شده  برده  نام  منعطف  یا 
کارشناسان ارقام این الیحه، به ویژه صادرات نفت را 
خوشبینانه توصیف می کنند، اما به نظر شماری دیگر 
نفت،  صادرات  برای  تعیین شده  رقم  کارشناسان،  از 

واقع بینانه است.
برخی آمار و ارقام الیحه بودجه ۱۴۰۰ این روزها، 

مورد مناقشه قرار گرفته است.  افزایش ۷۴۳ درصدی 
هزینه های  درصدی   ۳۳ از  بیش  و  جاری  هزینه های 
در حالی که همه گیری کویید  بودجه ۱۴۰۰،  عمرانی 
یکجانبه  تحریم های  و  داشته  ادامه  همچنان   ۱۹-
آمریکا علیه ایران نیز برقرار است، باعث شده تا برخی 
از متخصصان بر غیر واقعی و خوشبینانه بودن ارقام این 

بودجه تاکید داشته باشند. 

و  میلیون  دو  روزانه  فروش  پیش بینی  خصوصًا 
مهمترین  دالر،   ۴۰ نرخ  با  نفت  بشکه  هزار   ۳۰۰
ارقام  بودن  خوشبینانه  برای  که  است  دستاویزی 
که  موضوعی  است.  شده  مطرح   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
البته از طرف رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه 

و بودجه رد می شود
صفحه ۳

مورد عجیب
 المپیک پاریس؛

کاراته
 کنار رفت

رقص
 اضافه شد!

صفحه ۶

معاون اقتصادی استاندار سمنان تأکید کرد:
فعالیت های جهاددانشگاهی 

در جنگ اقتصادی بسیار کارآمد است
علیرضا  سمنان،  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  گزارش  به 
شریفی نژاد در نشست با رئیس و معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان 
سمنان افزود: جهاددانشگاهی به عنوان یکی از نهادهایی که همیشه بازوی 
توانمند نظام و دولت در شرایط حساس بوده است، با مجموعه ای از فعالیت 
های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در شرایط جنگ اقتصادی نقش بسیار 

صفحه ۴تأثیرگذاری داشته است.

تقدیر و تشکر

جناب آقای علی مومنی
معاونت فن آوری ارتباطات فرمانداری استان تهران

توفیق خدمت صادقانه و موثر به اهل رسانه در نظام اسالمی، فرصت گرانبها و پرافتخاری است که عالوه بر خشنودی 
اهل قلم، موجبات رضایت پرودگار متعال را درپی خواهد داشت و به یقین در این راستا کسانی موفق و سربلند خواهند بود 
که بتوانند به خوبی از این فرصت مسئولیت در راستای جلب رضایت خداوند و خدمت صادقانه و موثر به گروه های رسانه 

ای نهایت استفاده را ببرند. 
لذا بدینوسیله روزنامه دنیای جوانان الزم می داند از زحمات بی شائبه وموثری که در امر خدمت رسانی به این مجموعه 
و دیگر مجموعه های رسانه ای همچنین حسن همکاری با نشریات دنیای جوانان و اقتصادجوان  داشته اید، تقدیر و تشکر 

نموده و موفقیت و بهروزی روز افزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

هرمز هوشمندراد
صاحب امیتاز و مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان
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تقاضای انجمن مددکاران اجتماعی
 برای تهیه تبلت دانش آموزان نیازمند

اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
ایران از آستان قدس، بنیاد برکت و بنیاد 
مستضعفان خواست تا برای تامین تبلت 
سه میلیون دانش آموزی که امکانات مالی برای تهیه 

گوشی های هوشمند را ندارند، اقدام کنند. 
براساس  گفت:  چلک  موسوی  سید حسن 
گزارشات ارائه شده توسط مسئول سامانه شاد وزارت 
آموزش و پرورش و گزارش پخش شده در اخباری 
در روز گذشته، حدود سه میلیون دانش آموز امکان 
بهره گیری از فضای آموزشی مجازی را ندارند که 
وجه مشترک خانواده های آنها نداشتن امکانات مالی 
برای خرید گوشی هوشمند بوده است، این درحالیست 
که بخشی از آموزش ها از طریق گوشی های هوشمند 

قابل استفاده است. 
وی ادامه داد: آستان قدس رضوی، بنیاد برکت و 
بنیاد مستضعفان طی مدت اخیر حمایت هایی داشتند 
که سپاسگزار شان هستم ولی درخواست من این است 
که  در این راستا هم می توانند کار ویژه ای برای 
تهیه تبلت این دانش آموزان نیازمند انجام دهند و 
هر یک از نهاد ها مسوولیت تهیه یک میلیون تبلت 
را بپذیرد. بدون شک الزم است بخشی از منابع این 
سازمانها در حوزه اجتماعی صرف شود که تاکنون 

هم اقدامات خوبی انجام دادند.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: 
کارکردهای اجتماعی آستان قدس غیرقابل انکار است 

و اهمیت ایفای کارکردهای اجتماعی برای نهادهای 
مذهبی مانند آستان قدس موضوعی بسیار جدی 
است. مروری بر گذشته نشان می دهد که بسیاری 
از کارهای خیر و دستگیری از نیازمندان از طریق 
اماکن مذهبی انجام می شده و آستان قدس و بنیاد 
برکت و بنیاد مستضعفان می توانند بخشی از منابع 
خود را در اختیار نیازمندان برای تهیه تبلت قرار دهد. 
در واقع این سه تشکل می توانند این مسئله جدی 

کشور را برطرف کنند. 
وی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در کشور 

به قانون اساسی اشاره کرد و گفت: مگر در اصل 
۳۰ قانون اساسی به موضوع آموزش اشاره نشده 
است؟ مگر این نهادها نباید در حوزه فقر، نیازمندی 
و توانمندی فعالیت داشته باشند؟ چه چیزی باالتر از 
آموزش می تواند زمینه توانمندسازی را فراهم کند؟. 

موسوی چلک افزود: آموزش رایگان و عمومی 
حق همه کودکان است و فراموش نکنیم راه پیشرفت 
هر کشوری از درون مدرسه آغاز می شود. اجازه ندهیم 
که فقر مانع تحصیل فرزندانمان شود و یا دانش 

آموزان را در مقایسه با دیگران تحقیر کند. 

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند
چوپان فومنی مورد حمله پلنگ قرار گرفت

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن، از حمله یک قالده پلنگ 
به مردی ۵2 ساله در ارتفاعات ییالقات ماسوله این شهرستان خبر داد.

در  چوپانان  از  یکی  واصله  گزارش  بر  بنا  داشت:  اظهار  زمانی  رضا 
ارتفاعات ییالقات اشکلیک ماسوله هنگام رسیدن به چشمه با یک قالده 
پلنگ مواجه شده و مورد حمله پلنگ قرار گرفت و از ناحیه صورت، ابرو، 

گونه و مچ دست چپ دچار آسیب دیدگی شد.

عامالن درگیری مسلحانه در ساوجبالغ بازداشت شدند
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبالغ از شناسایی و دستگیری متهمان 
درگیری مسلحانه منطقه گلسار آن شهرستان در کمتر از ۸ ساعت خبر داد.

سردار عباسعلی محمدیان، گفت: در پی تماس شهروندان و اعالم وقوع 
یک فقره نزاع و درگیری مسلحانه در شهر گلسار ساوجبالغ، بررسی موضوع 
در دستورکار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت و در تحقیقات کارآگاهان 
مشخص شد عده یی از اراذل و اوباش به دلیل اختالفات شخصی با یک 
دستگاه خودرو پراید پالک مخدوش به محل زندگی فردی رفته و به وسیله 
سالح شکاری اقدام به تیراندازی به سمت خودروی نامبرده کرده و هنگام 
فرار با تیراندازی به سمت خودروهای عبوری و شهروندان موجب ایجاد 

بی نظمی و رعب و وحشت مردم شده اند.
وی افزود: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی  سه نفر از متهمان مورد 
شناسایی قرار گرفته و مشخص شد آنان به منطقه حصارک کرج گریخته 

و در آن جا مخفی شده اند که کارآگاهان با هماهنگی مقام قضائی به محل 
اعزام شده و در کمتر ۸ ساعت هر سه متهم را دستگیر کردند.

سیل در مناطق شمال و جنوب  کشور 9 نفر را با خود برد
سخنگوی اورژانس کشور گفت: تاکنون ۱۸۷ نفر از سیل زدگان نجات 

پیدا کرده و نه نفر جان خود را از دست داده اند.
کرمان،  استان های  گذشته  ساعت   ۴۸ طی  گفت:  خالدی  مجتبی 
و  و هرمزگان درگیر سیل  بوشهر  بلوچستان،  و  فارس، گیالن، سیستان 

آبگرفتگی بود.
در  نفر  جانباختگان یک  از  افزود:  اورژانس کشور  سخنگوی سازمان 

استان گیالن، دو نفر در بوشهر و شش نفر در استان هرمزگان بوده اند.

سیل موتورسوار 3۰ ساله را کشت
فرماندار سیریک گفت: بارش شدید باران در منطقه موجب وقوع سیل 

و جان باختن جوانی ۳۰ ساله در روستای میشی شهرستان سیریک شد.
جوان  یک  دلخراش  حادثه  این  در  کرد:  عنوان  جمال الدینی،  احمد 
موتورسوار هنگام عبور از رودخانه که سیل در آن جاری بود، گرفتار سیل 

شد و متاسفانه کنترل خود را از دست داده سرنگون  شد و جان باخت.

دستگیری قاتل دختر ۲۲ساله در دهلران
رئیس دادگاه عمومی بخش موسیان و دشت عباس گفت: مردی که 
خواهر 22 ساله خود را در بخش دشت عباس از توابع شهرستان دهلران به 

قتل رسانده بود، دستگیر شد.
عین اهلل نیازی فر اظهار داشت: در پی انتقال پیکر بی جان یک دختر 22 
ساله از روستای ذوالفقار به درمانگاه شهر موسیان، نیروی نظامی به محل 
مراجعه کردند و پس از اطمینان از وقوع قتل دستگیری عامل جنایت در 
دستور کار قرار پلیس آگاهی قرار گرفت و برادر مقتوله پس از دستگیری 

به جنایت اعتراف و انگیزه اش را اختالف خانوادگی عنوان کرد.

از طریق سوابق  فقط  پیوسته  کاردانی  پذیرش دوره 
تحصیلی انجام می شود 

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم 
از طریق سوابق تحصیلی  کرد: پذیرش دوره کاردانی پیوسته صرفا 

خواهد بود.
منصور کبگانیان گفت: ما دو سیاست بسیار مهم را پشت سر گذاشتیم 
که یکی از آنها جدا شدن سنجش از پذیرش بود که  این مصوبات ارتباطی 
به کنکور سال ۱۴۰۰ ندارد، ولی ما به کنکور ورود خواهیم کرد و نگران 

نسل های آینده کشور هستیم.
وی ادامه داد: بعضی دانشجویان مشکالتی داشتند عالوه بر اینکه 
در هنرستان هایی تحصیل کرده بودند و قصد ورود به کاردانی پیوسته 
را داشتند و باید در کنکور هم شرکت می کردند و دانشگاه هایی مانند 
فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد، چنین اجباری داشتند که امروز تصویب 
کردیم که دوره کاردانی پیوسته صرفاً از طریق سوابق تحصیلی صورت 

گیرد و از کنکور مستثنی شود.
مهم  بسیار  آسیب  یک  نیز  چهار  سیاست  داد:  ادامه  کبگانیان 
دارد چند بار توسط رئیس مجلس به مقام معظم رهبری گزارش آن 
داده شده بود که تبلیغات بی حد و حصر موسسات و آموزشکده های 
کالس کنکور در صدا و سیما و اکثر رسانه ها آسیب بسیار مهم دارد 
که این موضوع باعث تصویب مصوبه ای شد که جلوی تبلیغات بی 
حد و حصر موسسات آموزشی بدون مجوز درباره کنکور را در صدا 

و سیما ممنوع کرد.
وی ادامه داد: فعاًل این سیاست ها در مقطع کارشناسی است این 
موسسات باید از آموزش و پرورش مجوز داشته باشند. مرجع صدور مجوز 

مقاطع دیگر را هم اعالم خواهیم کرد.

شورای عالی انقالب فرهنگی عذرخواهی کرد
دبیرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی در بیانیه ای به مناسبت سالگرد 
تشکیل این شورا اعالم کرد: به خاطر گام های برداشته شده خدا را شکر 

می گوئیم و برای کوتاهی ها عذرخواهی می کنیم.
در این بیانیه ای به مناسبت سی و ششمین سالگرد تشکیل این 
شورا ضمن اشاره به دستاوردهای شورای عالی انقالب فرهنگی از زمان 
تشکیل تا کنون، تصریح شده دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
برای اعتالی مسیر رو به رشد علم و فناوری و فرهنگ در کشور از هیچ 
کوششی دریغ نداشته و مانند همیشه از نخبگان و فرهیختگان کشور 
برای یاری خود در این مسیر سخت و دشوار طلب استمداد و یاری دارد.

در بخشی از این بیانیه آمده:
وقتی به پیشرفت های کشور در حوزه های مختلف نگاه می کنیم علم 
و فناوری سرآمد همه آنان و موجب سربلندی کشور است که طراحی ها 
و تدابیر شورای عالی انقالب فرهنگی در این حوزه قطعاً مؤثر و راهگشا 
بوده است و امروز علی رغم تحریم های ناجوانمردانه، دانشمندان ایرانی 
برای حل مشکالت همواره با خالقیت، نبوغ و نوآوری هایشان راهگشایی 

کرده و دشمنان را نا امید کرده اند.
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مجلس پیگیر افزایش حقوق کارگران است
عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: مجلس زیر بار نمی رود که 

حقوق کارگران در سال آینده کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد.
ولی اسماعیلی درباره ضرورت انطباق حقوق و دستمزد کارگران 
با نرخ تورم کشور، اظهار داشت:  با توجه به اینکه نرخ تورم در 
طول سال متغیر است، الزم است که در میزان حقوق و دستمزد 
این رو، کمیسیون اجتماعی مجلس  از  کارگران تجدید نظر شود 
شورای اسالمی چندی پیش جلسه ای را با مسئوالن وزارت کار برای 
بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برگزار کرد و پیشنهاداتی 

در این زمینه مطرح شد.
نرخ  مداوم  تغییر  ما شاهد  اینکه  به  توجه  با  وی تصریح کرد: 
تورم هستیم، پیشنهاد بنده آن است که جلسات شورای عالی حقوق 
و دستمزد در سال دو بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد 

کارگران برگزار شود.
اسماعیلی افزود: همواره رویه به این صورت است که حقوق و 
دستمزد کارگران فقط در ابتدای سال چند درصد افزایش می یابد اما در 
مقابل، میزان تورم در اواسط سال بسیار رشد می کند و چون تغییری 
در میزان حقوق و دریافتی کارگران اعمال نمی شود، در نتیجه آنان 

نمی توانند زندگی عادی خود را بگذراند.

بودجه سال آینده با  ذوق زدگی بسته شده است
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، گفت: احتمااًل کلیات 

بودجه در مجلس رد شود.
سید مصطفی میرسلیم گفت: ما در جریان بررسی کلیات بودجه 
و  واقع بینانه  درآمدها  آیا  ببینیم  باید  اما  نمی شویم  مسائل  ریز  وارد 

هزینه ها معقول است؟
وی بیان کرد: بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت برمی گردد 
اما بر چه اساس فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، 
پیش بینی شده است؟ به نظر می رسد بودجه با این ذوق زدگی بسته 
شده که تحریم ها برداشته می شود و فروش نفت به راحتی صورت 
می گیرد؟ مگر ما اجازه داریم با کسانی که خیانت کرده اند و به راحتی 
آدم می کشند، مذاکره کنیم؟ اگر آنها بگویند شما چرا موشک های قوی 

دارید، به آنها چه ربطی دارد؟
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد 
منصوب شد

حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسالم حاج شیخ رضا 
نوری را به نمایندگی ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امامت جمعه 

بجنورد منصوب کردند. 
نوری  به حجت االسالم  خطاب  رهبری  معظم  مقام  حکم   در 
آمده است با توجه به پایان یافتن مسئولیت جناب حجت االسالم آقای 
یعقوبی دام بقائه جنابعالی را که برخوردار از صالحیت های علمی و عملی 
می باشید به نمایندگی خود در استان خراسان شمالی و امامت جمعه شهر 

بجنورد منصوب می کنم.
حساسیت آن استان مرزی و آزمون های موفق مردم عزیز آن در 
همه حوادث مهم دوران های انقالب و دفاع مقدس و پس از آن تا امروز 
و همگرائی آموزنده برادران شیعه و سنی و قومیت های متعدد و دیگر 
افتخارات ایشان، وظائف سنگینی را بر عهده جنابعالی و دیگر مسئوالن 
استان می گذارد. توصیه مؤکد اینجانب، ارتباط صمیمانه با همه قشرها 
ایثارگران و غنی سازی  و تکریم خانواده های معظم شهیدان و دیگر 

خطبه های نمازجمعه است.

همه دستگاه ها ، برای تهیه واکسن مطمئن و تضمین شده، 
تالش خواهند کرد

رئیس جمهور گفت: مقدمات و مسیر ساخت واکسن کرونا با اتکا به 
توانایی دانشمندان و مراکز تخصصی داخلی فراهم شده و تهیه و خرید 

آن از خارج از کشور نیز در دستور کار است.
جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست 

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.
مسئول کمیته بهداشتی و درمانی در این جلسه گزارشی در دو محور 
درباره تاثیر مثبت غربالگری های گسترده اخیر با به کارگیری کیت های 
تشخیص سریع و افزایش تولید این نوع کیت و نیز مراحل پیشرفت ساخت 
واکسن در داخل و راه های تامین و تهیه واکسن از خارج از کشور ارائه کرد.

رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده، گفت: ستاد ملی برای 
مهار کرونا تالش های خود را با دو اولویت هدف گذاری کرده است. 
اولویت نخست، اجرای پروتکل ها و مراقبت های اجرایی در غربالگری 
و فاصله گذاری هوشمند به عنوان تضمین شده ترین راه است که عالئم 

مثبت آن را در کنترل موج جدید شاهد بودیم.
افزود:  و  دانست  واکسن  تهیه  و  تامین  را  دوم  اولویت  روحانی 
مقدمات و مسیر ساخت این واکسن با اتکا به توانایی دانشمندان و مراکز 
تخصصی داخلی فراهم شده و تهیه و خرید آن از خارج از کشور نیز در 

دستور کار است.
وی با اشاره به مانع تراشی های دولت ترامپ در تامین نیازهای 
رفتار غیرقانونی و  این  اظهار داشت:  از جمله واکسن  ضروری مردم 
ضد بشری دولت ترامپ به عنوان یک اقدام ننگین در ذهن و خاطر 

جهانیان خواهد ماند.
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زیر نظر: ناظم رام
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جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  به نشانه ی  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 

گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
و  کارفرمایی  سهم  بیمه  حق  پرداخت های 
الکترونیکی  دانشجویی،  شهریه  پرداخت های 
بودجه  درصد   ۸2 امروز  و  است  شده  شفاف  و 
سازمان بهزیستی به صورت الکترونیکی و شفاف 

پرداخت می شود.
با  نشستی  در  دانا  قبادی  وحید 
دارای  افراد  غیردولتی  تشکل های 
معلولیت که به صورت ویدیو کنفرانس 
و  ما  خواست  کرد:  بیان  شد،  برگزار 
نقطه هدف ما این است که افراد دارای 
معلولیت دارای زندگی مستقل همراه 
درون  در  اجتماعی  منزلت  و  شان  با 
جامعه و در بستر خانواده باشند. براین 
اساس هدف ما در کشور و در سازمان 
بهزیستی این است که بتوانیم زمینه 
های الزم را برای رشد و توسعه همه 
جانبه استعدادهای افراد دارای معلولیت 
فراهم کنیم و زمینه ای فراهم کنیم تا 
این افراد بتوانند در جامعه فعالیت کنند 

و حتی بتوانند نقش رهبران جامعه را برعهده بگیرند. 
اصلی  های  برنامه  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
در سازمان بهزیستی موضوع پیشگیری از وقوع 
معلولیتها بوده است که برنامه غربالگری بینایی، 
شنوایی و مشاوره ها و آزمایشهای ژنتیک از این 
دست است، البته فرهنگسازی در زمینه پیشگیری 
از وقوع معلولیتها بسیار مهم است. باتوجه به اینکه 
یکی از معلولیتهایی که برای افراد دارای معلولیتهای 
جسمی و حرکتی اتفاق می افتد در اثر تروماست و 
حجم باالی تصادفات که آگاهی بخشی و اقدامات 

الزم در این زمینه بسیار مهم است.
وی با اشاره به حوزه توانمندسازی نیز گفت: 
امروز موضوع بیمه ها، بیمه های تامین اجتماعی 
و بیمه های درمانی زمینه مناسبی را در دنیا برای 
زندگی بهتر برای افراد دارای معلولیت فراهم کرده 
است. هدف این است که افرادی که دارای مشکالت 

و در گروه های نیازمند هستند حداقل های معیشتی 
برای آنها فراهم شود تا بتوانند زندگی شرافتمندانه و 
همراه با عزت و منزلت را تجربه کنند. در این راستا 
موضوع اشتغال و تامین مسکن برای افراد دارای 
معلولیت از برنامه هایی بوده است که در دستور کار 

سازمان بهزیستی قرار گرفته است. 
قبادی دانا ادامه داد: برای گروه هایی که در 
زندگی خود مشکالتی دارند که امکان حضور آنها 
در خانواده فراهم نیست، مراکز شبانه روزی خدمت 
شرایط  در  که  هستیم  شاهد  و  کند  می  رسانی 

سخت کرونا با همت و توان بخش غیردولتی و 
خیریه ها و مراکز توانبخشی شبانه روزی فعال در 
حوزه معلوالن و سالمندان و بیماران روانی مزمن 
محافظت قابل قبولی از عزیزان در برابر ویروس 

کرونا انجام شده است. 
قبادی دانا در ادامه به بحث کمک هزینه های 
معیشتی اشاره کرد و افزود: باتوجه به 
شرایط سختی که کشور در آن قرار 
دارد سعی شده است تا آن چیزی که 
در بودجه قرار داده شده به روز و به 
هنگام در اختیار عزیزان گذاشته شود. 
با الکترونیکی کردن فعالیتها و پرداختها 
در سازمان بهزیستی سعی شده است 
ایجاد شود و صرفه  مناسبی  نظم  تا 
جویی و ارتقای فعالیت 2۵ درصدی 

ایجاد شود.
رییس سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به سامانه شفافیت نیز گفت: 
در دو سال  تا  همچنین تالش شده 
گذشته، موضوع شفافیت و مبارزه با 
فساد را مدنظر قرار دهیم و سامانه شفافیت از همان 
ابتدا راه اندازی شد و امالک سازمان، پرداختهایی 
برای  شده،  انجام  معلولیت  دارای  افراد  برای  که 
عزیزان قابل دسترس است و همچنین تمام قرارداد 
سامانه  روی  بر  ها  نامه  موافقت  و  دعاوی  و  ها 
بهزیستی قابل رویت است. همچنین پرداختهای 
پرداختهای شهریه  و  کارفرمایی  بیمه سهم  حق 
های دانشجویی، الکترونیکی و شفاف شده است و 
امروز ۸2 درصد بودجه سازمان بهزیستی به صورت 

الکترونیکی و شفاف پرداخت می شود.

پرداخت شهریه دانشجویان معلول الکترونیکی شد
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مرکزی  بانک  کل  رئیس  حالی  در 
از مثبت شدن ۱.۵ میلیارد دالری تراز 
آمار  با  که  داده  خبر  خارجی  تجارت 
گمرک ایران مبنی بر تراز منفی ۱.۶ میلیارد دالری 
همخوانی ندارد و دلیل اختالف سه میلیارد دالری 

مشخص نیست.
بانک مرکزی که سه شنبه شب  رئیس کل 
گذشته در گفت و گوی ویژه خبری حاضر شده 
بود در بین اظهارات خود به آمار تجارت خارجی 
اشاره کرد و در این رابطه صادرات غیرنفتی کشور 
را 2۶.۵ میلیارد دالر و واردات را 2۵ میلیارد دالر  
اعالم و گفت که تراز تجاری کشور ۱.۵ میلیارد 

دالر مثبت شده است.
قرار  تاکید  مورد  را  آمار  این  حالی  در  همتی 
داد که با آماری که چندی پیش گمرک ایران به 
عنوان مرجع اصلی آمار تجاری، در مورد کارنامه 
تجارت خارجی در هشت ماه اول امسال منتشر 
کرد منطبق نیست؛ چرا که تراز تجاری ایران در 
 ۱.۶ منفی  بلکه  نبوده  مثبت  تنها  نه  مدت  این 

میلیارد دالر نیز بوده است.
لطیفی  کنش  ا و با  لبته  ا که  موضوعی 
-سخنگوی گمرک ایران- نیز همراه شده و در 
این باره گفته است که تجارت هشت ماهه ایران 
نشان می دهد صادرات 2۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون 

دالر و واردات 2۳ میلیارد و ۱۳2 میلیون دالر است 
که در این تراز کشور مثبت نیست بلکه منفی یک 

میلیارد و ۶۸۴ میلیون دالر است.  
و  مهر  ماه  دو  در  ماهیانه  تراز  وی  گفته  به 
صادرات  ارزش  و  واردات  ارزش  )مقایسه  آبان 
صرفا در هر کدام از این دو ماه( مثبت بوده ولی 
تراز تجارت کشور در هشت ماه گذشته متاسفانه 

همچنان  منفی است.
بانک  کل  رئیس  اعالمی  آمار  حالت  این  در 
مرکزی در تراز تجارت خارجی سه میلیارد دالر 
با تراز اعالمی گمرک فاصله داشته و در بخش 

واردات  و  دالر  میلیارد  پنج  حدود  نیز  صادرات 
رسمی  آمار  از  بیشتر  دالر  میلیارد   ۱.۵ حدود 

گمرک ایران است.
اما نگاهی به وضعیت تجارت خارجی ایران بر 
اساس آمار گمرک ایران از این حکایت دارد که کل 
صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال ۷۵ 
میلیون و ۸2۱ هزار تن کاال به ارزش 2۱ میلیارد 
و ۴۴۸ میلیون دالر بوده است که سهم این پنج 
کشور با ۵۷ میلیون و 2۹۷ هزارتن و  ارزش ۱۶ 
میلیارد و ۵۶۵ میلیون دالر، ۷۵.۵ درصد وزن و 

۷۷ درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.

سخنگوی دولت:
درآمد حاصل از فروش نفت 

برای توسعه زیرساخت ها مصرف می شود
سخنگوی دولت با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش نفت در 
بودجه جاری هزینه نمی شود، گفت: تصمیم بنیادی دولت این است 
که درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ برای 
توسعه زیرساخت ها و حمایت اجتماعی زندگی مردم مصرف شود.

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی دولت، علی 
ربیعی، در نشست خبری که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد با 
بیان اینکه الیحه بودجه مبتنی بر واقعیت های امروز کشور شکل 
گرفت است، گفت: نخستین اصلی که درباره بودجه در دولت بحث 
شد واقعیت های امروز کشور است، اما نماندن در واقعیت هایی که 
در اثر تحریم به وجود آمده بود، عقب راندن تحریم و بهبود وضع 

در آینده در بودجه به نحوی گنجانده شده است.
وی افزود: تالش دولت این بود منابع و درآمد پیش بینی شده 
واقعی باشد و مصارف اجتناب ناپذیر به طور کامل پوشش داده شود، 
بنابراین واقعی کردن درآمدها و پوشش دادن مصارف اجتناب ناپذیر 
و کم کردن یا حذف هزینه های غیرضرور هم مدنظر قرار گرفت، 

ضمن اینکه هزینه های اجتناب پذیر کم شد یا افزایش نیافت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اصالح ساختاری با نگاه افزایش 
اصالحات  و  هزینه ها  کارآیی  ایجاد شفافیت،  پایدار،  درآمدهای 
نهادی هم در الیحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده و حمایت از 
صادرات غیرنفتی با تأکید بر مبادالت با کشورهای همسایه، منطقه 
و سپس در سطح جهان در بودجه مورد حمایت قرار گرفته است.  
سال  بودجه  الیحه  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  ربیعی 
آینده را کاهش نقش منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه 
جاری عنوان کرد و گفت: طبق تصمیم دولت در بودجه جاری 
سال آینده، نفت در بودجه جاری بیش از فروش نفت در دوران 

تحریم نقش نخواهد داشت.

مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا خبر داد؛
پتروشیمی  زمینی  درصدی  صادرات   ۱۰۰ افزایش 

بوعلی سینا
و  دستاوردها  تشریح  در  سینا  بوعلی  پتروشیمی  مدیرعامل 
برنامه های آینده این شرکت گفت: فروش منطقه ای این مجتمع 
در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 
چشمگیر بیش از ۱۰۰ درصدی را  تجربه کرده و سبب گشودن 
دروازه های جدید فروش محصوالت با بهره گیری از حمل ونقل 

جاده ای شده است. 
به گزارش دنیای جوانان از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
پتروشیمی  شرکت  اینکه  بیان  با  احمدزاده  سیدمحمد  فارس، 
بوعلی سینا در سال ۹۸ با  افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی سود و 
پیشرفت چشمگیر در پروژه های در حال اجرا، ۱۱ هزار میلیارد 
ریال از محل سود پارسال و سود انباشته خود تقسیم کرد، گفت: 
برش  شیرین سازی  مهم  پروژه  سه  سینا،  بوعلی  پتروشیمی  در 
سبک، پروژه  پارازایلین و مخزن  2۰۰۱C -TK  در حال اجراست 
که با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال و نیمه دوم سال 

آینده به بهره برداری می رسند. 
وی با اشاره به سود چشمگیر این شرکت در ۶ ماه نخست 
امسال، اظهار کرد: در این مدت، سود  خالص پتروشیمی بوعلی 
سینا با افزایش 2.۸ برابری، رکورد جدید در تحقق برنامه به ثبت 
رسانده و نسبت به سال قبل تر،  با وجود مشکالت ناشی از تحریم ها 
و کووید- ۱۹، توانسته عملکرد بسیار روشنی از خود برجای بگذارد. 

سود  مدت،  این  در  افزود:  بوعلی  مدیره  هیئت  رئیس  نائب 
پایه هر سهم با تحقق 2۷۰ درصدی رشد حدود 2.۸ برابری را 
 شاهد بوده و سود پایه هر سهم از ۷۹۰ ریال در ۶ ماه نخست 
سال گذشته به 2۱۶2 ریال در نیمه نخست امسال رسیده  است. 

احمدزاده با بیان اینکه مقدار فروش محصوالت این شرکت 
در این مدت، نسبت به مدت مشابه پارسال نیز 2۰ درصد افزایش 
پتروشیمی،  مجتمع  این  تولیدات  بخش  در  کرد:  تصریح   یافته، 
محصول باارزش برش سبک با ۳۹ درصد، گاز مایع با 2۵ درصد 
و  بنزن با بیش از 2۳ درصد تولید نسبت به ۶ ماه نخست پارسال 
همراه بوده که بر این اساس، با افزایش تولیدات پتروشیمی  بوعلی 
سینا، بازار کشور از واردات محصول بنزن بی نیاز شده و همین 
موضوع نه تنها مانع خروج ارز از کشور شده که در شرایط  سخت 

تحریم سودآوری چشمگیری برای کشور داشته است. 
نیمه نخست  در  پتروشیمیایی  این مجتمع  در  گفته وی،  به 
امسال، محصوالت با ارزش برش سنگین 2۹2 درصد و  محصول 
راهبردی بنزن ۱۰۵ درصد فروش در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

را به ثبت رسانده است. 

واکنش گمرک به گزارش رییس بانک مرکزی؛

تفاوت 3 میلیارد دالری یک آمار!

قدردانی رییس کمیته امداد از بانک پارسیان
۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای حمایت از محرومین 

اختصاص یافت
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رییس 
برای  زندگی  سخت  شرایط  به  اشاره  با 
اقشارکم درآمد جامعه، گفت: صندوق قرض 
الحسنه بانک پارسیان در یک مرحله مبلغ 
۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه 
برای کمک به نیازمندان واریز کرده است 
آماری  اساس  بر  دارد.  قدردانی  جای  که 

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس  بختیاری،  مرتضی  سید  که 
داده است، 2۱۹ هزار خانوار مددجو بدون هرگونه مسکن مناسب 
بانک  برنامه راهبردی  . گفتنی است؛  برای گذاران زندگی هستند 
اقتصادی  امنیت  ارتقای رفاه و  پارسیان توسعه عدالت اجتماعی و 
همه اقشار جامعه است و تسهیالت حمایتی صندوق قرض الحسنه 
بانک پارسیان در عرصه های اشتغالزایی، درمان، ازدواج و مسکن 

در همین راستا صورت می گیرد.

مسکن،  ملی  اقدام  طرح  متقاضیان  از  نفر   ۱۱3۲99
بیش از ۴۴۰۰ میلیارد تومان وجوه اولیه اجرای طرح 

را واریز کرده اند
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-

مدیرعامل بانک  شایان  محمود  هیبنا، 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت و گو  مسکن در 
خبری وزارت راه و شهرسازی، روند افتتاح 
حساب و واریز وجوه اولیه متقاضیان طرح 
آذرماه   ۱۸ امروز  تا  را  مسکن  ملی  اقدام 

اعالم کرد و گفت: تعداد ۱۶۵ هزار و 2۵۴ نفر در طرح اقدام ملی 
مسکن افتتاح حساب کرده اند که از این تعداد ۱۱۳ هزار و 2۹۹ 

متقاضی واریز وجوه اولیه را انجام داده اند.
که  متقاضیانی  اولیه  وجوه  واریز  مسکن رقم  مدیرعامل بانک 
حساب را افتتاح کرده اند، بیش از ۴۴۰۰ میلیاردتومان عنوان کرد و 
افزود: مبلغ پرداختی از محل آورده متقاضیان به پروژه های طرح اقدام 

ملی مسکن، 2۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
شایان تعداد پروژه های معرفی شده جهت دریافت تسهیالت را 

۱۵2 پروژه به تعداد ۱۱ هزار و ۴۴۷ واحد برشمرد.
به گفته وی، تعداد پروژه های معرفی شده طرح اقدام ملی مسکن 
به دفترخانه جهت انعقاد قرارداد ۱۷ پروژه به تعداد 2۵2۶ واحد است. 
همچنین تعداد پروژه هایی که انقعاد قرارداده کرده اند ۱۹ پروژه به 

تعداد 2۵۳۱ واحد است.
مدیرعامل بانک مسکن، مبلغ قرارداد منعقد شده را بیش از 2۵۳ 
میلیاردتومان تخمین زد و گفت: میزان مبلغ پرداخت شده از محل 

تسهیالت به پروژه ها را ۱۷2.۴میلیارد ریال برشمرد.
به گفته شایان، سایر پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در حال 

تشکیل پرونده و مراحل کارشناسی است.

لزوم تکمیل اطالعات هویتی مشتریان فاقد شناسه شهاب
گرانقدر  مشتریان  از  ایران  ملی  بانک 
فاقد شناسه شهاب درخواست دارد تا نسبت 
به تکمیل اطالعات هویتی خود در اسرع 

وقت اقدام کنند.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
در چند سال اخیر نظام بانکی در راستای اجرای 
الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق 

مشتریان و بنا بر مفاد بخشنامه بانک مرکزی، به پاکسازی و اصالح 
اطالعات حساب های مشتریان حقیقی و حقوقی ملزم شده است و از 
این رو خدمات بانکی باید صرفا به مشتریانی ارائه شوند که هویت و 
اطالعات سجلی، مکانی و کسب و کاری آنها مشخص و برای هر یک 
از آنها شناسه شهاب از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ شده 
باشد. بر همین اساس ضروری است مشتریان گرانقدر در اسرع وقت با 
مراجعه به شعبه نسبت به اصالح و تکمیل اطالعات حساب خود برای 
دریافت خدمات بانکی اقدام کنند.استعالم کد شهاب حساب های بانک 
ble.ir/ بازوی در https://bmi.ir/fa/shahab و  ایران  ملی 

shahab_bot در پیام رسان بله امکان پذیر است.

سرمایه  های  شرکت  معامالت  از  ها  بانک  پشتیبانی 
گذاری استانی

معاون  و  بانک  عامل  هیات  عضو 
در  پشتیبانی  و  مالی  امور  در  مدیرعامل 
خصوص دارندگان سهام عدالت که روش 
انتخاب  سازی  آزاد  برای  را  مستقیم  غیر 
کردند، خبر داد که مقدمات انجام معامالت 
در  استانی  گذاری  سرمایه  های  شرکت 
بورس در حال انجام بوده و بانک ها نیز 

همچون گذشته آمادگی ارائه خدمات به سهامداران را دارند.
صابر عسکرپور، عضو هیات عامل بانک ومعاون مدیرعامل در 
تاکید  هیبنا  با  گو  و  در گفت  بانک مسکن  پشتیبانی  و  مالی  امور 
کرد دارندگان سهام عدالت به منظور بهره مندی از منافع سرمایه 
گذاری خود ضرورت دارد در سجام ثبت نام کنند، تا عالوه بر امکان 
انجام معامالت در بازار سرمایه، از طریق درگاه یکپارچه ذینعان بازار 
سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir امکان مشاهده 
سهام خود در شرکت های سرمایه گذاری استانی و حضور در مجامع 

الکترونیکی آنها را داشته باشند.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

آگهی مفقودی 
فرزند  ترحمی  هادی  آقای  شود  می  گواهی  احتراما 
تاریخ  در   ۰۹۱۹۸۱۴2۱2 ملی  شماره  به  محمد 
تهران  اختالف  ۷ شورای حل  مجتمع  به   ۹۹/۴/۱۷
مراجعه و اعالم نموده که دفترچه تعاونی به شماره 
مسکن  تعاونی  شرکت   ۱۳۸۳/۱۰/  ۷ مورخ   2۰۴۰
. است  نموده  مفقود  را  دادگستری  رفاه   کارکنان 

 مراتب جهت اطالع و سیر مراحل قانونی و صدور 
دفترچه المثنی صادر گردیده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار از تذکر جدی به انجمن 
صنایع لبنی برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر 
داد و گفت که اگر واردکنندگان کاالهای اساسی، 
کاالی خود را بیش از  یک ماه در گمرکات کشور 
اموال  سازمان  تحویل  کاال  کنند،  نگهداری 

تملیکی می شود و به عنوان کاالی 
با ضوابط مربوطه در شبکه  متروکه 

توزیع قرار می گیرد.  
جلسه  برنامه  در  قبادی  عباس 
ستاد تنظیم بازار وعده داد که شرایط 
بسیار خوبی در زمینه تولیدمرغ ایجاد 
با  که  مدت ها  از  بعد  گفت:  و  شود 
مشکالت تامین ارز و تحویل نهاده 
تولیدی  واحدهای  به  دامی  های 
مواجه بودیم، در حال حاضر می توان 
زمینه  این  در  خوبی  شرایط  گفت 
از  شده  ارائه  گزارش  و  دارد  وجود 
سوی معاونان وزارت جهاد کشاورزی 

هم نشان دهنده ثبات جوجه ریزی و تولید مرغ 
در کشور است. بنابراین در هفته های آینده این 

ثبات در بازار حکم فرما خواهد بود.  
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که روند تامین 
ارز و خریدهای خارجی با ثبات شود و در طول 
سال شاهد نوسانات قیمتی نباشیم و با اشاره به 
ممنوعیت صادرات تخم مرغ، گفت که این شرایط 

می تواند به تثبیت قیمت تخم مرغ کمک کند. 
افزایش قیمت لبنیات تخلف است

قبادی درباره وضعیت بازار محصوالت لبنی 

نیز گفت: مقرر شده انجمن صنایع لبنی دعوت و 
تذکر جدی به آنها داده شود تا از هرگونه افزایش 
قیمت به جد جلوگیری شود. گزارشاتی از نقاط 
برخی  که  رسیده  ما  دست  به  کشور  مختلف 
مبادرت  قیمت  افزایش  به  تولیدی  واحدهای 

کردند که تخلف محسوب می شود.  
۱۰۰ درصد نهاده دام و طیور تحویل واحدهای 

تولیدی شد 
وی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان به هیچ 
با سازمان حمایت حق  بدون هماهنگی  عنوان 
کرد:  تصریح  داشت،  نخواهد  قیمت  افزایش 
تسهیل ورود نهاده های دامی نیز با اقداماتی که 
در گمرکات کشور صورت گرفته در حال تحقق 
را  قبلی  مشکالت  هم  بازارگاه  سامانه  و  است 
بر اساس گزارش معاونت  ندارد. می توان گفت 

امور دام وزارت جهاد کشاورزی ۱۰۰ درصد نهاده 
تحویل مرغداری ها و واحدهای تولیدی مرغ و 

تخم مرغ داده می شود.  
هشدار به واردکنندگان کاالهای اساسی

این مقام مسئول در ادامه به واردکنندگان هم 
هشدار داد و گفت: اگر واردکنندگان 
را  خود  کاالی  اساسی،  کاالهای 
بیش از  یک ماه در گمرکات کشور 
نگهداری کنند، کاال تحویل سازمان 
به عنوان  اموال تملیکی می شود و 
کاالی متروکه با ضوابط مربوطه در 

شبکه توزیع قرار می گیرد.  
وی با بیان اینکه روش یاد شده 
تالش  واردکنندگان  می شود  باعث 
از  خود  کاالی  خروج  برای  بیشتر 
کرد:  تصریح  باشند،  داشته  گمرک 
ز  احرا تخلفی  اگر  زمینه  این  در 
سلب  بازرگانی  کارت  از  حتمًا  شود 

اعتبار می شود.  
دبیر ستاد تنظیم بازار در ادامه با بیان اینکه 
در  خوراکی  و  غذایی  مواد  جهانی  قیمت های 
ماه های اخیر روند صعودی فوق العاده ای داشته 
و طبیعی است که در بازار داخل هم تاثیر بسزایی 
داشته باشد،   اظهار کرد: با اقداماتی که در زمینه 
موجودی کاالهای اساسی در کشور صورت گرفته 
می توان گفت این روند صعودی حداقل تاثیر را در 
بازار داخل گذاشته و روند توزیع کاال در کشور 

شرایط نسبتا خوبی دارد.

دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد؛

افزایش قیمت لبنیات ممنوع!

از الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان بودجه 
غلطان یا منعطف نام برده شده است؛ در حالی 
که برخی کارشناسان ارقام این الیحه، به ویژه 
صادرات نفت را خوشبینانه توصیف می کنند، اما به 
نظر شماری دیگر از کارشناسان، رقم تعیین شده 

برای صادرات نفت، واقع بینانه است.
برخی آمار و ارقام الیحه بودجه ۱۴۰۰ این 
روزها، مورد مناقشه قرار گرفته است.  افزایش 
از ۳۳  بیش  و  ۷۴۳ درصدی هزینه های جاری 
 ،۱۴۰۰ بودجه  عمرانی  هزینه های  درصدی 
همچنان   ۱۹- کویید  همه گیری  که  حالی  در 
ادامه داشته و تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
از  برخی  تا  شده  باعث  است،  برقرار  نیز  ایران 
بودن  خوشبینانه  و  واقعی  غیر  بر  متخصصان 
خصوصًا  باشند.  داشته  تاکید  بودجه  این  ارقام 
پیش بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه نفت با نرخ ۴۰ دالر، مهمترین دستاویزی 
است که برای خوشبینانه بودن ارقام بودجه سال 
از  البته  ۱۴۰۰ مطرح شده است. موضوعی که 
برنامه  رئیس سازمان  و  رئیس جمهوری  طرف 

و بودجه رد می شود
درآمد مازاد نفت برای توسعه کشور

واکنش  در  رئیس جمهوری  روحانی،  حسن 
به این انتقادات،  توضیح داد: ممکن است برخی 
بگویند دولت بر مبنای خوشبینی نسبت به اینکه 
می تواند مسائل هسته ای و مشکالت خارجی را 
بیان می کند. در حالی که  ارقام را  این  حل کند 
اینگونه نیست و ما 2 میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 

داخلی  بازار  در  یا  بین المللی  بازار  در  یا  را  نفت 
ما  برای  بودجه،  این  بنابراین  فروخت.  خواهیم 
یک بودجه قطعی است اما بخشی از درآمدهای 

نفت صرف بودجه جاری نخواهد شد.
و  برنامه  رئیس سازمان  نوبخت،  محمدباقر 
واقع بینانه  برای  بیشتر  توضیح  در  نیز  بودجه، 
بودن پیش بینی درآمد حدود 2۰۰ هزار میلیارد 
تومانی از محل دارایی های سرمایه ای یا همان 
نشست  در  آینده،  سال  برای  نفت  فروش 
مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفت: این موضوع 
به آن معنی نیست که دولت دقیقًا به هدف 2 
بتواند  روز  در  نفت  بشکه  ۳۰۰ هزار  و  میلیون 
دست پیدا کند. بلکه در این خصوص یک بازه 
حداقل یک و حداکثر 2.۳ میلیون بشکه ای نفت 

در نظر گرفته شده است.
ابتکاری که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته 
»بودجه  یا  غلتان«  »بودجه  عنوان  به  شده، 
پیش بینی  است.  شده  نامگذاری  منعطف« 
برای  بشکه ای  میلیون   2.۳ تا  یک  نال  کا
فروش نفت، می تواند گره یکی از مهمترین 
رشناسان  کا میان  ه  دیدگا ختالف  ا مل  عوا

بگشاید. را  اقتصادی 
براساس  می تواند  یا  دولت  اساس  این  بر 
روش های معمول صادرات نفت، به اندازه سقف 
بازارهای  در  را  نفت  بودجه،  در  شده  مشخص 
جهانی به صورت نقدی به فروش برساند یا آنکه 
به گفته مژگان  این کار نخواهد شد.  به  موفق 
خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، درصورتی 

بشکه  میلیون و ۳۰۰ هزار  دو  نتواند  که دولت 
نفت را به بازارهای جهانی صادر کند، اقدام به 
پیش فروش نفت خواهد کرد. پیش فروشی که 
به گفته محمدباقر نوبخت از دو روش متفاوت 
طریق  از  نفت  پیش فروش  شد.  خواهد  انجام 
مکانیزم های اوراق یا فروش یونیت ها راهکار اول 
و دومین راه نیز فروش سهام و اموال دولتی است.

در  خوشبینانه  حداکثر  و  بدبینانه  حداقل 
یک بودجه

این ابتکار دولت چه تفاوتی با سیستم بودجه 
ریزی دولت در سال های گذشته دارد؟

طی سال های پیشین در لوایح بودجه، رقمی 
مشخص برای فروش نفت در نظر گرفته می شد. 
بنابراین اگر دولت موفق به فروش میزان بیشتری 
نفت یا فروش نفت با قیمت بیشتر می شد، مازاد 
ملی  توسعه  به صندوق  باید  شده  درآمد کسب 
با  نیز  و در صورت فروش کمتر  واریز می شد 

کسری بودجه مواجه بود.
اما در بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط 
بسیار سخت حاکم بر اقتصاد کشور طی سه سال 
گذشته و مقاومت ملی صورت گرفته توسط مردم 
که  مختلفی  حالت های  برای  پیش بینی  ایران، 
احتمال وقوع دارند، صورت گرفته است. به این 
معنا که اگر بهبودی در شرایط بین المللی ایجاد 
نشد، در الیجه بودجه پیش بینی شده است تا با 
فروش روزانه یک میلیون بشکه، مشابه بودجه 
حداقل های  و  جاری  امور  تامین   ،۱۳۹۹ سال 

توسعه ای کشور انجام شود.

نظرات متفاوت کارشناسان اقتصاد؛

ارقام بودجه 1۴00؛ خوشبینانه یا واقعی!؟
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مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد تاکید کرد؛
پایداری تولید گاز طبیعی پاالیشگاه خانگیران

 در شرایط قرمز کرونایی کشور 
مشهد  شهرستان  خبری  گروه 

سمیه باقرزاده
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
شهید هاشمی نژاد از آمادگی کامل این پاالیشگاه 
برای تولید پایدار گاز طبیعی در فصل زمستان و 
تامین انرژی مورد نیاز صنعتی، مصارف خانگی و 
بویژه پشتیبانی از مدافعان سالمت و مراکز درمانی 

و بیمارستانی در شرایط قرمز کرونایی خبرداد. 
مهندس سید مجید منبتی در دومین جلسه 
میثاق کارکنان در سال جاری که از طریق فضای 
افزود:  شد  برگزار  آنالین  صورت  به  و  مجازی 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تامین گاز شش 
استان و بخشی از صنایع بزرگ تولیدی و نیروگاه 
های کشور را برعهده دارد و در این برهه حساس با 
توجه به شروع روزهای سرد زمستانی، کارکنان این 
پاالیشگاه از هیچ تالشی فروگذار نبوده و روحیه از 
خودگذشتگی، ایثار، فداکاری و همدلی در کارکنان 

سخت کوش این شرکت موج می زند.
وی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ 
شده در کمیته سالمت پاالیشگاه و در راستای حفظ 

سالمت کارکنان لوازم مورد نیاز حفاظت فردی از 
جمله ماسک و مواد ضدعفونی به صورت مستمر 
توزیع و یک گروه پشتیبانی اقدام به غربالگری می 
نمایند تا از روند اشاعه ویروس کرونا جلوگیری و 
چنانچه افرادی مبتال باشند قرنطینه خانگی برای 
آنها صادر و عالوه بر آن کارکنانی که دارای بیماری 
های زمینه ای می باشند نیز به صورت دورکاری 

انجام وظیفه می نمایند.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد خاطر نشان کرد: تالش می کنیم تا در راستای 
زمستان،  فصل  در  هموطنان  به  رسانی  خدمت 
و  نشده  ایجاد  تولید  روند  در  خللی  گونه  هیچ 
به  راستای عمل  در کنار مدافعان سالمت و در 
مسئولیت های اجتماعی پاالیشگاه، آماده خدمت 
رسانی به مرزنشینان غیور در این خطه مرزی از 

کشور هستیم.

 رییس دانشگاه ایالم عنوان کرد :
برگزاری کنفرانس ملی تازه های علوم ورزش و سالمت 

دردانشگاه ایالم
علوم  های  تازه  ملی  کنفرانس  گفت:  ایالم  دانشگاه  رییس 
علمی  مقاله   ۱۷۰ ارائه  با  ایالم  دانشگاه  در  سالمت  و  ورزش 
آنالین  بصورت  ایالم  دانشگاه  در  جاری  ماه  آذر   2۰ و   ۱۹

برگزار می شود.
علوم  های  تازه  ملی  کنفرانس  گفت:  ایالم  دانشگاه  رییس 
ورزش و سالمت در دانشگاه ایالم با ارائه ۱۷۰ مقاله علمی ۱۹ و 
2۰ آذر ماه جاری در دانشگاه ایالم بصورت آنالین برگزار می شود.

محمد علی اکبری اظهار داشت: این کنفرانس ملی با حمایت 
و  و ورزش  فناوری  و  تحقیقات  وزارتخانه های علوم،  جانبه  همه 
جوانان، با همکاری مشترک دانشگاه ایالم و اداره کل ورزش و جوانان 
استان ایالم در راستای تحقق اهداف مهمی شامل ارائه آخرین یافته 
های علمی، پژوهشی و همچنین تبادل نظر در موضوعات تحقیقی 
به منظور افزایش توان علمی و تحلیلی جامعه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی و تالش جهت بومی سازی و کاربردی کردن نظریه های 

علمی در حوزه ورزش برگزار می شود.
وی افزود: از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس ملی تالش 
جهت کاربردی کردن نظریه های علمی در حوزه سالمت، ایجاد 
بستری  ایجاد  دیدگاه های تخصصی،  برای طرح  مناسب  بستری 
مناسب برای همگرایی و تعامل کاربردی بین جامعه علمی و عملی، 
بررسی چشم اندازهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی، شناسایی 
نقاط ضعف وقوت، فرصت ها، چالش ها و ارائه راهبردهای عملیاتی 
ارتقا سطح فنی ورزش  در توسعه علمی ورزشی کمک به رشد و 
کشور با بهره گیری از نظرات جامعه علمی در کنار تجربه و تبحر 

مدیران، مربیان و ورزشکاران است.
محورهای  با  کنفرانس  این  ایالم  دانشگاه  رییس  گفته  به 
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی و حرکات 
اصالحی، بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی، رفتار حرکتی و 

روان شناسی ورزشی برگزار می شوند.
علی اکبری با اشاره به همکاری خوب فدراسیون های ورزشی 
هفت  کنفرانس  این  در  شد:  یادآور  کنفرانس،  این  برگزاری  برای 
و  جانبازان  جودو،  ورزشی،  پزشکی  همگانی،  کشتی،  فدراسیون 

معلولین، کبدی و هاکی مشارکت فعال دارند.
رییس دانشگاه به استقبال خوب پژوهشگران و نویسندگان در 
سطح کشور از فراخوان این کنفرانس اشاره کرد و گفت: در مجموع 
۱۷۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که ۱۸ مورد از آن ها 
در پنل های اختصاصی ارائه خواهند شد و بقیه به صورت پوستر از 
 http://ncsshi.ilam.ac.ir آدرس  به  کنفرانس  سایت  روی 

قابل  مشاهده هستند.
پژوهشی  علمی  مجله  در  برتر  مقاالت  اینکه  بیان  با  وی 
سخنرانی  با  افتتاحیه  آیین  گفت:  شد،  خواهند  چاپ  ابن سینا 
دانشجویان  سازمان  رییس  و  علوم  وزیر  معاون  صدیقی  دکتر 
و  ورزش  یر  وز ون  معا حمدی  ا لحمید  عبدا دکتر  و  کشور 
تربیت  مدیرکل  ده  علیزا دکتر  و  شود  می  ر  برگزا نان  ا جو
کلیدی  سخنرانان  از  یکی  نیز  فناوری  و  علوم  وزارت  بدنی 

بود. خواهد  کنفرانس 
رییس دانشگاه ایالم در خصوص روند برگزاری کنفرانس نیز 
اظهار کرد: برای برگزاری کنفرانس بصورت آنالین تدابیر خاصی 
اندیشیده شده و از جمله ارائه ۱۷ سخنرانی علمی و کلیدی و ۱۰ 
کارگاه تخصصی از جمله برنامه های روزهای برگزاری کنفرانس 

خواهد بود.
علی اکبری تصریح کرد: با توجه به اینکه برگزاری کنفرانس 
کنفرانس  در  برای حضور  باشد،  می   SKYROOM محیط  در 
برای  فقط  و  ندارد  وجود  جانبی  افزار  نرم  هیچگونه  به  نیازی 
استفاده بهتر پیشنهاد می  شود از آخرین بروزرسانی مرورگرهای 
آدرس سایت  استفاده شود، همچنین  فایرفاکس  یا  گوگل کروم 
http://ncsshi.ilam.ac.ir http://www. کنفرانس 

ncsshi.irا است.

استقرار۴۲۰ نفر نیروی راهداری درقالب ۸۰ اکیپ در 
گردنه ها،محورها و راهدارخانه های استان اردبیـل 

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
عملیات  از  بازدید  در  وثوقـی  اله  اردبیل،کلیم  استان  جاده ای 
افزود:درحال  نیر  شهرستان  مواصالتی  محورهای  روبی  برف 
حاضر شاهد بارش برف در محورهای اردبیل _ آستارا و خلخال 

اسالم هستیم.   _
عضو شورای اداری استان اردبیـل با بیان اینکه نمک پاشی 
راهداران  تالش  با  استان  مواصالتی  محورهای  روبی  برف  و 
های  اکیپ  حاضر  :درحال  کرد  تصریح  شده  انجام  سخت کوش 
در  روستا   ۱۰۰ راه  بازگشائی  و  روبی  برف  مشغول  راهداری 

شهرستانهای گرمی،مشکین شهر و خلخال هستند. 
استان  نقل  و  حمل  ایمنی  اجرائی  مدیریت  کمیسیون  دبیر 
اردبیل گفت : ۴2۰ نفر نیروی راهداری درقالب ۸۰ اکیپ در گردنه 
ها،محورها و راهدارخانه های استان مستقر شده و درحال خدمات 

رسانی به مردم عزیز هستند. 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  افزود:  وثوقـی 
ایام  رانندگان و مسافران در  به  اردبیل برای خدمات رسانی  استان 
زمستان 2۳۰ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین را در محورهای 
نظارت وکنترل  از ۱۳۳سامانه هوشمند  و  مواصالتی مستقر کرده 

راهها نیز استفاده می کند. 
وی افزود: در سفرهای زمستانی داشتن زنجیرچرخ،لباس گرم 

و مناسب و سایر تجهیزات ایمنی ضروری است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل  از مردم 
و مسافران خواست باتوجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان 
قبل از سفر حتما با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت اطالعات راهها و 
حمل ونقل جاده ای استان اردبیل تماس گرفته و از آخرین وضعیت 

راهها مطلع شوند.

در سی ویکمین هفته از پویش »الف - ب - ایران«؛ هشت 
طرح در حوزه آب و برق استان ایالم افتتاح شد

ایالم شامل 2 طرح در   هشت طرح حوزه آب و برق استان 
حوزه آبرسانی و ۶ طرح در حوزه برق است در قالب سی و یکمین 
مرحله از پویش »هر هفته- الف- ب- ایران« به بهره برداری رسید.

ایران   - )الف - ب  پویش  از  هفته  پویش  یکمین  و  در سی 
»ساخت و سازها و ساز و کارها«  امروز سه شنبه  ۱۸ آذر ماه در 
های  شرکت  عامل  مدیران  ایالم،  استاندار  حضور  با  که  مراسمی 
صنعت آب و برق استان که در محل پست 2۳۰ کیلو وات برق واقع 
در بانگجاب ایالم برگزار شد   هشت طرح حوزه آب و برق استان از 

طریق ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو  افتتاح شد.
در  ایالم  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل  تیموری  دکتر   
با  و  استاندار  و  نیرو  وزیر  های  حمایت  از  تقدیر  با  مراسم  این 
اشاره به بهره برداری از آب شیرین کن ملکشاهی و آب رسانی 
هفته  هر  پویش  یکم  و  سی  هفته  در  استان  روستای  هشت  به 
الف-ب ایران در رابطه با بهره برداری از فاز دوم آب شیرین کن 
میلیارد   ۶۵ بر  بالغ  اعتباری  با  طرح  این  داشت:  بیان  ملکشاهی 
ریال با ظرفیت 2۸ لیتر در ثانیه و جمعیتی بالغ بر۱۶هزار نفر را 

تحت پوشش قرار خواهد داد.
هشت  به  آبرسانی  با  رابطه  در  استان  آبفای  عامل  مدیر 
روستا در استان ایالم بیان داشت: برای آبرسانی به این روستاها 
مخازنی به حجم 2۶۰ متر مکعب، ۱2 کیلومتر خط انتقال احداث 

و اجرا شده است
دکتر تیموری با بیان اینکه برای این طرح  اعتباری بالغ  بر ۵.۶ 
میلیارد ریال هزینه شده  است.افزود: با بهره برداری از این طرح، 
۳۸۴ خانوار با جمعیت بالغ بر ۱۶۰۰ از نعمت آب سالم و بهداشتی 

بهره مند خواهند شد.
به  قبال  که  استان  روستایی   ۱2۵ تعداد  از  است  بذکر  الزم 
رسیده  روستا   22 به  اکنون  آبرسانی می شدند هم  صورت سیار 
موقع  به  تخصیص  و  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  طبق  و 
و  رسید  خواهد  صفر  به  عدد  این  آینده  سال  دو  طی  اعتبارات، 
سایر  آبرسانی  دیگر  که  شد  خواهد  استانی  اولین  ایالم   استان 

داشت. نخواهد 
در این مراسم، استاندار ایالم به تقدیر از فعالیت های مجموعه 
وزارت نیرو در استان خواستار تسریع در اجرای پروژه های اولویت 

دار وزارت نیرو در استان شد.
از  یکی  ملکشاهی  ارکواز  افزود:  دشتکی  سلیمانی  مهندس 
با کمبود آب مواجهه است و در جهت  شهرهای استان است که 
تامین آب این شهر پروژه های خوبی توسط شرکت آب و فاضالب 
استان در دست اجرا است از جمله با  بهره برداری از آب شیرین 
کن ملکشاهی و در آینده با اتمام  طرح آبرسانی از سد ایالم  به 
شهر ملکشاهی دیگر مشکلی در خصوص تامین آب این شهر  و 
روستاهای اطراف وجود نخواهد داشت اما جهت تسریع این پروژه 
استانداری   مجموعه  و  باشد  می  نیرو  وزارت  حمایت  نیازمند  ها 
پروژه  این  اجرای  در  تسریع  جهت  در  را  خود  تالش  تمام  ایالم 

مبذول خواهد نمود.

قالب  در  تسهیالت  ۸میلیاردتومان  از  بیش  اختصاص 
کشاورز کارت

سید  مشهد  شهرستان  رضوی  خراسان  استان  خبری  گروه 
موسی الرضا حسینی

ورئیس  کشاورزی  بانک  روسای   هماهنگی  وبیناری  جلسه 
سازمان ومدیران جهاد کشاورزی شهرستانها در خصوص کشاورز 
کارت و بیمه اجباری  دام و مکانیزاسیون در مدیریت جهاد کشاورزی 

نیشابوربرگزار شد.
در  نیشابورنیز  جهادکشاورزی  ومدیر  سازمان  رئیس  معاون 
گزارشی به سهمیه بیش از ۸ میلیارد تومان تسهیالت که سطحی 
بالغ بر ۱۹۵۰هکتار کشت گندم آبی ودیم، جوآبی، کلزا وچغندر پاییزه 
را شامل می شود در قالب کشاورز کارت جهت تسهیل وکمک به 
امر خرید نهاده های کشاورزی برای بهره برداران اشاره نمود که با 
سود مشارکت مدنی ۱2% در سال آینده وبعد از برداشت محصول 

قابل برگشت به بانک عامل می باشد.
ادامه استفاده از ظرفیت تشکلها را  محمد علی فرهمندراد در 
بعنوان راهکاری برای توسعه صنعت بیمه محصوالت کشاورزی وارائه 

خدمات مطلوب تر به کشاورزان دانست.
مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی استان خراسان رضوی در 
این جلسه وبیناری اعالم کرد: بیش از یکسال است که بیمه اجباری 
دام اجرا می شودواین قانون با حداقل ۵۰ درصد بار مالی برای دولت 

مصوب شده است.
محمودرضا فرزانه با بیان اینکه طرح هویت بخشی دام سبک 
وسنگین به موازات بیمه دام در حال انجام است افزود:کد ۱۵ رقمی 
صادره از مرکز اصالح نژاد دام باید الزاما بر روی گوش دام نصب 
گرددو موضوع بیمه وهویت بخشی دام بطوری برنامه ریزی شده 
برای  ادامه داد  باشد.وی  که در جهت کاهش هزینه های  دامدار 
دریافت خدمات دولتی اول باید دام هویت گذاری شده وبعد بیمه آن 
انجام پذیرد.وی افزود در خصوص بیمه دام در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
براساس تعداد راس دام ۵۴۷% رشد را داشته ایم که با اختالف از 

استان لرستان در رتبه اول کشوری هستیم.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مختلف  های  لیت  فعا به  ه  ر شا ا با  سمنان 
جهاددانشگاهی و ارائه خدمات مطلوب به جامعه 
شرایط  در  جهاددانشگاهی  های  فعالیت  گفت: 

جنگ اقتصادی بسیار کارآمد و مؤثر بوده است.
جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  گزارش  به 

ضا  علیر  ، ن سمنا ن  ستا ا
با  نشست  در  نژاد  شریفی 
آموزشی  معاون  و  رئیس 
جهاددانشگاهی استان سمنان 
به  جهاددانشگاهی  افزود: 
عنوان یکی از نهادهایی که 
نظام  توانمند  بازوی  همیشه 
حساس  شرایط  در  دولت  و 
ای  مجموعه  با  است،  بوده 
پژوهشی،  های  فعالیت  از 
آموزشی و فرهنگی در شرایط 
اقتصادی نقش بسیار  جنگ 

تأثیرگذاری داشته است.
بحث  داد:  ادامه  وی 
فعالیت  و  سازی  فرهنگ 

اقتصادی  جنگ  شرایط  این  در  فرهنگی  های 
بسیار خاص است، همچنین فعالیت های پژوهشی 
و آموزشی ویژه ای نیز باید در این شرایط انجام 
شود که در هر سه حوزه، می توانیم از ظرفیت 
این  از  عبور  برای  جهاددانشگاهی  توانمندی  و 

شرایط بهره بگیریم.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع  از  کنیم  تالش  باید  کرد:  تصریح  سمنان 
و ظرفیت های موجود در استان، نهایت استفاده 
را ببریم، تا برآیند همه ی اینها، باید شاهد ثبات 

اقتصادی در استان باشیم.
شریفی نژاد اضافه کرد: استان سمنان در حال 
حاضر پایین ترین نرخ تورم ساالنه و ماهانه و پایین 
ترین نرخ بیکاری را در کشور دارد و تقریبًا نسبت 
باثبات  از وضعیت  استان های همجوار  سایر  به 

تری برخوردار است.
وی همچنین گفت: در حوزه اپلیکیشن های 
بازار و توسعه بازار مجازی، فعالیت های پژوهشی 
و مطالعاتی، افکار سنجی، نظر سنجی و همچنین 

فعالیت های فرهنگی و رسانه ای از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی برای کمک به شرایط اقتصادی 

استان استفاده خواهیم کرد.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
سمنان با اشاره به طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
در استان سمنان گفت: طرح ملی توسعه مشاغل 

خانگی به عنوان مدلی کارآمد و موفق است.
لیت  فعا ینکه  ا ن  بیا با  د  ا نز یفی  شر
بسیار  طرح  این  اجرای  در  جهاددانشگاهی 
مطلوب و اثرگذار بوده است، ادامه داد: انشاءاهلل 
و  کار  تعاون،  کل  اداره  همکاری  و  تالش  با 
اجتماعی و جهاددانشگاهی استان، سهمیه  رفاه 
استان سمنان افزایش پیدا کند تا افراد بیشتری 
فعالیت  خانگی  مشاغل  بخش  در  که  استان  در 
و  حمایت  مورد  طرح  این  در  بتوانند  کنند  می 

پوشش قرار گیرند.
نیز  سمنان  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
های  فعالیت  مجموعه  گفت:  نشست  این  در 
و  متخصص  جوان،  نیروهای  با  جهاددانشگاهی 
کارآمد در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 
می توانند در شرایط اقتصادی استان نقش مؤثر و 

مطلوبی داشته باشند.
نوآوری  مرکز  دو  افزود:  رهایی  حسن 
آموزشی،  حوزه  در  همراه  تلفن  های  اپلیکیشن 
مرکز خدمات تخصصی مستندسازی و چندرسانه 

افکار  مرکز  همچنین  و  فرهنگی  حوزه  در  ای 
سنجی، نیاز سنجی و طرح های پژوهشی مختلف 
از جمله شاخص ترین فعالیت های جهاددانشگاهی 

استان سمنان است.
وی همچنین با اشاره به طرح های مختلف 
در حوزه اقتصادی و اشتغال گفت: برگزاری دوره 
کارآفرینی،  آموزشی  های 
دوره های آموزش تخصصی 
مل  شا ل  شتغا ا ه  ز حو ر  د
تکنیسین دندانپزشک، دستیار 
پرستاری  کمک  داروخانه، 
در  و همچنین همکاری  و... 
اجرای طرح های ملی توسعه 
مشاغل  و  خانگی  مشاغل 
ز  ا ر  نوا خا سرپرست  زنان 
جمله مهمترین فعالیت های 
بخش  در  نشگاهی  جهاددا

اشتغال بوده است.
جهاددانشگاهی  رئیس 
همچنین  ن  سمنا ن  ستا ا
غل  مشا ین  نو ح  طر ز  ا
خانگی، فرصتی برای کمک به توسعه اقتصادی 
و اجتماعی خانواده های استان سمنان نام برد و 
ترین  گفت: در دورانی که کشور تحت ظالمانه 
و سخت ترین تحریم هاست، و از طرفی بیماری 
کرونا نیز شرایط  راسخت تر کرده است مشاغل 
بهترین  تولید  سال جهش  در  تواند  می  خانگی 
عموم  اقتصاد  و  اشتغال  توسعه  برای  راهکار 
مردم وجامعه باشد.رهایی افزود: در طرح الگوی 
کارفرمایی  به  که  خانگی  مشاغل  توسعه  نوین 
توسط  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
جهاددانشگاهی و همکاری تمامی دستگاههای 
انجام  با  شود،  اجرامی  کارآفرینان  و  اجرایی 
مطالعات ملی و بین المللی در خصوص مشاغل 
خانگی و آسیب شناسی طرحهای گذشته در این 

خصوص مدلی نوین طراحی شده است.
مرحله  در سه  که  این طرح  داد:  ادامه  وی 
شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال در حوزه 
مشاغل خانگی در استان، توانمندسازی متقاضیان 

و اتصال به بازار طراحی شده است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان تأکید کرد:

فعالیت های جهاددانشگاهی در جنگ اقتصادی بسیار کارآمد است

زمین ایران 

کوره های  تولید  کارشناس  ادیبی،  بهنام 
قوس الکتریکی ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، از ثبت رکورد 2۱ ذوب بر روز در کورۀ 
شمارۀ ۱ فوالدسازی در تاریخ سیزدهم آذرماه 
فوالد  شرکت  که  سالی  در  گفت:  و  داد  خبر 
مبارکه تولید ۷.2 میلیون تن فوالد را سرلوحۀ 
کار و هدف خود قرار داده است، دست یابی به 

این رکورد بسیار ارزشمند محقق شد. 
این  در  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در   ادیبی 
و  دقیقه   ۶۹ به  تخلیه  تا  تخلیه  زمان  راستا، 
کیلووات   ۴۸۵ به  الکتریکی  انرژی  مصرف 
افزود  وی  یافت.  کاهش  مذاب  تن  بر  ساعت 
پیش از این نیز در تاریخ 2۹ آبان ماه، رکورد 
فوالدسازی   2 شمارۀ  کورۀ  در  ذوب   2۰

محقق شده بود.
برق  کارشناس  لفقاری،  ذوا لرحیم  عبدا
ضمن  نیز  قوس  کوره های  دقیق  ر  بزا ا و 

توسط  پارامترها  مداوم  پایش  نقش  بر  تأکید 
مجموعۀ تولید و تعمیرات عنوان کرد: در این 
نظر گرفتن  در  با  الکتریکی کوره  توان  راستا، 
نقطۀ  و  یافت  افزایش  ترانسفورماتور  ظرفیت 
به  همکاران  همفکری  با  کوره  کاری  بهینۀ 
نحوی تعیین گردید که تمامی تجهیزات جانبی 

باشند. افزایش ظرفیت  این  پذیرای 
مهدی آریافر، مسئول ذوب کوره نیز بیان 
آهن  شارژ  بین سیستم  تعادل  ایجاد  با  داشت: 
کوره،  حرارتی  و  الکتریکی  توان  و  اسفنجی 
زمان های  و  موجود  منابع  از  استفاده  حداکثر 
کاری کوره میسر شد و رکورد فوق به دست آمد.

کوره های  فورمن  شیفت  آقانژاد،  مسعود 
ندن  سا ر قل  ا حد به  نیز  یکی  لکتر ا قوس 
در  کوره  ذوب  بین  آماده سازی  زمان های 
کوره  کاری  تیم  چهار  همراهی  و  روز  این 
تأکید  مورد  را  مهم  این  به  دست یابی  در 

تالش  نتیجۀ  رکورد  این  افزود:  و  داد  قرار 
کنترل  درخصوص  همکاران  همۀ  همدلی  و 
ذوب گیری،  یند  ا فر کنترل  ورودی،  د  موا
توقفات  کاهش  و  تجهیزات  ماده به کاری  آ

آماده سازی کوره است.
تشکر  ضمن  ن  یا پا ر  د یبی  د ا م  بهنا
و  لید  تو سان  رشنا کا  ، حدها ا و رؤسای  ز  ا
قوس،  ی  ه ها ر کو فنی  فتر  د و  ت  ا تعمیر
تولید  های  فورمن  شیفت  و  هماهنگ کننده ها 
ناحیه، اپراتورهای کاردان و باانگیزۀ خط تولید، 
کارکنان واحدهای حمل سرباره و آماده سازی 
کارکنان  مجموعۀ  همچنین  و  مذاب  پاتیل 
نکاری  پیما و  ستادی  نی،  پشتیبا واحدهای 
کرد  امیدواری  ابراز  فوالدسازی،  ناحیۀ  در 
صورت گرفته،  تیمی  کار  تقویت  و  حفظ  با 
موفقیت به دست آمده تثبیت و به سایر کوره ها 

یابد. گسترش 

با انجام برنامه ریزی منسجم و کار تیمی دقیق به دست آمد: 

دست یابی به رکورد روزانۀ تولید ۲1 ذوب در کورۀ قوس شمارۀ 1 فوالدسازی 
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محمد اهلی ضمن تاکید بر نقش 
مهم خوشه های کسب و کار در توسعه 
و  محوری  نقش  از  استان،  صنعت 
بنیادین خوشه ها در افزایش هم افزایی واحدهای 

تولیدی خبر داد. 
شهرک  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: خوشه های صنعتی نقش 
و  اقتصادی  در سیاست های  اساسی  و  محوری 
صنعتی کشورهای توسعه یافته ایفا می کنند که 
بر این اساس اجرای خوشه های صنعتی به عنوان 
یکی از مأموریتهای اصلی شرکت شهرک های 
صنعتی قرار دارد.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل اجرای خوشه های کسب 
سازماندهی  موفق  الگوهای  از  یکی  را  کار  و 
های  خوشه  افزود:  و  برشمرد  کوچک  صنایع 
صنعتی کاستی های موجود در صنایع کوچک را 
مرتفع نموده و مزیت های مختلف آن را تقویت 
می کنند. اهلی با بیان اینکه اجرای خوشه های 
صنعتی با مشارکت و همکاری واحدهای تولیدی، 
دولت و دانشگاه شکل می گیرد ادامه داد: خوشه 
های  بنگاه  از  ای  مجموعه  کار  و  کسب  های 
با  که  هستند  رشته  یک  در  خدماتی  و  تولیدی 

همکاري  و  سازي  شبکه  ارتباط،  تقویت  هدف 
مختلف  مناطق  در  یکدیگر  با  خوشه  اعضاي 
در  داشت:  ابراز  گیرند.وی  می  جغرافیایی شکل 
راستای اجرای توسعه خوشه های کسب و کار و 
به منظور حمایت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه 
فرش،  تاکنون سه خوشه صنعتی  اجرایی،  های 
پالستیک و لبنیات در سطح استان در حال اجرا 
بوده و مطالعات و امکان سنجی انجام ۱2 خوشه 
می  مطالعه  و  اقدام  دست  در  نیز  دیگر  صنعتی 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  باشد.مدیرعامل 

استان اردبیل این خوشه های صنعتی را صنایع 
صنایع  فلزی،  صنایع  توریسم،  مبلمان،  و  چوب 
ساختمان،  مهندسي  و  فني  بهداشتي،  شیرآالت 
صنایع پوشاک، آب معدني، انواع نخ، عسل، طیور، 
سنگ هاي قیمتي و سنگ هاي معدني برشمرد 
و افزود: با شناسایی و امکان سنجی این خوشه 
اقتصادي  هاي  بنگاه  این  فعالیت  صنعتی،  های 
امر  این  و  در کنار هم تجمیع و هماهنگ شده 
باعث بهره مندي هر چه بیشتر صنایع از خدمات 

یکدیگر خواهد شد.

مراسم آغاز نهال کاری بیولوژیک و زراعت چوب 
جهت جهش تولید در لپوی زاغمرز بهشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری، مراسم آغاز نهال کاری بیولوژیک و زراعت چوب 
در راستای جهش تولید استان در منطقه ی لپوی زاغمرز شهرستان 
بهشهر، همزمان در سراسر کشور به مناسبت روز جهانی خاک و با 
حضور مهندس خیریانپور معاون محترم استاندار، مهندس شهیدی 
فر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر عطایی 
سرپرست و مهندس غفاری چراتی معاون امور جنگل اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، فرماندار و روسای 
ادارات شهرستان بهشهر، امام جمعه محترم شهر زاغمرز، شورای 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  زاغمرز،  شهر  اسالمی 
شهرستان بهشهر، بسیج و مردم بومی منطقه در عرصه ی ۱۰۰ 

هکتاری لپوی زاغمرز شهرستان بهشهر برگزار شد.
خیریانپور معاون محترم استاندار در این مراسم گفت: بسیار 
خوشحال و خرسند هستیم که در جهت تحقق یکی از برنامه های 
مهم جهش تولید استان، عملیات برنامه توسعه زراعت چوب را 
در شهرستان بهشهر در یک عرصه ی بالغ بر ۱۰۰ هکتاری آغاز 
کردیم که جا دارد از فرماندار محترم شهرستان، مدیرکل منابع 
استان  کشاورزی  جهاد  ساری،  مازندران-  آبخیزداری  و  طبیعی 
اندرکاران صمیمانه  مازندران، بسیج سازندگی و همه ی دست 

تقدیر و تشکر نمایم.

خبر برای رفع تصرف در شمالی ترین  نقطه استان 
سمنان شهرستان مهدیشهر 

شهرستان  ملی  اراضی  از  مربع  متر  هزار   ۳۰۰۰ از  بیش   
مهدیشهر از ید متصرفان خارج شد

آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس  حمیدرضا عبدوس 
شهرستان مهدیشهر از رفع تصرف و خارج شدن بیش از ۳۰۰۰ 
هزار متر مربع اراضی ملی این شهرستان از ید متصرفان خبر داد.

از  مربع  متر  ۳۰۰۰هزار  داشت:  اظهار  عبدوس  رضا  حمید 
اراضی ملی پالک ۷۷ ثبتی واقع در تالجیم در راستای اجرای 
ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و با هماهنگی مقام 

قضائی باز پس گیری و به دولت بازگردانده شده است.
وی افزود: این تصرفات که توسط افراد سودجو در پالک ۷۷ 
با  بود  شده  انجام  مهدیشهر  شهرستان  تالجیم  در  واقع  ثبتی 
و  شهرستان  این  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  عوامل  حضور 
از  حراست  و  حفاظت  راستای  در  محله  فوالد  انتظامی  نیروی 

منابع ملی انجام گرفت.
اشاره  با  آبخیزداری شهرستان  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس 
به اینکه در بحث حفاظت از عرصه های ملی رویکرد پیشگیرانه 
در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: در این خصوص تیم های 
گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت مستمر 
عرصه های منابع طبیعی را مورد رصد و پایش قرار می دهند و به 
محض مشاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان 

برخورد قانونی صورت می گیرد
منابع  عرصه های  از  حفاظت  در  را  مردم  نقش  عبدوس 
طبیعی بسیار مهم برشمرد و بیان داشت: بهترین حفاظت کننده 
اساسی و  منابع طبیعی خود مردم هستند که نقش  عرصه های 

کلیدی را در حفظ این مواهب الهی دارند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:
خوشه های صنعتی نقش محوری و اساسی

 در افزایش تولید و هم افزایی واحدهای صنعتی دارند

اثر جدید محسن یعقوبی؛
»حال و روِز روزهایمان دیدنی است«، خواندنی شد

کتاب »حال و روِز روزهایمان دیدنی است«، نوشته »محسن 
یعقوبی«، منتشر شد.

»حال و روِز روزهایمان دیدنی است«، تازه ترین کتاب از تألیفات 
»محسن یعقوبی« است که به تازگی روانه بازار نشر شده است.

در مقدمه این کتاب به قلم نویسنده می خوانیم: »حال و روِز 
روزهایمان دیدنی است«، مجموعه ای است از عاشقانه های تلخ و 
شیرین و سیاه و سفید که صد و پنجاه البته، »َدرهم« تقدیم شما شده 
است! کم و کاستی ها و ریز و درشتی هایش را به بزرگی خودتان 

ببخشید و همه را َدرهم و بدون سوا کردن بپذیرید!«
در بخش دیگری از مقدمه آمده است: »اولین مجموعه مینیمال 
های عاشقانه با عنوان »عشق+ مدرنیزه« در سال ۱۳۸۶ با مقدمه زنده 
یاد »عمران صالحی« به چاپ رسید و »حال و روِز روزهایمان دیدنی 
است« دومین مجموعه ای است که با همان حال و هوا و سرمشق، 
ادامه پیدا کرده و می توان این کتاب را »عشق + مدرنیزه 2« نامید. در 
هر صورت، آشی است که پخته شده و مقدار حبوبات و محتویات آن هم 
با سلیقه آشپز بوده است! هر چند سعی شده که مینیمال ها حتی االمکان 

ملموس باشد و خاطرات دور و نزدیِک بعضی ها را قلقلک دهد!«
در فرازی دیگر از مقدمه ی کتاب که نویسنده، آن را به همسر 
خود تقدیم کرده، می خوانیم: »این کتاب با همه کم و کاستی هایش، 
با عشق و احترام، تقدیم شده است به مهربان زندگی ام »عصمت 
حیدری فر«که حضورش، زندگی ام را رنگ بخشید. امید که عاشقانه 
های زندگی تان تا همیشه در جریان باشد و تلخی های گاه و بیگاه، 
از شیرینی اش نکاهد.« کتاب »حال و روِز روزهایمان دیدنی است«، 
نوشته »محسن یعقوبی« و با تصویرگری »سیده بصیره حسنی شریعت 
پناهی« در ۸۴ صفحه با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در قطع رقعی و با قیمت 

2۰ هزار تومان منتشر و در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.
محسن یعقوبی متولد فروردین ۱۳۵۹، دارای مدرک کارشناسی 
ارشد مدیریت اجرایی، در حال حاضر معاون فرهنگی و هنری حوزه 
هنری استان سمنان و از فعاالن فرهنگی استان است؛ این کتاب، 
نهمین اثر  وی پس از کتاب های: »عشق + مدرنیزه«، »ماه عسل 
در کره ماه«، »فلفل در موصل«، »همسایه با ماه«، »خانه ام بیت 
رهبری است«، »معلم نمونه شهیدم«، »سرمشق سردار خوشنویس« 

و »گذرنامه عاشقی« است.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران؛
مازندرانی ها در ۸ ماهه اول سال 99 حدود ۴ میلیارد 

و 66 میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف کرده اند
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، »حمزه 
امیرتیموری«، سرپرست شرکت گاز مازندران با اعالم این خبر و با 
اشاره به مصرف گاز در مدت مشابه سال قبل، افزود: مشترکان گاز 
استان مازندران در  ۸ ماهه اول سال گذشته، چهار میلیارد و ۳۱۳ میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده اند. وی گفت: شیوع کرونا به همراه 
وضعیت مناسب آب و هوایی مصرف گاز در استان را امسال بیش 
از 2۴۰ میلیون متر مکعب کاهش داده است.امیرتیموری علت کاهش 
مصرف گاز در استان را وضعیت بهتر آب و هوایی ،محدودیت های 
کرونایی تردد خودرویی و تعطیلی بسیاری از رستوران ها و تاالرهای 
پذیرایی اعالم کرد.وی افزود: مشترکین استان مازندران در بخش های 
مختلف اعم از خانگی، تجاری، عمومی، صنعتی و نیروگاهی در آبان 

ماه سال جاری  ۴2۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف کردند.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید منصور حسینی قصاب محله برابر وکالت نامه شماره ۵۸۷۱۴-

۱۳۹۹/۰۶/2۹  دفترخانه۱۵۱ رشت بوکالت از آقای حجت اکبرزاده کساری با 
ارایه استشهادیه دفترخانه 2۷۹ رشت ادعای فقدان دو سهم مشاع از یازده 
سهم ششدانگ سند مالکیت پالک ۷۳۶ سنگ اصلی ۴۷ را نموده که به 
شماره سریال ۹۵۴۴۰ و دفتر ۱۰۰۳ صفحه ۱۷۸ شماره ثبت ۱2۳۵۷۷ به 
نام حجت اکبرزاده کساری صادر گردید وبه علت جابجایی مفقود گردیده 
است لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی 
به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیراینصورت نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی مزایده
 به موجب پرونده اجرایی ۹۷۰۰۱۸۴ شش دانگ قطعه زمین زراعی واقع 
در جنوب روستای کالته نانوا زیر راه آهن به مساحت ۹۰۰۰ مترمربع فاقد 
سند مالکیت ملکی آقای حسین رسته )احدی از ورثه محمود رسته( از طریق 
مزایده حضوری به فروش می رسد حدود اربعه ملک عبارت است از شمال 
وصل به زمین علی اصغر صولتی شرقًا وصل بر راه عمومی جنوبًا وصل به 
زمین ورثه محمد رضائی غربًا وصل به زمین علی اصغر صولتی و ورثه رستم 
صولتی که درنهایت شش دانگ زمین زراعی مزبور طبق نظر کارشناس 
رسمی به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان )۴۵۰۰۰۰۰۰(ارزیابی و قطعی شده 
است که در قبال طلب خانم زهرا بخش آبادی و سایر هزینه های اجرایی و 
حق مزایده از ساعت ۹ صبح الی ۱2 ظهر روز شنبه مورخ.  ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 
در واحد اجرای اسناد رسمی جوین واقع در شهرستان جوین بلوار امام رضا 
محله مراجع از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 
ارزیابی چهل و پنج میلیون تومان )۴۵۰۰۰۰۰۰(شروع و به باالترین قیمت 

پیشنهادی نقداً فروخته می شود البته با عنایت به این که ملک مورد مزایده 
انتقال  مورد  ملک  تحویل  برای  تکلیفی  ثبت  اداره  نشده  ثبت  درخواست 
ندارد و نیز مسئولیت از جهت اشکاالتی که ممکن است درحین پذیرش 
تقاضا ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید نخواهد داشت 
و الزم به ذکر از پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مزایده به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد 
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی جوین 

محمود ابراهیمی
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۹/2۰

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید منصور حسینی قصاب محله طی وکالت نامه شماره ۵۸۷۱۴ 
مورخ ۱۳۹۹/۰۶/2۹ دفتر خانه۱۵۱ رشت بوکالت از حجت اکبرزاده کساری 
از  مشاع  دو سهم  فقدان  ادعای  رشت  دفترخانه 2۷۹  استشهادیه  ارایه  با 
یازده سهم ششدانگ سند مالکیت پالک ۷۳۷ باقیمانده سنگ اصلی ۴۷ 
را نموده که به شماره سریال ۵۱۷۸۹۵و دفتر ۱۰۰۳ صفحه ۱۶۰ به شماره 
ثبت ۱2۳۵۶۵ به نام حجت اکبرزاده کساری صادر گردید وبه علت جابجایی 
مفقود گردیده است شایسته است در صورت ارایه از انجام معامله خودداری 

و سند را به این واحد ارسال فرمایید. 
حسین اسالمی کجیدی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید منصور حسینی قصاب محله برابر وکالت نامه شماره ۵۸۷۱۹ 

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/2۹ دفتر خانه۱۵۱ رشت از آقای حجت اکبرزاده کساری 
با ارایه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه ۱۵۱ رشت مدعی گردیده 
که سند مالکیت دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ باغ توتون پالک 
۷۳۵ سنگ اصلی ۴۷ بخش ۴ رشت به شماره سریال ۹۴۱۹۸ که بنام آقای 
حجت اکبرزاده کساری ذیل ثبت ۱2۳۵۸۹ صفحه ۱۹۶ دفتر ۴/۱۰۰۳ صادر 
گردید وبه علت جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب طبق تبصره ذیل 
ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را 
ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت 
مقررات  وفق  المثنی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  غیراینصورت  در  دارد 

اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی فقدان سند مالکیت 
شماره  نامه  وکالت  برابر  محله  قصاب  حسینی  منصور  سید  آقای 
۵۸۷۱۴-۱۳۹۹/۰۶/2۹  دفتر ۱۵۱ رشت از آقای حجت اکبرزاده کساری 
مدعی  رشت   ۱۵۱ دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارایه  با 
باغ  ششدانگ  سهم  یازده  از  مشاع  سهم  دو  مالکیت  سند  که  گردیده 
یکبابخانه  باستثناء  رشت   ۴ بخش   ۴۷ اصلی  سنگ   ۷۳۳ پالک  توتون 
آقای  بنام  که   ۵۱۷۸۹۰ سریال  شماره  به  دران  کائنه   ۷۴۹ شماره  به 
حجت اکبرزاده کساری ذیل ثبت ۱2۳۶۰۳ صفحه 2۱۷ دفتر ۴/۱۰۰۳ 
طبق  مراتب  لذا  است  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  وبه  گردید  صادر 
می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱2۰ ماده  ذیل  تبصره 
نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد 
خود می باشد مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی به این 
اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیراینصورت نسبت به صدور سند 

اقدام خواهد شد. المثنی وفق مقررات  مالکیت 
حسین اسالمی کجیدی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

شهردار اردبیل از تقویت و افزایش همکاری 
با قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه الزهرا)س( در 
راستای کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقا سطح 
کیفیت زندگی در محالت کم برخوردار اردبیل 
خبر داد.به گزارش اداره ی رسانه ی شهرداری 
با  دیدار  در  امروز  اللهیان  لطف  حمید  اردبیل، 
مسئول فرهنگی قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه 
الزهرا)س( عنوان کرد: ارتقا فرهنگی و کاهش 
برخوردار  کم  مناطق  در  اجتماعی  های  آسیب 
شهر از تکالیف سنگینی است که برعهده تمامی 

سازمان های مرتبط با این موضوع است.وی با 
بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد در طرح و احصا 
معضالت اجتماعی گامهای مثبتی برداشته اند. 
افزود: مسئوالن دستگاه های دولتی نیز باید به 
صورت برنامه محور و عملیاتی از تشکل های 
مردمی فعال در این زمینه حمایت های الزم را 
تقویت همکاری  به  اردبیل  دهند.شهردار  انجام 
بین شهرداری و قرارگاه فاطمه الزهرا)س( اشاره 
کرد و گفت: در این راستا شهرداری اردبیل مرکز 
فرهنگی را در محله میراشرف پیگیری و در اختیار 

این قرارگاه فرهنگی قرار می دهد و شهرداری 
آماده فراهم سازی زیرساخت های فرهنگی در 
هدف  با  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  راستای 
پیشبرد اهداف مفهوم توسعه انسانی است. لطف 
احیای  ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  اللهیان 
ورزش های همگانی در محالت کم برخوردار. 
سال  به  نسبت  اردبیل  شهرداری  کرد:  اذعان 
گذشته زیرساخت های ورزشی را در سطح شهر 
افزایش داده و زمین های ورزشی این سازمان 
در اختیار کسانی است که در جهت توسعه ورزش 
های همگانی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان 
تالش می کنند.وی به استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی در روزهای کرونایی و اهمیت این بستر 
نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه تعلیم و تربیت، 
نوع.  این  از  موضوعاتی  و  هنری  آموزشی، 
فرهنگسراهای شهرداری فعال هستند و برنامه 
قرارگاه  توسط  میراشرف  محله  برای  که  هایی 
امکان  شود  می  بینی  پیش  الزهرا)س(  فاطمه 
این را دارد که در قالب مجازی برای جلوگیری 
از تجمعات و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
برگزار شود که البته فراهم نمودن زیرساخت های 

این طرح نیز در حال انجام است.

افزایش همکاری شهرداری اردبیل با قرارگاه فرهنگی فاطمه الزهرا)س(



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1625- پنجشنبه 20 آذر 61399 ورزش دنیای 

سرپرست کمیته برگزاری مسابقات 
لیگ برتر فوتبال اعالم کرد که موضوع 
به میدان رفتن بازیکن کرونا مثبت یکی 
از تیم های لیگ برتری، در دست بررسی قرار گرفته 
با متخلفان  قانون  اثبات آن مطابق  و در صورت 

برخورد می شود.
سهیل مهدی در خصوص مسئله مطرح شده 
از  برتری  لیگ  تیم های  از  یکی  اینکه  بر  مبنی 
کرونای  تست  نتیجه  که  کرده  استفاده  بازیکنی 
او مثبت اعالم شده است، اظهار کرد: مسئولیت 
کنترل و قرنطینه کردن مبتالیان تیم ها بر عهده 
باشگاه ها است و اگر چنین تخلفی صورت گرفته 
باشد بر اساس قانون با آن برخورد می کنیم؛ چنین 
مسئله ای شبیه آن است که بازیکنی با کارت قرمز 
به میدان رفته باشد، بنابراین مسئولیت انضباطی آن 

بر عهده باشگاه خواهد بود.
نیز  نظارت  داد: در حوزه کشف و  ادامه  وی 
سازمان لیگ عهده دار مسئولیت است و هرکسی 
دچار تخلفی شود عواقب انضباطی آن را نیز باید 
برخورد  قانون  اساس  بر  زمینه  این  در  و  بپذیرد 

می شود.
سرپرست کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر 
فوتبال با اشاره به اینکه روند اینگونه است که در 
صورت اعالم و ابالغ بخش پزشکی سازمان لیگ 
و ایفمارک به کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر، 
بازیکن یا عامل تیم از لیست خارج شده و از حضور 
وی در مسابقات ممانعت به عمل می آید، تاکید 
کرد: از همکاران ستاد مقابله با گسترش کرونا در 
فوتبال درخواست کرده ایم که در خصوص رعایت 

پروتکل سالمت لیگ فوتبال جدی تر عمل کنند و 
در رابطه با اینکه عنوان شده که یک بازیکن کرونا 
مثبت در لیگ برتر به میدان رفته است بررسی های 

الزم را انجام دهند.
است که  ای  به گونه  افزود: سیستم  مهدی 
چنین مسائلی پیش نمی آید اما اگر به دلیل خطای 
انسانی موردی نیز از قلم افتاده باشد دستور بررسی 
در این زمینه صادر شده است و نتیجه اعالم می 
اگر هم دوستان مطلع به صورت محرمانه  شود، 
موضوع را به ما اعالم کنند قطعا کار سازمان لیگ 

در این رابطه راحت تر می شود.
از همان ابتدای امر فدراسیون فوتبال نسبت 
به سایر فدراسیون ها در خصوص انجام تست های 
کرونا متفاوت دیده شد و فدراسیون پزشکی ورزشی 
پروتکل  تا  داد  فوتبال  به فدراسیون  را  اجازه  این 

سالمت لیگ فوتبال را پیش ببرد.
واگذاری انجام تست های کرونا در لیگ فوتبال 

به فدراسیون فوتبال
فدراسیون  سرپرست  مسجدی،  اسد  محمد 
پزشکی، با اشاره به اینکه بر اساس توافق دو طرفه، 
اجرای پروتکل سالمت لیگ های فوتبال ایران در 
فصل جدید، همانند فصل گذشته بر عهده فدراسیون 
فوتبال است، گفت: جلساتی با مسئوالن فدراسیون 
فوتبال در مورد اجرا و نظارت بر پروتکل سالمت 
لیگ فوتبال تحت عنوان »راهنمای گام دوم مبارزه 
با کووید-۱۹)کرونا ویروس( فاصله گذاری اجتماعی 
و الزامات سالمت محیط لیگ فوتبال« برگزار و 
قرار شد طبق درخواست فدراسیون فوتبال، اجرای 
پروتکل سالمت لیگ فوتبال به آن ها واگذار شود 
و فدراسیون پزشکی ورزشی نیز با این درخواست 
موافقت کرد.وی ادامه داد: هم اکنون نیز فدراسیون 
پزشکی ورزشی دخل و تصرفی در مورد انجام تست 
با اجرای  آر و سایر مسائل مرتبط  های پی سی 

پروتکل سالمت در رشته فوتبال ندارد.

از عجایب فوتبال ایران؛

بازی بازیکن کرونا مثبت در لیگ برتر فوتبال 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مورد عجیب المپیک پاریس؛
کاراته کنار رفت، رقص اضافه شد!

با اعالم جزییات سهمیه های ورزشکاران رشته های مختلف 
در المپیک پاریس به نظر می رسد تصمیمات جدید چندان به سود 

ایران نیست.
در حالی که با تعویق یک ساله المپیک توکیو این مسابقات در 
تابستان 2۰2۱ برگزار می شود، اما المپیک پاریس طبق همان برنامه 

از پیش تعیین شده در تابستان 2۰2۴ برپا خواهد شد. 
در همین راستا در جلسه هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک 
که روز سه شنبه گذشته برگزار شد، درباره وضعیت همه رشته های 
حاضر در این رویداد تصمیم گیری شد. برخی رشته ها حذف و برخی 
اضافه شدند و تغییرات زیادی هم در میزان سهمیه های رشته های 

مختلف به وجود آمد. 
ثابت ماندن سهمیه های کشتی شاید خوشحال کننده ترین خبر 
برای ورزش ایران بود، اما از سوی دیگر کاهش سهمیه های وزنه 
برداری و البته حذف کاراته از المپیک پاریس خبرهای بدی برای 

ایران به حساب می آیند.
حرکات موزون اضافه شد، کاراته حذف!

حضور چهار رشته جدید به نام های اسکیت بورد، سنگ نوردی، 
موج سواری و رقص یا همان حرکات موزون برای حضور در المپیک 
2۰2۴ پاریس توسط کمیته برگزاری این بازی ها مورد تایید قرار گرفت. 
بدین ترتیب رشته کاراته که در المپیک 2۰2۰ توکیو حضور خواهد 
داشت، نتوانست دومین حضورش در المپیک را تجربه کند؛ رشته ای 
که ورزشکاران ایرانی جزو مدعیان کسب مدال در آن هستند و حذف 

آن به ضرر ورزش ایران به حساب می آید. 
کشتی، تکواندو و جودو بدون تغییر

طبق جدول اعالم شده از سوی کمیته بین المللی المپیک، تعداد 
بدون  جودو  و  تکواندو  فرنگی،  و  آزاد  کشتی  رشته های  وزن های 
تغییر در این رقابت ها برگزار خواهد شد. بر این اساس در کشتی آزاد 
رقابت ها کماکان در ۶ وزن ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱2۵ کیلوگرم و 
در کشتی فرنگی نیز شاهد رقابت کشتی گیران در وزن های ۶۰، ۶۷، 
۷۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم خواهیم بود. در رشته تکواندوی مردان 
نیز رقابت ها هم چنان در وزن های ۵۸-، ۶۸- ، ۸۰- و ۸۰+ کیلوگرم 
و در بخش زنان نیز در وزن های ۴۹-، ۵۷-، ۶۷- و ۶۷+ کیلوگرم 
برگزار خواهد شد. در رشته جودو و در بخش مردان رقابت ها همچنان 
در ۷ وزن ۶۰-، ۶۶-، ۷۳-، ۸۱-، ۹۰-، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم و 
در بخش زنان نیز در ۷ وزن ۴۸-، ۵2-، ۵۷-، ۶۳-، ۷۰-، ۷۸- و 

۷۸+ کیلوگرم برگزار می شود.
کاهش تعداد وزنه برداران المپیکی

وزنه برداری در جهان در سال های اخیر به خاطر دوپینگ های 
پرتعداد با یک رسوایی مواجه شده و به همین دلیل بارها عنوان شده 
که در خطر حذف از المپیک قرار دارد. با وجود قوانین سختگیرانه 
دهه  یک  در  که  کشورهایی  سهمیه  کاهش  و  جهانی  فدراسیون 
اخیر سابقه دوپینگ داشتند، بازهم IOC تصمیم گرفته که سهمیه 
وزنه برداری را کاهش دهد. وزنه برداری در المپیک توکیو ۷ وزن 
در بخش مردان و ۷ وزن در بخش زنان داشت که اکنون به ۵ وزن 
در بخش مردان و ۵ وزن در بخش زنان کاهش پیدا کرد. وزن های 
جدید المپیک بعدا  اعالم می شود.  همچنین در مجموع وزنه برداری 
۱۹۶ سهمیه در المپیک توکیو داشت که تعداد سهمیه های آن به 

۱2۰ سهمیه در المپیک پاریس رسید.
دوومیدانی و ژیمناستیک کاهش داشتند، سنگنوردی افزایش

برنامه و مواد رشته های مختلف المپیک 2۰2۴ اعالم شد که 
مطابق با آن تعداد سهمیه های دوومیدانی در دو بخش زنان و مردان 
نسبت به المپیک 2۰2۰ کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ۸۳ 

سهمیه مردان و ۷ سهمیه زنان کم شده است.
از سوی دیگر در ژیمناستیک هم سهمیه ها کاهش داشته و  از 
عدد ۳2۴ سهیمه المپیک توکیو به ۳۱۸ سهمیه در پاریس رسیده است. 
درکل ۱۸ مدال به ورزشکاران توزیع خواهد شد که ۹ مدال در بخش 

مردان و ۹ مدال در بخش زنان خواهد بود.
اما رشته تازه وارد سنگنوردی که در توکیو اولین حضور در المپیک 
را تجربه می کند، در پاریس با افزایش سهمیه مواجه شده است. در 
المپیک توکیو تعداد ورزشکاران ۴۰ نفر بوده که بر این اساس تعداد 
ورزشکاران در رشته  سنگنوردی المپیک پاریس 2۰2۴  با افزایش 2۸ 

نفری  به عدد ۶۸ رسیده است.
رسیدن به برابری جنسیتی در پاریس

مشارکت ۵۰ درصدی بانوان در این رویداد باالخره عملی می شود؛ 
اتفاقی که چند سالی است در دستور کار کمیته بین المللی المپیک 
قرار گرفته و در پاریس به آن تحقق می بخشد. این در حالی است 
که بانوان ۴۸.۸ درصد از جمعیت ورزشکاران حاضر در المپیک 2۰2۰ 
توکیو را تشکیل می دهند، اما برای رویداد چهار سال آینده این حضور 
با افزایش مواجه شده است. البته در مجموع هم تعداد ورزشکاران به 
۱۰۵۰۰ نفر کاهش پیدا می کند. این رقم در مقایسه با المپیک توکیو 
۵۹2 نفر کاهش خواهد داشت. همچنین رشته های میکس از ۱۸ به 

22 در مقایسه با المپیک توکیو افزایش پیدا می کند. 

لیگ قهرمانان اروپا؛
آتش بازی یوونتوس در نیوکمپ؛ حذف منچستریونایتد 

لیگ قهرمانان اروپا با برتری درخشان سه بر صفر یوونتوس در 
دیدار خارج از خانه مقابل بارسلونا و وداع دور از انتظار منچستریونایتد از 

این رقابت ها ادامه یافت.
هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، سه شنبه 
شب پیگیری شد که در مهمترین بازی تیم بارسلونا از گروه G و در 
ورزشگاه نیوکمپ برابر یوونتوس با شکست سنگین سه بر صفر روبرو شد.

این بازی در حالی آغاز شد که صعود هر دو تیم قطعی بود و نتیجه 
دیدار، تیم صدرنشین را تعیین می کرد.

یوونتوس که بازی رفت را با حساب دو بر صفر باخته بود با برتری در 
این دیدار و عملکرد بهتر در بازی های رو در رو، صدرنشین شد و بارسلونا 

در رتبه دوم قرار گرفت.
در دقیقه دوازدهم، »رونالدو« در محوطه جریه بارسلونا پس از برخورد 
به مدافع بارسلونا نقش بر زمین شد و داور با تصمیمی سخت گیرانه نقطه 

پنالتی را نشان داد.
ستاره پرتغالی پشت توپ ایستاد و گل نخست این دیدار را برای 

نماینده ایتالیا ثبت کرد.
شاگردان »آندره آ پیرلو« در ادامه نیز با پِرس از زمین حریف و دوندگی 

باال، اجازه خودنمایی به بارسلونا را ندادند.
در دقیقه 2۰ کار هماهنگ بازیکنان یووه و ارسال »خوان کوادرادو« 
با ضربه تماشایی »مک کنی« همراه شد تا میهمان به گل دوم دست یافته 
و بارسلونا را با شوک مواجه کند. نیمه نخست با اتفاق دیگری همراه نبود و 

بارسلونا توانی برای جبران نداشت.
در دقیقه ۵2 توپ به دست مدافع میزبان خورد تا با استفاده از سیستم 

کمک داور ویدئویی، یووه بازهم صاحب پنالتی شود.
»رونالدو« بار دیگر از روی نقطه گلزنی کرد تا عملکرد درخشان او 

و تیمش ادامه یابد.
در دقیقه ۷۴ »لئوناردو بونوچی« چهارمین گل یووه را به ارمغان آورد 

که این گل به دلیل آفساید بودن مردود شد.
در نهایت تالش »لیونل مسی« و سایر بازیکنان سودی نداشت تا 
بارسلونا که در اللیگا نیز در بدترین شرایط ممکن است در لیگ قهرمانان 

هم با شکستی سنگین مواجه شود.
در دیگر دیدار مهم و از گروه H، الیپزیگ آلمان در خانه خود مقابل 
تیم پرافتخار منچستریونایتد انگلیس به برتری سه بر دو دست یافت و 
جواز صعود را کسب کرد و منچستریونایتد هم ناباورانه، نتوانست راهی 

مرحله بعدی شود.
»آنجلیونو«، »هیدارا« و »جاستین کالیورت« در این بازی برای 
الیپزیگ گلزنی کردند. با این اوصاف منچستر که در دور رفت عملکرد 

خوبی داشت با ۹ امتیاز نتوانست صعود کند تا به لیگ اروپا برود.
»برونو فرناندز« از روی نقطه پنالتی و »پوگبا« هم گل های یونایتدبه 

ارمغان آورد.
نتایج دیدارها بدین شرح است:

E گروه
چلسی )انگلیس( یک -  کراسنودار )روسیه( یک

رن )فرانسه( یک -  سه ویا )اسپانیا( سه
جدول رده بندی

۱- چلسی / ۱۴ امتیاز )صعود به مرحله حذفی(
2- سه ویا / ۱۳ امتیاز )صعود به مرحله حذفی(
۳- کراسنودار / ۵ امتیاز )حضور در لیگ اروپا(

۴- رن / یک امتیاز )حذف(
G گروه

بارسلونا )اسپانیا( صفر -  یوونتوس )ایتالیا( سه
دیناموکیف )اوکراین( یک -  فرانتس واروش )مجارستان( صفر

جدول رده بندی
۱- یوونتوس / ۱۵ امتیاز )صعود به مرحله حذفی(

2- بارسلونا / ۱۵ امتیاز )صعود به مرحه حذفی(
۳- دیناموکیف / ۴ امتیاز )حضور در لیگ اروپا(

۴- فرانتس واروش / یک امتیاز )حذف(
H گروه

پاری سن ژرمن )فرانسه(  -  باشاک شهیر )ترکیه( / این دیدار در 
دقیقه 2۰ به دلیل توهین نژادپرسترانه داور چهارم به مربی باشاک شهیر 

نیمه تمام ماند.
الیپزیگ )آلمان( سه -  منچستریونایتد )انگلیس( دو

جدول رده بندی )نتیجه دیدار پاری  سن ژرمن و باشاک شهیر در 
جدول حساب نشده است(

۱- الیپزیگ / ۱2 امتیاز )صعود به مرحه حذفی(
2- پاری سن ژرمن / ۱۰ امتیاز )صعود به مرحه حذفی(

۳- منچستریونایتد / ۹ امتیاز )حضور در لیگ اروپا(
۴- باشاک شهیر / ۴ امتیاز )حذف(

پیش این در گروه F، دورتموند آلمان و التزیو ایتالیا راهی مرحله 
حذفی شدند. کلوب بروژ بلژیک به لیگ اروپا رسید و زنیت روسیه که 
»سردار آزمون« را در اختیار دارد با یک امتیاز و عملکردی ضعیف به 

کار خود پایان داد.

تیم فوتبال پرسپولیس درحالی خود را برای 
آماده می کند که در  فینال لیگ قهرمانان آسیا 
خوبی  به  تیم  این  هافبک های  اخیر  هفته های 

گلزنی کرده اند.
جریان  در  آذر   2۹ پرسپولیس  فوتبال  تیم 
نماینده  مصاف  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 
شرق آسیا می رود و به خاطر محرومیت برخی 
نفرات تیم از این  بازی، کادر فنی سرخ ها سعی 
بازی  نفراتی  به  بیشتر  اخیر  کرده در هفته های 
فینال  در  پرسپولیس  برای  است  قرار  که  بدهد 
آل کثیر  عیسی  عجیب  محرومیت  کنند.  بازی 
کار پرسیولیس را در خط حمله سخت کرده است 
چراکه این مهاجم نقش مهمی در خط حمله ایفا 

فینال هم،  به  پرسپولیس  در رسیدن  و  می کرد 
اخیر  هفته  چهار  برداشت.در  موثری  قدم های 
لیگ برتر، شاگردان گل محمدی ۴ بار دروازه رقبا 
را باز کردند که ۳ گل را احمد نورالهی، میالد 
سرلک و سیامک نعمتی به ثمر رساندند و یک 
گل هم با ضربه سر سید جالل حسینی به ثمر 
رسید. با وجود اینکه کادر فنی پرسپولیس تالش 
کرده به مهاجمان جوان خود بیشتر میدان بدهد 
اما هافبک های تیم در امر گلزنی موفق تر عمل 
برای  همیشه  از  بیشتر  گل محمدی  تا  کرده اند 

بازی فینال روی آنها حساب کند.
در  گل محمدی  یحیی  تیم  دیگر  طرف  از 
دریافت  را  گلی  خود  برتری  لیگ  دیدار  چهار 

نشان  هم  تیم  این  بازی های  بررسی  و  نکرده 
می دهد خیلی به رقبا فرصت گلزنی نداده است. 
هافبک های پرسپولیس در کنار مدافعان این تیم 
آنقدر در کار دفاعی خوب کار کرده اند که کادر 
فنی سرخ ها از این بابت خیالش راحت باشد. به 
عبارت دیگر باید گفت در روزهایی که پرسپولیس 
در غیاب ۳ بازیکن اصلی تیمش، خود را برای 
می کند،  آماده  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  بازی 
عملکرد هافبک های تیم در بازی  سازی و گلزنی 
و از طرف دیگر کارهای دفاعی آنقدر خوب بوده 
در  آنها  تا  باشند  امیدوار  تیم  این  هواداران  که 
بازی حساس 2۹ آذر، عصای دست گل محمدی 

و پرسپولیس باشند.

هافبک های پرسپولیس عصای دست یحیی

برگه اجرائیه
مشخصات محکوم له معصومه کریمی نام پدر: اصغر به نشانی: رباط کریم خ رجایی چهارراه اول نبش عابر بانک پ ۷۹ 
واحد۱2، محکوم به بموجب دادنامه شماره ۹۸-۶۱۱ ، مورخ ۹۸/۶/۳۱ شورای حل اختالف رباط کریم شعبه ۵ ، درخصوص 
دعوی معصومه کریمی به طرفیت پیمان فرامرزی به خواسته مطالبه نفقه زوجه و نفقه فرزند مشترک محکوم علیه به 
پرداخت مبلغ سبزده میلیون و چهارصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و شش تومان و از تاریخ ۹۶/۴/۵ لغایت ۹۸/۶/۳۱ 
و مابقی نفقه از تاریخ ۹۸/۷/۱ لغایت اجرای حکم ماهانه پانصد هزار تومان و از بابت نفقه فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست 
)۹۸/۴/۹( مبلغ ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان از تاریخ ۹۸/۴/۹ لغایت ۹۸/۶/۳۱ و مبلغ دویست هزار تومان ماهانه از 
تاریخ ۹۸/۷/۱ لغایت یوم االداء و مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان از بابت هزینه دادرسی و مبلغ صد و پنجاه 
هزار تومان از بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم له اعالم می دارد. مشخصات محکوم علیه: پیمان فرامرزی نام 
پدر ملکعلی به نشانی: مجهول المکان، محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم  و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندادباید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند ، اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید . لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز 
تا ۶ ماه محکوم خواهید شد. ۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از 
قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

سخنگوی باشگاه ذوب آهن گفت: ای کاش 
نگاه فدراسیون به همه تیم ها یکسان بود چرا که 

این نگاه دوگانه  نگران کننده  است.
رسول کربکندی، سخنگوی باشگاه ذوب آهن 
درباره وضعیت تیم ذوب آهن اظهار کرد: شرایط 
تیم خوب نیست چرا که با اختالف یک امتیاز به 
باعث  رفتیم. یکسری دالیل هم  رده چهاردهم 
شده است که عدم نتیجه گیری توجیه پیدا کند 
که آن هم قضاوت های سه چهار ماه اول بوده 
که برای ما انجام شده است. هر بازی یک پنالتی، 
یک اخطار یا یک اخراج بی خود اتفاق می افتاد. در 
بازی گذشته هم بحث کرونا پیش آمد و نتایجمان 
این گونه توجیه پیدا کرد اما در مجموع آخر فصل 
دیگر به کسی نمی گویند داور برایت پنالتی نگرفت 

یا بازیکنانت به کرونا مبتال شدند.

او ادامه داد: تیم اگر امتیازات الزم را نگیرد 
سقوط می کند و این نگرانی در سیستم ذوب آهن 
وجود دارد اما به هر حال با پنج هفته نمی شود 
واقعا  تصمیمی  گونه  هر  و  گرفت  تصمیمی 
عجوالنه است. باید فرصت داد و حمایت کرد تا 
ببینیم چه پیش می آید. فعال در فکر این هستیم 
تا این بازیکنان از شرایط کرونا بیرون بیایند اما 
در ادامه دو بازی مشکل با پرسپولیس و استقالل 

داریم و بعد از این دو بازی باید ببینیم چه خواهد 
شد. اگر تیم نتیجه نگیرد باشگاه باید برای سرمربی 
تصمیم گیری کند اما فعال اصال به این موضوع 
فکر نمی کنیم و همه جوره داریم حمایت می کنیم.

سخنگوی باشگاه ذوب آهن درباره لغو نشدن 
بازی این تیم مقابل شهرخودرو با وجود تعداد باالی 
بازیکنان مبتال به کرونای ذوب آهن گفت: باشگاه 
ما هرکاری می توانست انجام داد. تمام مدارک را 
اما من  انجام داد  را  اقدامات  ارسال کرد و تمام 
می گویم ای کاش نگاه فدراسیون به همه تیم ها 
یکسان بود. مثال آن بازی استقالل و پارس جنوبی 
جم که منجر به سقوط جمی ها شد را ببینید که 
فقط ۹ کرونایی داشتند و به جم نرفتند. در ادامه 
هم بازی آن ها تکرار شد. این نگاه دوگانه ای که 

وجود دارد نگران کننده  است.

کربکندی: صالح پرسپولیس نیست با ذوب آهن بازی کند
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از راست محمدرضا سهرابی نژاد، کریم رجب زاده لنگرودی و زندهیاد حسین آهی
اختصاصی دنیای جوانان

غم بی همنفسی کشت مرا
در این شهر

علی اطهری کرمانی
بگذارید بگریم، به پریشانی خویش

که به جان آمدم از بی سر و سامانی خویش
غم بی همنفسی کشت مرا در این شهر

در میان با که گذارم غم پنهانی خویش؟
اندر این بحر بال، ساحل امیدی نیست

تا بدان سوی کشم  کشتی توفانی خویش
زنده ام باز پس از این همه ناکامی ها

به خدا کس نشناسم به گران جانی خویش !
گفتم ای دل که چو من خانه خرابی دیدی؟

گفت: ما خانه ندیدیم به ویرانی خویش
جان چو پروانه به پای تو فشاندم چون شمع

بینمت رقص کنان بر سر قربانی خویش

با  ایران  شب های  موسیقی  برنامه 
همکاری  با  شاهنامه خوانی  محوریت 
رایزنی فرهنگی ایران در دو رادیوی موج 
اف. ام در اتیوپی با نام های Ahadu و 

Ethio FM اجرا شد.
در این برنامه که با حضور یکی از 
آدیس  دانشگاه  اساتید  از  یکی  و  ُشعرا 
آبابا برگزار شد، قسمت هایی از شعرهای 
ُشعرایی نامداری چون فردوسی خوانده 
شد و کارشناسان در خصوص آن بحث 
برنامه  کارشناسان  ادامه،  در  کردند. 
پیرامون  خود  نظرات  نقطه  ارائه  به 

در  متصوفه  با  آن  ارتباط  و  معنوی  و  مثنوی  شعرهای 
اتیوپی پرداختند.

پخش  با  همزمان  صورت  به  که  برنامه  این 

همراه  کشورمان  سنتی  موسیقی های 
مجنون  و  لیلی  کامل  داستان  بود، 
توسط کارشناس مجری برنامه ابی تسو 
کشورمان  فرهنگی  رایزن  و  شد  بیان 
منظومه  شعرهای  از  بخش هایی  نیز 
را  گنجوی  نظامی  اثر  مجنون  و  لیلی 

قرائت کرد.
شنوندگان  سوی  از  برنامه  این 
اتیوپیایی مورد استقبال قرار گرفت و در 
صفحه فیس بوک رادیو نیز بازخوردش 
در  برنامه  لینک  است.  مشاهده  قابل 
به  مذکور  رادیوی  بوک  فیس  صفحه 

نشانی ذیل است: 
https : / /www .facebook .com /

۹۰۷۳۹2۴۴۹۷۹۷۰۹۵/ahaduradio/videos

شاهنامه خوانی در رادیو اتیوپی

به  اشاره  با  میرزایی  )پدرام(  علی 
آموزش  به  مربوط  مشکالت  این که 
مجازی برای درسی تئوری مثل ادبیات 
هم مثل درس های عملی وجود دارد و همچنین 
تاکید بر لزوم رسیدگی به این مشکالت می گوید: 
می گوید  و  فرستاده  تکلیف  من  برای  دانشجو 
»ببخشید، گوشی من این قابلیت رو نداره«. من 
به او نمره ندهم؟ کسِر نمره به دلیل پول نداشتن 

یا کار نکردن؟
تجربه  درباره  نور  پیام  دانشگاه  مدرس  این 
خود در برگزاری کالس های آنالین درس ادبیات 
و وضعیت برگزاری کالس ها در این دوران گفت: 
اکنون برای ارزیابی کالس های مجازی کمی زود 
است، چون جامعه در حال حاضر درگیر آن شده و 
هنوز در گود آن است، باید از آن خارج شود تا بشود 
ارزیابی کرد. من فکر می کنم آن ها هم که درباره 
اظهارنظرشان  می کنند،  اظهارنظر  این کالس ها 
کوتاه مدت است. باید دید در بلندمدت در جامعه، 

خانواده و اخالق چه تبعاتی دارد.
نیاز  کاری  برای هر  کرد:  بیان  او همچنین 
بستر  این  اگر  و  آماده شود  آن  بستر الزم  است 
آماده نشود، افراد را دچار مشکل می کند. درباره 
از  است.  همین طور  هم  مجازی  کالس های 
را  خودش  مشکالت  گاهی  هم  سیستم  طرفی 
استفاده  بار  از  حجم  این  توان  اینترنت  و  دارد 
همه مدرسه ها و دانشگاه ها را ندارد، برای همین 

نمی توان به دانشجو فشار آورد.
میرزایی با ذکر مثالی گفت: مثال دانشجو برای 
من تکلیف فرستاده و می گوید »ببخشید گوشی 
من این قابلیت رو نداره«. من به او نمره ندهم؟ 
یا کار نکردن؟  نداشتن  پول  به دلیل  نمره  کسِر 
فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا با مجازی شدن 
آموزش ها قیمت لپ تاپ و موبایل این قدر صعود 
عجیب و غریبی داشته باشد. ارگان های رسمی باید 
در این موضوع دخالت کنند و جلو آن را بگیرند. اما 

کمتر می بینیم کمکی در این راستا شود.
اشاره  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  مدرس  این 
در  حضور  برای  دانشجویان  امکانات  کمبود  به 
در  مشکالت  کرد:  اظهار  مجازی  کالس های 
هم تنیده ای وجود دارد که قابل حل هم هست. 
و  گوشی  به  کارها  و  کالس ها  شدن  منتقل  با 

حاال  سوخت،  پیش  ترم  من  گوشی  کامپیوتر، 
گوشی دیگری دارم که آن هم خراب شده است، 
کیبورد لپ تاپم هم خراب شده، تاوان این ها را چه 
کسی می دهد؟ البته این ها قابل جبران است ولی 
به لحاظ روانی و اجتماعی وقتی خانه به دانشگاه 
تبدیل می شود این آمیختگی خاصی را به وجود 
می آورد. برای همین باید همه درباره این مسئله 
فکر کنیم. از طرفی همه دیگر خانه نشین هستیم 
و بار روانی و اجتماعی آن هم بر دوش مان است.

او افزود: بر روی این مسائل باید خیلی فکر 
در  کسی  هر  حاال  کرد.  فکر  هم  سریع  و  کرد 
خانه یکی، دو بچه دانشجو یا دانش آموز دارد یا 
خودش تدریس می کند. این تبدیل شدن خانه به 
دانشگاه شدن، مسائلی را در پی خواهد داشت که 
بعدا تبعات آن را خواهیم دید. ۱۰۰ سال پیش که 
پالستیک درست شد، همه از آن استقبال کردند 
اما حاال متوجه شده اند چه فاجعه ای از آن به بار 
آمده است. بنابراین خیلی راحت نمی توان گفت که 
چیزی خوب یا بد است، باید درباره آن تامل شود.

اشاره  با  سپس  میرزایی  م(  )پدرا علی 
مسائل  و  مشکالت  به  رسیدگی  ضرورت  به 
در  که  ارگان هایی  گفت:  مجازی  کالس های 
این زمینه مسئول هستند باید وارد شوند و کاری 
یا  ندارد  لپ تاپ  یا  دانشجو هدست  انجام دهند. 
برای  و  در خانه است  دید، چون  را  او  نمی توان 
همین نمی دانیم خواب است یا نه. مثال از دانشجو 
می پرسم که صدای من را می شنود، هیچ جوابی 
نمی دهد. ممکن است سیستم را روشن کرده و 
رفته یا خوابیده باشد، به این شیوه که نمی شود 
کالس برگزار و آن را کنترل کرد. تبعات این هم 

یک  است،  اجتماعی  بلکه  نیست  فیزیکی  فقط 
بگوید  خانواده  به  می تواند  ساعت  چند  دانشجو 
با  و می خواهم  دارم  باشید. من کالس  »ساکت 

استادم صحبت کنم«!
مجازی  کالس های  این  البته  افزود:  او 
اما  نمی کنم،  نفی  را  آن  که  دارد  هم  محسناتی 
هم دانشجوها و هم استادان باید آموزش ببینند. 
مثال هفته پیش یک کالس من به دلیل مشکالت 
اما  نبود  ما  از  مشکل  آن  شد.  تعطیل  سیستم، 
که  استاد  مِن  خصوصا  می دهیم،  ما  را  تاوانش 
وقت گذاشتم و طرح درسم را آماده کردم و زمان 
من هم از بین رفت. اما چرا ما باید تاوان بدهیم 
را  ناقص  سیستم  این  که  آن کسی  که  درحالی 
درست کرده بیرون گود نشسته و کاری هم ندارد.

میرزایی در ادامه به برخی دیگر از مشکالت 
در  کرد:  اظهار  و  اشاره  مجازی  کالس های 
سخنگو  هم  دانشجویان  حضوری  کالس های 
بودند اما حاال فقط من سخنگو هستم. االن دیگر 
نمی شود به کسی گفت که حرفی بزند یا کتابی 
همین طور  هم  دکتری  مصاحبه های  در  بخواند. 
بود، از مصاحبه شونده سوال می کردم، او می گفت 
که صدای من نمی رسد و من نمی دانم که واقعا 
صدا نمی رسید یا جواب سوال را بلد نبود! بنابراین 
این کالس های مجازی هم تبعات خودش را دارد و 
متاسفانه انگار کسی گامی هم برای این که بخواهد 
مشکالت را حل کند برنمی دارد. او درباره چالش های 
تدریس مجموعه درس های زبان و ادبیات فارسی 
نسبت به دیگر درس ها نیز گفت: االن همه فکر 
می کنند که در برگزاری کالس های درس عملی 
مشکالتی وجود دارد و درس های تئوری مثل ادبیات 
بدون مشکل است اما این طور نیست. این مشکالت 
مربوط به درس های تئوری مثل ادبیات یا عملی 
نیست، برای همه است، فقط نسبت ها فرق دارد. 

میرزایی الزمه رسیدگی به مسائل و مشکالت 
کالس های مجازی را توان جمعی دانست و بیان 
کرد: این ها با حرف درست نمی شود. هم مدرس 
باید آموزش ببیند و هم دانشجو و برای این آموزش 
باید اصولی یاد داده شود یا سیستم طوری باشد 
که اصول را حفظ کند. سیستم های ما باید بهینه 
شود و بهتر این است که ما برای این کار معماری 

درست تری داشته باشیم.

هنوز برای ارزیابی کالس های مجازی کمی زود است

»آفتاب ایتالیا« مجموعه داستان هایی از ایساک بابل
»آفتاب ایتالیا«، مجموعه ای 
از ۹ داستان کوتاه به قلم ایساک 
بابل با ترجمه نیلوفر آقاابراهیمی 

توسط نشر علم منتشر شد.
ز  ا یکی  بل،  با یساک  ا
قرن  روسیه  بزرگ  نویسندگان 
بیستم است که داستان هایش با 
زبانی ساده زندگی مردم روسیه 
در عصر وی  را روایت می کند.

داستان های این مجموعه را 
مجموعه  از  آقاابراهیمی،  نیلوفر 

داستان های »سواره نظام سرخ پوش و دیگر داستان ها«، انتخاب کرده 
است. داستان های زندگی نامه ای بخش اول کتاب اند که به طور پیوسته 
و با سبک زندگی نامه نویسی به رشته   تحریر درآمده اند. »آفتاب ایتالیا« 
را نشر علم )پاییز ۱۳۹۹( در ۴۴۰ نسخه، ۱۰۵ صفحه و بهای 2۷.۵۰۰ 
تومان چاپ و منتشر کرده است. »زیبا مثل ماگنولیا« نوشته جری 
سوتر، »یادداشت های آنتون چخوف«، »میرو؛ نقاشی که باغبان بود«، 
»گفتمان هویت و مشروعیت« و... از دیگر کتاب های منتشر شده با 

ترجمه آقاابراهیمی است.

نویسنده باید فکرهای تازه داشته باشد
اگر  می گوید:  راستی  مجید 
روزی نویسنده ای هم خودش را 
بازنشسته کند، قلم هرگز بازنشسته 

نمی شود! 
ه  ر با ر د ه  یسند نو ین  ا
بازنشستگی نویسنده اظهار کرد: 
این  به  تاکنون  شخصا  که  من 
اگر  اما  نکرده ام؛  فکر  موضوع 
دیگر  کند  احساس  نویسنده ای 
آن چه  یا  بنویسد  نمی خواهد 

را  می خواسته نوشته است می تواند از دالیل ننوشتنش باشد.
 او با تاکید بر این که نویسنده برای این که بنویسد باید فکرهای تازه 
داشته باشد، افزود: اگر نویسنده ای اعالم بازنشستگی می کند خود بهتر 
می تواند درباره دالیلش توضیح بدهد.  نویسنده »قصه های علی کوچولو« 
با بیان این که شرایط نوشتن در حوزه کودک و نوجوان با حوزه های دیگر 
فرق می کند، گفت: تعداد نویسندگان کودک کم نیست. اما اگر  مثال نیمی 
از آنان تصمیم بگیرند که دیگر ننویسند در آن صورت باید علت یابی کرد تا 
چرایی آن معلوم شود. این جاست که قضیه فرق می کند تا این که یکی دو 

نویسنده اعالم بازنشستگی کنند.

نویسنده ای که در ایران با خوش شانسی 
روبرو شده

خبر  اعالم  با  گلکار  آبتین 
والدیمیر  از  ترجمه اش  انتشار 
باکوف  نا می گوید:  باکوف،  نا
و  است  سخت خوانی  نویسنده 
نثر دشواری دارد اما جالب است 
در ایران خوش شانس بوده و از 

کارهایش استقبال شده است.
روسیه  ادبیات  مترجم  این 

چند  مجموعه   چورب«  »بازگشت  گفت:  خود  جدید  کتاب  درباره 
داستان کوتاه از والدیمیر ناباکوف است؛ معموال او را با رمان هایش 
می شناسند، ولی داستان های کوتاه او نیز ارزش ادبی و هنری فراوانی 
دارند. این داستان ها بیشتر به دوران اول نویسندگی او که به زبان 
روسی می نوشت و دوران مهاجرتش به اروپا بازمی گردد. این کتاب 
گزیده ای از داستان های دو سه مجموعه اوست که برای ما ملموس تر 
است و خواننده ایرانی راحت تر آن ها را درک می کند. او افزود: زبان 
چورب«  »بازگشت  است.  روسی  مجموعه  این  داستان های  اصلی 
شامل داستان های از ما بهتران، تصادف، کوتوله سیب زمینی، بازگشت 
چورب، برایتن اشترتر-پائولینو، تیغ، رنجش، بادرنجبویه، موسیقی و 

اعالم خبر است که در نشر چشمه منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

فرهنگستان باید این فضای 
سیاست زده را تغییر بدهد

میالد عظیمی درحالی نسبت دادن برخی چیزها به فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی را ناروا می داند که می گوید: فرهنگستان باید این 
فضای سیاست زده را تغییر بدهد. این به سود زبان و ادبیات فارسی 

است. این یک ضرورت ملّی است.
این پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوان »سخنی با 
اولیای فرهنگستان زبان و ادب فارسی« به پویشی پرداخته که برای 
عمومی کردن دسترسی به پیکره زبانی فرهنگستان شکل گرفته است.

و   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه  انتشار  از  پس  که  یادداشت  این  در  او 
حاشیه های به وجودآمده در خصوص بودجه حدودا ۱۱میلیارد تومانی 
فصل  سال  »هر  است:  نوشته  کرد،  منتشر  فرهنگستان  واژه گزینی 
انتقاد از نهادهای فرهنگی که از بیت المال  بازار  بودجه که می شود 
به یک آتش  بودجه می گیرند، گرم می شود. معموال هم خشک وتر 
سوخته می شوند. و همواره نام فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در 
زمره نهادهایی آورده می شود که مفت ارزان اند و سرمایه کشور را به 
باد می دهند و سودی برای کشور ندارند. و این نسبت به فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی نارواست. فرهنگستان زبان و ادب فارسی نهادی 
ملی است. دانشمندان برجسته عضوش هستند و پژوهشگران زبده 
و شریف با آن همکاری می کنند. دستاورد علمی فرهنگستان  قابل 
قبول است. البته عملکرد فرهنگستان حتما کاستی هایی هم دارد که 

باید نقد و اصالح و تکمیل شود. 
اما چرا با فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم مثل فالن موسسه 

»فرهنگی و علمی« مفت  ارزان و بی ربط برخورد می شود؟
بخش مهمی از دلیل یا علت برمی گردد به سیاست. فرهنگستان 
نهادی دولتی است و برای عده ای از دوستان همین نکته کفایت می کند 
که مطرود و مردود ازل و ابد باشد. دیگر اینکه در امتداد همین نگاه 
سیاسی و سیاست زده، نهاد فرهنگستان فروکاسته می شود به مرام و 
منش سیاسی رئیس فرهنگستان. درحالی که این غیرمنصفانه و نادرست 
است. هر چیز به جای خویش نیکوست و کارنامه فرهنگستان را باید 

با معیارهای علمی سنجید نه موازین سیاسی.
دیگر اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان نهادی که 
پشتیبان زبان فارسی است، مورد بغض و نفرت دشمنان زبان فارسی 
و وحدت ملی ایران است. همچنین وضع لغاتی که به فرهنگستان 
نسبت داده می شود - و این مقوله خود بحثی درازدامن است - هم 
محملی شده برای طنازی و البته نقد نامنصفانه. فضای عمومی کشور 
هم طوری است که برای بخش قابل توجهی از توده مردم، تخریب 

فرهنگستان پذیرفتنی بل مطلوب و تشفی بخش است.
تردیدی نیست فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید این فضای 
سیاست زده و مضر و مخّرب را تغییر بدهد. این به سود زبان و ادبیات 

فارسی است. این یک ضرورت ملّی است.
چندی پیش »پویشی« به راه افتاد برای عمومی کردن دسترسی 
به پیکره زبانی فرهنگستان. متن سنجیده و محترمانه و متینی منتشر 
شد. جان کالم این متن این است که چون پیکره به هزینه عمومی 
و بیت المال تهیه شده سزاوار و ضروری است که در دسترس همگان 
قرار بگیرد. این تبعیض و بی عدالتی است که برخی پژوهشگران به 
این امکان دسترسی داشته باشند و در عمر و وقت صرفه جویی کنند و 
دقت و عمق تحقیقات خود را بیشتر کنند و بخش بزرگی از محققان و 

دانشجویان به این امکان یا موهبت دسترسی نداشته باشند.
این سخن صحیح و مشروع است. برخی از دانشمندان خوشنام  
عضو فرهنگستان هم این نامه را امضا کرده اند. به همراه تعداد زیادی 

از دانشجویان و محققان و مدرسان دانشگاه. 
اولیای محترم فرهنگستان می دانند همین کسانی که این نامه را 
امضا کرده اند علی القاعده باید در این فضای سیاست زده و دشمن خو 
قدر  اینان  چون  باشند.  آن  علمی  آثار  مبلغ  و  فرهنگستان  حامی 
خدمات علمی فرهنگستان را می شناسند. شایسته است فرهنگستان 
این »پویش« را یک فرصت تلقی کند و از آن برای تقویت و تحکیم 

جایگاه علمی و شأن فرهنگی خود بهره ببرد.
امیدوارم فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواسته مشروع و صحیح 
این »پویش« را بپذیرد و احساس تبعیض و سرخوردگی را به دوستان 
خود القا نکند. مبادا که فرهنگستان  با رّد این درخواست مشروع و بحق 
دوستان خود را بیازارد که به قول شیخ اجل آزردن دوستان جهل است. 

یک  دم نگاه کن که چه بر باد می دهی
چندین هزار امید بنی آدم است این

صحبت از تصنیف »مرغ سحر«، نام شاعر 
بهار  می آورد.  یاد  به  را  بهار  ملک الشعرای  آن 
دوستی  دیرینه ای با مرتضی  نی داوودـ  موسیقیدان 
از  تار ـ داشت و ۶۹ سال قبل، پس  نوازنده  و 
از دنیا رفت، نی داوود در سوگ او »مرغ  اینکه 
و  تبدیل کرد  به یک قطعه موسیقی  را  سحر« 
این گونه بود که یکی از مهم ترین آثار موسیقی 

تاریخ ایران پدید آمد
اثر جاویدان نی داوود از سال ها پیش ِورد 
از  بخشی  هربار  آن  شنیدن  با  و  است  زبان ها 

تاریخ گویا می شود.
و  خود  خوب  دوست  نی داوود  که  زمانی 
کسی که او را با کالم شیوایش جان می بخشید 
ـ ملک الشعرای بهار ـ را از دست داد، از سوزش 
آثار  و  برد  بیشتری  پناه  سازش  به  ضایعه،  آن 
دیگری ساخت. با این حال، خود او مرغ سحر را 

عاشقانه می نوازد.
به  استادان  از  نی داوود  مرتضی  یاد  زنده 
مرغ  قطعه  درباره  تار خود  نام و صاحب سبک 
چون  ساختم  را  سحر  »مرغ  است:  گفته  سحر 
منزل  در  بیشتر  داشتم.  ملک  با  زیادی  ارتباط 
استاد ملک الشعرای بهار بودم. این اثر را برای او 
ساختم. آنقدر درباره این اثر تعریف کرده اند که 

به نظرم اغراق می آید.«
بود  خوانندگانی  نخستین  از  گلچین  نادر 
تنظیم  با  را  سحر«  »مرغ  زیبای  تصنیف  که 

پایور اجرا کرد. قطعه مرغ سحر با صدای او تا 
حدی قابل تأمل بوده که خوانندگان زیادی آن 
را بازخوانی کرده اند. مرغ سحر جایگاه ویژه ای در 
تاریخ موسیقی ایرانی دارد. در سال ۱۳۸۸ حسن 
نادر گلچین  از  نامه ای  ارسال تقدیر  با  کسایی 

بابت این اجرا قدردانی کرد.
شهر  در  زنجانی  مادری  و  پدر  از  گلچین 
موسیقی  به  کودکی  از  او  آمد.  دنیا  به  رشت 
عالقه فراوانی داشت و از ۱2 سالگی همکاری 
در  که  کرد  آغاز  را  رشت  رادیو  با  خوانندگی  و 
اختیار تیپ رشت بود و زیر نظر مدیران ارتش 

نادر  ویلون(  )آلتو،  اکبرپور  می شد.علی  اداره 
پوردلجو)قره نی( و عده ای دیگر از هنرمندان به 

نام رشت همکاران وی در رادیو بودند.
مقدمات  اینکه  »ضمن  گفت:  می  خودش 
صداسازی را نزد معلمی به نام »مارتروسیان« در 
رشت شروع کرده بودم از طریق رادیو و صفحه 
گرام دلشیفته، صدای محمودی خوانساری، بنان 

و منوچهر همایون پور شده بودم.«
محمود  ارکستر  با  را  خود  برنامه  اولین  او 
کرد  اجرا  ویلون(  و  سه تار  )نوازنده   تاج بخش 
با  ترتیب  به  اداره  این  در   ۱۳۵۴ سال  تا  و 
خوشدل،  عباس  پایور،  فرامرز  ارکسترهای 
مصطفی  و  رام  عماد  مهرافشان،  عبدالکریم 

کمال پورتراب همکاری کرد.
گلچین از سال ۱۳۵۰ در برنامه های مختلف 
رادیو، به ویژه برنامه گلهای تازه فعالیت کرد و 
با هنرمندانی چون فرامرز پایور، منصور صارمی، 
پرویز یاحقی، حبیب اله بدیعی، علی اصغر بهاری، 
توکل،  فضل اله  شریف،  فرهنگ  شهناز،  جلیل 
جهانگیر ملک، هوشنگ ظریف، محمد حیدری، 
امیرناصر افتتاح، محمد اسماعیلی، آبتین اجاللی 

و منصور نریمان همکاری کرد.
خوانندگان  دیگر  از  شجریان  محمدرضا 
»مرغ سحر« است که در هنگام بیماری و بعد از 
درگذشت این استاد آواز ایرانی، قطعه مرغ سحر 
بارها توسط عالقمندانش به یاد او همخوانی شد.

»مرغ سحر« و داستاِن عشقی که پشت آن پنهان مانده
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بهاره رهنما کار دست »شام ایرانی« داد

آمیز  توهین  اظهارات  پی  در 
بهاره رهنما در قسمتی از شام ایرانی، 
که جهت نمایش خانگی تولید شده 
بخش  این  به  نسبت  ساترا  است، 
واکنش  ایرانی«  »شام  مجموعه  از 
با  ساترا  عمومی  روابط  داد.  نشان 

انتشار اطالعیه یی، اعالم کرد پیرو انتشار 
در  ایرانی«  »شام  سریال  جدید  قسمت 
رسانه های صوت و تصویر که در آن به یکی از اقوام اصیل ایرانی توهین 
شده بود، به محض دریافت گزارش مردمی از سوی کاربران، نسبت به 
بررسی مورد مذکور اقدام  به عمل آمد.با بررسی صورت گرفته، مشخص 
شد مورد ذکرشده در تضاد آشکار با »فصل احترام به فرهنگ و اقوام 
کشور« در ضوابط محتوایی است به همین جهت با دستور ساترا، این 

بخش از همه رسانه های رسمی منتشرکننده حذف شد.

انتشار آلبوم پاییزی در فصل پاییز

»قبل پاییز، بعد پاییز« عنوان 
است  موسیقایی  تازه  آثار  از  یکی 
که طی روزهای اخیر به خوانندگی 
امید نعمتی و آهنگسازی محمد امین 

همایی منتشر شده است.
همایی  امین  آلبوم  این  در 

امید  و  شاعر  افشاری  احسان  آهنگساز، 
اصغری میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

»چیزی به من بگو«، »پاییز«، »بهشت غم انگیز«، »نایاب«، »برف«، 
»یادداشت« عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده  است.

محمد امین همایی از جمله آهنگسازانی است که طی سال های اخیر 
به عنوان آهنگساز در برخی آثار موسیقایی ژانر موسیقی ایرانی و تلفیقی 
به خوانندگی هنرمندانی چون وحید تاج، محمدرضا نیازی، نوید نوروزی 

و تعدادی دیگر به فعالیت مشغول بوده است.

بدون روزبه حصاری  سریال »بچه مهندس۴« 
روی آنتن می رود

سریال  بازیگر  حصاری  روزبه 
چهارم  فصل  از  مهندس«  »بچه 

سریال کنار گذاشته شد.
که   »۴ مهندس  »بچه  سریال 

به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دوم 
حضور  بدون  است،   تولید  حال  در  سیما 
روزبه حصاری روی آنتن خواهد رفت. تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی  
با اعالم این خبر در باره دالیل کنار گذاشته شدن روزه حصاری توضیحاتی 
داد و گفت: متأسفانه به دلیل درخواست های نامتعارف و غیرحرفه ای این 
بازیگر، وی از بازی در سری جدید سریال کنار گذاشته شد و به زودی 

بازیگر جدید از میان سایر گزینه ها انتخاب و اعالم خواهد شد.
هم اکنون  کاوری  احمد  کارگردانی  به  سریال  این  تصویربرداری 

در مناطق مختلف تهران، بدون حضور حصاری در حال انجام است.

ون
يزي

لو
ت

ی
سیق

مو

ش
ماي

ه ن
بك

ش

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»اتومبیل« به خط پایان  رسید

»اتومبیل«   فیلم  فیلمبرداری 
سحر  یی  سینما ر  کا جدیدترین 
قریشی در مقام بازیگر، به کارگردانی 

علی میری رامشه به پایان رسید.
فیلمبرداری این فیلم سینمایی 
حدود۴۰ جلسه ادامه داشت و در آن 

اکبر عبدی، مهدی کوشکی، ارسالن قاسمی، 
نیما شاهرخ شاهی، علیرام نورایی، شهرزاد 
کمال زاده، آزیتا ترکاشوند، امیر غفارمنش، ستاره آروین، سیدشعیب جاللی، 
رضا داودی، زهرا عماد، اکبر طارمی، سجاد اقدسی و بازیگر خردسال سانیا 
حیدری نقش آفرینی کردند. فیلم سینمایی اتومبیل که هم اکنون مراحل 
پسا تولید را پشت سر می گذارد، قرار است برای نمایش در جشنواره فیلم فجر 
امسال آماده  شود و هم اکنون تدوین آن توسط محمد توکلی، شروع شده و 

صداگذاری آن را نیز سیدمحمود موسوی نژاد انجام خواهد داد.
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۴ پرونده ایران در انتظار ثبت جهاني

مینیاتور، زیارت تادئوس مقدس، ساختن و نواختن عود، جشن مهرگان

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲63058۲۴- فکس: ۲63058۲۴ صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲75۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

ثبت جهاني آثار مختلف تاریخي، فرهنگي و هنري 
یکي از مهمترین اتفاقات در عرصه میراث قرهنگي براي 
مسئوالن  و  مي رود  شمار  به  جهان  مختلف  کشورهاي 
مختلف در این حوزه سعي مي کنند تا تک تک آثار هنري، 
رسانده  ثبت  به  یونسکو  در  را  خود  فرهنگي  و  تاریخي 
میراث  یک  عنوان  به  افتخارآفریني،  از  فارغ  که  چرا 
ارزشمند براي آیندگان تلقي خواذهد شد. این موضوع از 
طرفي دیگر هم حائز اهمیت مي باشد و آن موضوع این 
است که دیگر کشورها سعي نمي کنند که آثار هنري و 
فرهنگي یک کشور دیگر را به نام خود ثبت کرده و به 
نوعي کشور اصلي را از این افتخار محروم کنند، اتفاقي 
که پیش از این بعضا رخ داده و دردسرها و اعتراضاتي هم 
پیرامون آن شکل گرفته است. حاال در تازه نرین اجالس 
کمیته میراث جهاني یونسکو قرار است ۴ پرونده از ایران 

مورد بررسي قرار بگیرند.

معاون میراث فرهنگی کشور از ارائه ۴ پرونده ایران در 
پانزدهمین اجالس مجازی کمیته میراث جهانی ناملموس 
برگزار  پاریس  در  آذرماه ۹۹  تا 2۹  روزهای 2۴  در  که 
می شود، خبر داد. محمدحسن طالبیان به سایت وزارت 
بر  گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
اساس تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو، این اجالس 
به دلیل شیوع کرونا به صورت آنالین برگزار می شود. وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران برای این اجالس، ۴ پرونده 
ثبت جهانی مینیاتور، زیارت تادئوس مقدس، مهارت ساختن 
و نواختن عود و همچنین جشن مهرگان را ارائه کرده است.

توجه  با  کرد:  تصریح  کشور  میراث فرهنگی  معاون 
این ۴ پرونده به  به محدودیت  های سهمیه ای یونسکو، 
شکل مشترک با کشورهای همسایه تدوین شده است 
تا بتوان از ظرفیت سهمیه مشترک با دیگر کشورها برای 

ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس کشور بهره گرفت. 
پرونده مینیاتور را به شکل مشترک با کشورهای ترکیه، 
مقدس  تادئوس  زیارت  پرونده  ازبکستان،  و  آذربایجان 
پرونده مهارت ساختن و  ارمنستان،  با  به شکل مشترک 
با سوریه و پرونده جشن  نواختن عود به شکل مشترک 
مهرگان به شکل مشترک با تاجیکستان تدوین و برای ثبت 
در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو پیشنهاد شده 
است. کمیته ارزیابی پرونده های ثبت جهانی در تصمیم اولیه 
)draft decision(  با ثبت جهانی 2 پرونده مینیاتور و 
 )refer( زیارت تادئوس مقدس موافقت و پیشنهاد ریفر
دو پرونده جشن مهرگان و مهارت ساختن و نواختن عود 
را داده است. منظور از ریفر کردن پرونده، ارجاع پرونده 
این  ثبت جهانی است.  برای  یونسکو  بعدی  به اجالس 
پرونده ها به دلیل اینکه به شکل مشترک با کشورهای دیگر 
تنظیم شده، ظاهرا ابهام هایی برای کمیته ارزیابی جهانی 

بر روی نقاط مشترک برگزاری این عناصر فرهنگی در 
کشورهای تهیه کننده پرونده مطرح شده است، البته ایران 
به همراه سوریه و تاجیکستان به شکل مشترک دفاعیه های 

کارشناسی و فنی خود را ارائه کرده است.
معاون میراث فرهنگی کشور گفت:  امیدواریم با رایزنی 
۴ پرونده پیشنهادی ایران ثبت جهانی شود، البته تصمیم 
نهایی در خصوص این ۴ پرونده، به نظر کمیته میراث  

جهانی ناملموس در این اجالس باز می  گردد.
او با اشاره به اینکه ۱۸۰ کشور عضو کنوانسیون 2۰۰۳ 
پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس هستند، اعالم کرد: 
جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳۸۴ با تصویب مجلس 
و  ملحق  بین المللی  کنوانسیون  این  به  اسالمی  شورای 
تاکنون موفق به ثبت جهانی ۱۴ عنصر فرهنگی ناملموس 
کشور در ذیل این کنوانسیون بین المللی شده است که به 

لحاظ رتبه بندی در رتبه هفتم دنیا قرار دارد.

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

در هالیوود چه خبر است؟

جرج کلوني به دنبال یکه تاري در اسکار

محمد حسین زاده

این روزها که شیوع ویروس کرونا سراسر جهان 
را فرا گرفته و سینما را به شدت زمین زده است، 
از  هم  هالیوود  قدرتمند  صنعت  حتي  جایي که  تا 
پاي درآمده و در رکود شدید به سر مي برد، هستند 
و  داده  ادامه  خود  کار  به  کماکان  که  چهره هایي 
هدف هاي بزرگي را در سر دارند تا نه تنها از سینما 
دور نشوند بلکه در این ایام عجیب و غریب، بیش 
از پیش به کارهاي خود در این حوزه بپردازند. جرج 
دوست داشتني  و  محبوب  کهنه کار،  چهره  کلوني 
جهاني  شهرتي  از  تنها  نه  که  هالیوود  سینماي 
برخوردار است، بلکه یکي از شاخص ترین هنرمندان 
هالیوود نیز به شمار مي رود که نه تنها در بازیگري 
بلکه در حوزه تهیه کنندگي و کارگرداني نیز درخشان 

ظاهر شده است.
وقتی جرج کلونی بعد از قرنطینه عمومی در ماه 
مارس نتوانست به خانه خود در ایتالیا برگردد، چاره ای 
نداشت جز اینکه بدون در اختیار داشتن خدمتکار، با 
خانواده اش در خانه شخصي اش در لورل کنیون، لس 
آنجلس بماند. وقتی کلونی ظرف نمی شست یا اتو 
نمی زد، یا با دوقلوهای ۳ ساله اش بازی نمی کرد، از 
دور روی پروژه آسمان نیمه شب، هفتمین فیلم بلند 
سینمایی خود در مقام کارگردان کار می کرد. او در 
گفتگوی تلفنی با ایندی وایر از یک خانه ساحلی در 
هاوایی گفت: مجبور بودم در یک دوره فشرده ۶ 
ماهه، کارهای مربوط به جلوه های ویژه فیلم را انجام 

بدهم، نه اینکه بگویم فیلم مملو از صحنه های انفجار 
است، بلکه هر چیزي در این فیلم حتي کوچکترین 
نکته ها هم برایم ارزش داشتند و باید به خوبي روي 

آنها کار مي کردم.
فیلم سینمایي آسمان نیمه شب، تولید نتفلیکس 
است و از 2۳ دسامبر )سوم دی( اکران می شود. این 
فیلم می تواند جرج کلونی ۵۹ ساله را برای اولین بار 
بعد از فیلم برنده اسکار آرگو، در 2۰۱۳ )که به همراه 
شریک و همکار فیلمنامه نویس خود گرنت هسلو 
رقابت  به  کرد(،  تهیه  فیلم  کارگردان  افلک  بن  و 
اسکار  در  درخشان  طبیعتا حضور  برگرداند.  اسکار 
براي هر فیلمسازي یک افتخار محسوب مي شود و 
جرج کلوني امسال قصد دارد با فیلم تازه خود هم در 
مقام کارگردان و هم در مقام بازیگر، در اسکار درخشان 
ظاهر شود. او می تواند هر کاری که می خواهد انجام 
دهد. کلونی که ۳ سال پیش شرکت تولیدي خود 
با مشارکت راند گربر را به مبلغ یک میلیارد دالر 
فروخت، تاکنون ۸ بار نامزد اسکار شده و 2 بار این 
جایزه را گرفته است. جرج کلونی به جز آرگو، که در 
مقام یکی از تهیه کنندگان برنده اسکار بهترین فیلم 
شد، در 2۰۰۶ نیز برای فیلم سیریانا اسکار بهترین 
بازیگر مرد مکمل را دریافت کرد. او برای فیلم های 
مایکل کلیتون )2۰۰۷(، روی هوا )2۰۰۹( و فرزندان 
)2۰۱۱( هم نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد بود. کلونی 
در 2۰۰۶ برای فیلم شب بخیر و موفق باشید، درباره 
ادوارد آر.مارو مجری معروف تلویزیونی، نامزد اسکار 
بهترین کارگردانی و فیلمنامه غیراقتباسی شد و در 

2۰۱2 نیز برای فیلم نیمه ماه مارس، به کارگردانی 
خودش شانس دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه 

اقتباسی را داشت.
در دورانی که نشان چندانی از ستاره های سینما 
نیست، جرج کلونی یک مورد نادر است. او که در دهه 
۱۹۸۰ با بازی در نقش دکتر داگ راس در سریال 
اي .آر به شهرت رسید، این امکان را دارد که برای 
فیلم های خود سرمایه گذار پیدا کند و با چراغ سبز 
روبرو شود و همینطور مجموعه های تلویزیونی مانند 
سریال کوتاه کچ 22 برای شبکه هولو، حتی وقتی 
این فیلم ها خیلی هم تجاری نباشند، مانند اعترافات 
یک ذهن خطرناک، اولین فیلمش در مقام کارگردان 
و دیگر تجربه های کارگردانی اش نظیر کله چرمی ها، 

مردان آثار ماندگار و سابربیکن.
نتفلکیس به ستاره فیلم های ای برادر تو کجایی، 

خارج از دید، سه پادشاه، سه گانه اوشن، 
تا  شد  نزدیک  سزار!  بر  درود  و  جاذبه 
را  خود  کارگردانی  پروژه  بلندپرواز ترین 
تخیلی  علمی  فضایی  تریلِر  بزند:  کلید 
دیستوپیایِی آسمان نیمه شب، با بودجه ای 
حدود ۱۰۰ میلیون دالر. این به آن معنی 
کنار  در  بار  اولین  برای  کلونی  که  بود 
بازیگری باید با جلوه های تصویری نیز 
سروکله می زد. او اکتبر پیش در مراسم 
تقدیر از خود در جشنواره فیلم لندن که 
اولین نمایش آسمان نیمه شب بود گفت: 
این که خودت را کارگردانی کنی واقعا 

سخت است.
درنهایت، با وجود اینکه جرج کلونی 
آسمان  پس تولید  مراحل  شد  مجبور 
نیمه شب را در دوران پاندمی کووید-۱۹ 
فیلم  یک  او  کار  نتیجه  بدهد،  انجام 
عامه پسند است که می تواند تجاری ترین 
پروژه او تا به امروز باشد. فیلم با پشتیبانی 
نتفلیکس می تواند با تماشاگران در سراسر 
جهان ارتباط برقرار کند و می تواند تحسین 
رای دهندگان آکادمی اسکار را بخصوص 
در بخش های فنی به همراه داشته باشد، 
آن هم در شرایطی که در بازار از فیلم های 
بزرگ کمتر نشانی هست. تد ساراندوس 
با  نتفلیکس  محتوا  تولید  بخش  رئیس 

تحسین کار کلونی در آسمان نیمه شب، گفت: این 
فیلم شاید بهترین تجربه کارگردانی دوران کاری 
کلونی باشد. بازی او در فیلم شگفت انگیز است، اما 

خود فیلم دستاورد فوق العاده ای است.
درحالی که جرج کلونی و هسلو روی فیلمنامه 
مارک ال.اسمیت )که اقتباسی از صبح بخیر، نیمه شب 
می کردند،  کار  است(،  دالتن  بروکس  لیلی  نوشته 
بازگشته  فیلم های علمی تخیلی ریدلی اسکات و 
آلخاندرو گونزالس ایناریتو، همینطور تجربیات شخصی 
کلونی با استیون سودربرگ )سوالریس( و آلفونسو 
نیمه شب،  آسمان  کردند.  مرور  را  )جاذبه(  کوارون 
یک فیلم آرام بدون دیالوگ های زیاد است، فیلمی 
اغلب غرق در تفکر که با سکانس های اکشن پرشور، 
نقطه گذاری شده است. البته آنها پیش بینی نمی کردند 
که درام فضایی آنها در دوران یک بیماری  همه گیر 

جهانی و در شرایطی که خیلی از مردم در قرنطینه و 
تنها هستند، اکران می شود. جرج کلونی که دوست 
دارد بگوید تقریبا ۶۰ ساله است، ریش جوگندمی 
پرپشت گذاشت و 2۵ پوند )حدود ۱۱.۳ کیلو( وزن کم 
کرد تا نقش اوگاستین یک دانشمند مبتال به سرطان 
را بازی کند که بعد از نجات از یک فاجعه هسته ای 
جهانی، به تنهایی در یک آزمایشگاه در قطب شمال 
به سر می برد. او روزهای خود را در انزوا می گذراند تا 
اینکه یک دختر ساکت )با بازی کویلین اسپرینگاِل 
۷ ساله( پیدا می شود و می کوشد با یک سفینه فضایِی 
در حال بازگشت که خدمه آن، به رهبری یک زن 
و شوهر )با بازی فلیسیتی جونز و دیوید اویلوو(، قادر 
به برقراری ارتباط با کسی در زمین نیستند، ارتباط 
آنها  برقرار کند. دانشمند و دختر برای رسیدن به 
شمال،  قطب  طوفان های  از  یکی  جریان  در  باید 
از میان سرزمین های بایر و یخی عبور 
کنند تا به یک ایستگاه دیگر برسند که 
سیگنال قدرتمندتری دارد. فیلمبرداری 
این صحنه ها یکی از بزرگترین چالش های 
سازندگان آسمان نیمه شب را رقم زد. آنها 
واقعی  طوفان  یک  دل  در  بودند  ناچار 
مایل  با سرعت ۵۰  بادهایی  کار کنند. 
ساعت(  در  کیلومتر   ۸۰.۴۷( در ساعت 
واقعی بودند و توسط یک گروه کوچک 
با دوربین های ۶۵ میلی متری سنگین در 
دمای ۴۰ درجه زیر صفر و درحالی که 
شعاع دید بسیار محدود بود، روی یک 
فیلمبرداری  ایسلند  در  طبیعی  یخچال 
شدند. جرج کلونی گفت: ما منتظر باد 
بودیم. شرایط آب و هوایی کمک کرد. 
ما به شانس تکیه کرده بودیم و هوا این 
فرصت را در اختیار ما گذاشت. واقعیت 

این بود که کنترل اوضاع دست ما نبود.
مورد دیگری که از کنترل کلونی خارج 
بود، بارداری فلیسیتی جونز بود که ۳ هفته 
بعد از شروع تولید گروه را شگفت زده کرد. 
در ابتدا، هسلو و کلونی به این فکر کردند 
که او را پشت جعبه ها پنهان کنند، یا در 
مرحله پس تولید این مشکل را حل کنند، 
اما خیلی زود تصمیم گرفتند با الهام از 
فرانسیس مکدورمند در فیلم فارگو، با بدن 

در حال تغییر جونز کنار بیایند. در صحنه های بی وزنی 
بجای سیم یک صندلی مخصوص در اختیار گذاشتند 
و حرکت های پا او را به طور دیجیتالی اصالح کردند. 
جرح کلونی دراین باره گفت: او جوری نقش آفرینی 
اتفاقات  از  یکی  این  نیست.  باردار  انگار  که  نکرد 
خوش فیلم بود و یک الیه کامل به کار اضافه کرد.

دوره فشرده ساخت جلوه های ویژه کلونی را به 
این نتیجه رساند که تکنولوژی از زمان ساخت فیلم 
جاذبه چقدر تغییر کرده است. فیلمبرداری بخشی از 
آسمان نیمه شب که در فضا اتفاق می افتد، به گفته 
کلونی به مراتب پیچیده تر بود و جیم بیسل طراح 
صحنه برای طراحی سفینه فضایی تازه ترین علوم 
ناسا را مطالعه کرد. بعد از پایان فیلمبرداری، کلونی 
یک هفته روی تدوین فیلم کار کرد و بعد ماجرای 
استیون  و  او  سپس  آمد.  پیش  عمومی  قرنطینه 
میریونی تدوینگر برنده اسکار )قاچاق( بیشتر روی 
صحنه ها کار کردند تا بین صحنه های قطب شمال 
و سفینه فضایی توازن برقرار شود. اکنون پس از چند 
ماه کار، فیلم جدید کلونی آماده نمایش شده است 
و به نظر در بهترین زمان ممکن نیز اکران می شود. 
نیمه شب درنهایت، یک قصه دیستوپیایی  آسمان 

درباره اهمیت ارتباط انسانی است.
این روزها صحبت هاي زیادي درباره برگزاري 
افتادن  تعویق  به  از  اسکار شنیده مي شود،  مراسم 
آن تا برگزاري مجازي و موضوعات دیگر که هنوز 
هیچکدام به قعطیت نرسیده است ولي چیزي که 
مشخص است این است که ارزش حضور در مراسم 
اسکار و البته درخشش در آن حتي در دوران کرونا 
هم از بین نرفته و کشورهاي دیگر جهان نیز در 
ماه هاي اخیر در تکاپوي معرفي آثار خود به آکادمي 
اسکار بودند و طبیعتا هالیوودي ها بیشترین انگیزه 
را براي حضور در مراسم خودشان خواهند داشت. 
طبق پیش بیني بسیاري از سایت ها و نشریات معتبر 
سینمایي و آنطور که شواهد پیداست، جرج کلوني 
مي تواند براي این فیلم در بخش بهترین کارگرداني 
و بهترین بازیگر مرد کاندید شود و این یک افتخار 
بزرگ براي یک چهره هنري است. حال اگر بتواند 
برنده این تندیس ارزشمند هم باشد چه بسا که نام او 
در تاریخ اسکار به عنوان اولین چهره اي که توانست 
همزمان 2 اسکار بهترین کارگرداني و بازیگري را 

براي یک فیلم دریافت کند، ثبت شود.


