
رکود مطلق در بازار خودرو
رییس کل بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی 
بدون نفت در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته مثبت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی 
با نفت در ۶ ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
مثبت ۱.۳ درصد است. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی 
اینستاگرام خود نوشت: ایستادگی و همت بزرگ ایران در اوج 

جنگ اقتصادی، کرونا و تالش فعاالن اقتصادی کشور در سال 
جهش تولید جواب داد. وی اظهار داشت: همانگونه که در گذشته 
براساس روند شاخص های تولیدات صنعتی و کشاورزی و نیز 
رشد تسهیالت سرمایه در گردش بانک ها اعالم کرده بودم رشد 

اقتصادی کشور مثبت شد.
صفحه ۳

وزیر آموزش و پرورش: 

هیچ دانش آموزی
 نباید از چرخه آموزش دور بماند

شیرهای پرسپولیس در انتظار ببرهای شرق آسیا!
این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک 
بر یک تمام شد. نماینده کره در نیمه اول عملکرد 
بهتری داشت و ۲ بار تا آستانه باز کردن دروازه 
تیم ژاپنی پیش رفت اما موفق به زدن گل نشد. 
بازی کرد و  با احتیاط زیادی  نماینده ژاپن  در سوی مقابل 
کاماًل نبود آندرس اینیستا در عملکرد این تیم مؤثر بود. در 
۴۵ دقیقه دوم همه چیز با گل زودهنگام ویسل کوبه تغییر 
کرد. تیم ژاپنی روی یک حرکت تمرین شده و از یک ضربه 
کرنر به گل رسید. هوتارو یاماگوچی در دقیقه ۵۲ زننده این 
گل بود. در ادامه حمالت تیم کره ای شدت گرفت اما در عین 
 VAR ناباوری بازهم ویسل کوبه به گل رسید. گلی که توسط
مردود اعالم شد. سرانجام حمالت اولسان به نتیجه رسید و 
در دقیقه ۸۴ بیورن یانسن توانست کار را به تساوی بکشاند. 
این گل در ابتدا مورد قبول واقع نشد اما VAR وارد ماجرا 

شد و گل را صحیح اعالم کرد.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل خبر داد:

برق رسانی به ناحیه صنعتی انگوت
 اجرا مي شود

5

یک مقام صنفی اعالم کرد؛

صفحه 3درخواست از مجلس برای اصالح قانون کار و تعیین دستمزد عادالنه

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نیما شاهرخشاهی 

»کینه« را به 
تلویزیون می برد

6ورزش
درخشان:

 پرسپولیس 
لیاقت قهرمانی آسیا 

را دارد

هنگ 7فر

نیما شاهرخشاهی در نخستین تجربه مجموعه سازی خود، قصد 
دارد سریالی با عنوان »کینه« برای تلویزیون بسازد.

گفته  به  و  شد  خواهد  سلخته  قسمت   ده  در  سریال  این 
شاهرخشاهی فضایی معماگونه و دلهره آور دارد.

کاپیتان و سرمربی اسبق پرسپولیس گفت: حضور پرسپولیس 
با ارزش است و این  در فینال لیگ قهرمانان آسیا بسیار 

موفقیت کمتر از قهرمانی در آسیا نیست.
تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته)یکشنبه( تهران را به 
مقصد دوحه ترک می کند تا برای دیدار با نماینده شرق آسیا 

در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده شود.

دبیر اجرایی پویش کتابخوانی ۲۰و۲۰ گفت: که اگر پیوستن 
مخاطبان به این پویش همچنان ادامه دار باشد؛ پویش ۲۰و۲۰ 
تا پایان سال منجر به افزایش ۴۸۰ میلیون دقیقه ای سرانه 

مطالعه در کشور می شود.

افزایش ۴۸۰ میلیون 
دقیقه ای سرانه 

مطالعه در کشور 

همتی:رشد اقتصادی کشور مثبت شد دولت باید با جدیت 
بحث تامین واکسن کرونا را دنبال کند

محمد حسن آصفری با اشاره به ضرورت پرهیز از برگزاری دورهمی 
ها و رعایت پروتکل های بهداشتی، بیان کرد: واقعیت این است که مردم 
در یک سال گذشته به دنبال شیوع ویروس کرونا آسیب های زیادی از 
لحاظ روحی، جسمی و اقتصادی دیده اند و قطعا گسترده تر شدن شیوع این بیماری 

و ادامه این روند آسیب های جبران ناپذیری را به کشور وارد خواهد کرد.
صفحه ۲

نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی در 
خصوص نگرانی های موجود در زمینه بهداشت آب 
شرب اهواز گفت: هر چند کیفیت بهداشتی آب اهواز 
جای نگرانی ندارد اما وضعیت شبکه آبرسانی آسیب پذیر است.

سیدکریم حسینی با اشاره به اظهار نظر رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور در خصوص مشکالت آب آشامیدنی مناطقی 

از شهر اهواز اظهار کرد: خطاب به آقایانی که به استان خوزستان 
سفر می کنند می گوییم که ما نیاز به روضه خوانی نداریم؛ هر کس 
از دستش می رسد باید کمک کند. وی افزود: یکی از محورهای 
اصلی پیگیری های ما، بحث آب و فاضالب است و مسئوالن 
نیز باید کمک کنند تا این مشکل، به صورت ریشه ای حل شود.
صفحه ۲

وضعیت شبکه آبرسانی اهواز آسیب پذیر است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مناقصه عمومی

نوبت دوم 
 شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به انجام عملیات بازپیرایی 
اقدام  مناقصه عمومی  برگزاری  از طریق  )ع(  امام حسین  میدان 
نماید، لذا متقاضیان می توانند همه روزه به جزء ایام تعطیل در وقت 
اداری جهت هماهنگی و کسب هرگونه اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن های ۳۲۳۶۲۴۲۱-۳۲۳۶۴۰۴۰-۳۲۳7۴۳7۴-۰۲۳ سازمان 
سیما منظر و فضای سبز تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت 
www.shahrood.ir اسناد مناقصه  شهرداری به آدرس 

فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 

مورخ ۰۴/۱۰/۹۹ می باشد.
نوبت اول چاپ: ۹۹/۰۹/۱7
نوبت دوم چاپ:۹۹/۰۹/۲۴

 علیرضا حاجی محمد علی- شهردار شاهرود

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای 

شماره مجوز:  1399.5295
نوبت اول 

شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهایی که دارای گواهینامه صالحیت 
معتبر از مراجع ذیربط و ذیصالح در زمینه موضوع مناقصه می باشند واگذار نماید.

شماره مناقصه: ۹۹/۰۲۵
موضوع مناقصه: پارتیشن بندی و دکوراسیون سالن CCR شرکت پاالیش گاز ایالم

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه(: ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه(: ضمانتنامه بانکی 

تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران: ۹۹/۱۰/۰۸
تاریخ آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران: ۹۹/۰۱۰/۲۱

تاریخ گشایش پاکات: ۹۹/۱۰/۲۲ )ساعت ۸ صبح( 
 www.setadiran.ir :آدرس دریافت اسناد الکترونیک

آدرس پستی مناقصه گزار: ایالم / بخش چوار / صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۱/ کدپستی ۶۹۳7۱7۰۱۱۰/ دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
* مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۲۰77 و ۳۲۹۱۲۸۵۰-۰۸۴ )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم 

آگهی تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای
 احداث ساختمان کمک آموزشی روستای گایکان 

دانشگاه شهیدچمران اهواز در سال 1399 
نوبت اول

دانشگاه شهیدچمران اهواز،در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان کمک آموزشی روستای گایکان خود،از طریق برگزاری مناقصه عمومی و یک مرحله ای،در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از طریق واگذاری به شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت قانونی ۵ ابنیه،از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

باشند اقدادم نماید.
موضوع تجدید این مناقصه،عبارتست از احداث ساختمان کمک آموزشی روستای گایکان دانشگاه شهیدچمران اهواز در سال ۱۳۹۹ مدت زمان انجام عملیات 
فوق،به میزان ۱۲ ماه می باشد.ضمنا دوره تضمین پروژه به میزان ۱۲ ماه می باشد.متقاضیان می توانند روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۴،از طریق درگاه سامانه 
بابت  را  ریال  مبلغ ۶۶۲/۳۰۶/7۱۶  بایست  نمایند.شرکت کنندگان در منقصه،می  اقدام   www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  الکترونیکی دولت  تدارکات 
تضمین شرکت در این مناقصه،به شماره حساب ۴۰۰۱۰7۲7۰۶۳77۵۳۸ به نام وجوه سپرده نزد خزانه دار کل کشور به نام بانک مرکزی ایران از طریق سامانه 
ستاد و به صورت فیزیکی)تحویل پاکت الف( واریز نمایند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر،از 
طریق سامانه ستاد و به صورت فیزیکی واریز نمایند.ضمنا تهیه و تحویل فیزیکی پاکت الف در آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس:خوزستان،اهواز،اتوبان 
گلستان،میدان دانشگاه،دانشگاه شهیدچمران اهواز،ساختمان مرکزی،طبقه اول،اتاق۵۱،اداره امور قراردادها،تلفن:۳۳۳۳۱۰۶۵-۰۶۱ الزامی می باشد.آخرین مهلت 
تحویل دادن پیشنهادها،تا ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶،به نشانی فوق الذکر می باشد.مبلغ برآورد این مناقصه،به میزان ۱۲/۲۴۶/۱۳۴/۳۱۹ 
ریال می باشد.مناقصه گران محترم،موظفند مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال،بابت هزینه تکثیر اسناد مناقصه  از طریق سامانه ستاد واریز نمایند و اصل رسید واریزی مربوط 

به صاحب حساب را جهت دریافت اسناد،در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
جلسه بازگشایی پاکات الف،ب و ج مناقصه گران در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حض.ر اعضاء کمیسیون معانالت و مناقصات 
دانشگاه،از طریق سامانه ستاد،تشکیل خواهد شد.الزم به ذکر است دانشگاه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه،در رد یا قبول کلیه پیشنهادهای مالی واصله 
مختار خواهد بود.این مناقصه با پیشنهاد حداقل ۲ مناقصه گر رسمیت می باد.به این پروژه تا سقف حداکثر۲۰% پیش پرداخت تعلق می گیرد.پرداخت کلیه هزینه 
های انتشار دو نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار کشوری،به عهده برنده مناقصه می باشد.الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مالی مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها به استثناء پاکت الف که به صورت حضوری تحویل می گردد،ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( انجام می پذیرد.مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 
جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. پرداخت هزینه و کارمزد سامانه ستاد، به عهده برنده مناقصه می باشد.اعتبار این پروژه به صورت نقدی تامین گردیده است.

شناسه آگهی : ۱۰۶۰۵۱۵
اداره امور قراردادها-دانشگاه شهید چمران اهواز 

سرمقاله
تلویزیون به کجا می رود؟

م. حسن بیگی
انتظاری که از تلویزیون، به عنوان یک رسانه فراگیر وجود دارد، این 
است که حکم دانشگاه را داشته باشد و ضمن تامین دیدنی های مناسب 
اوقات فراغت هموطنان، به مخاطبان خود عقل و دین  برای پر کردن 
دست  از  سیما  کنترل  مهار  انگار  که  است  مدتی  متاسفانه  اما  بیاموزد، 
جدیدی  دسته گل  رسانه،  این  توسط  روز،  هر  و  رفته  در  هم  مدیرانش 

به آب داده می شود. 
تازه ترین مورد از دسته گل های اهدایی سیما به مخاطبان برنامه »در 
انتهای الوند« بود که روی آنتن شبکه ۲ سیما رفت و طی آن یکی از 
خلبانان زمان جنگ  عنوان کرد: »ُکردها گوشت خلبان هلی کوپتر کبری 

را هر کیلو ۵۰۰ میلیون تومان می خریدند!«.
را  مطلب  این  وقتی  تلویزیون،  عادی  بیننده  یک  به عنوان  من، 
بر  و  یافته  دروغ پراکنی  در  سیما  تالش  واضح  مصداق  آن را  شنیدم، 
این تصور بودم که وقتی دروغی چنین گراف از سیما پخش می شود، 
پخش  این که  اضافه  به   . است  تردید  محل  نیز  اخبارش  بقیه  صحت 
چنین مطلب سخیف و کذبی، توهین آشکار به هموطنان شریف و غیور 
ُکرد و ستم در حق آنان است و مترصد فرصتی بودم تا دیداری با یکی 
از مسئوالن سیما داشته باشم و به عنوان روزنامه نگار اعتراض خود ر 
محترم  نماینده  محمود زاده  خوشبخانه جالل  که  کنم  منتقل  سیما  به 
را  کارم  مجلس  سنت  اهل  فراکسیون  رییس  و  مهاباد  شریف  مردم 
راحت کرد و طی نامه یی خطاب به رییس سازمان صدا و سیما، نسبت 

به این قضیه واکنش نشان داد. 
سازمان  رییس  عسکری،  علی  به  خود  نامه  در  محمود زاده  جالل 
صدا و سیما نوشت: همچنان که استحضار دارید صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران هزینه های آن از محل بیت المال تأمین می شود و متعلق 
به تک تک ایرانیان اعم از هر قوم ، نژاد و مذهبی می باشد، ولی متأسفانه 
در طول چند سال گذشته به ویژه در سال جاری شاهد توهین های مکرر 
عوامل و میهمانان رسانه ملی به اقوام و مذاهب رسمی کشور هستیم که 
علی رغم توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر عدم توهین به اقوام و 
مذاهب و حرام بودن این رفتارها، این روند ناصواب و برخالف امنیت و 

انسجام ملی همچنان ادامه دارد.
هنوز مدت زیادی از توهین صدا و سیمای مرکز استان ُکردستان 
به اهل سنت و خلفای راشدین نگذشته که متأسفانه شبکه ها و برنامه های 
مختلف صدا و سیما مجدداً اقدام به پخش برنامه هایی با محتوای توهین 
به اقوام نموده و بعد از توهین یکی از به اصطالح هنرپیشه های تلویزیونی 
نفرت  دو سیما،  برنامه شبکه  در  اخیر  روز  در چند  لُر،  به مردم سرافراز 
پراکنی، افترا و توهین به مردم ُکرد نیز تکرار می شود، که میهمان برنامه 
یک  با  را  ُکرد  سرافراز  مردم  همه  تعجب  کمال  با  الوند«  انتهای  »در 
دید نگریسته و می گوید گوشت خلبان هلی کوپتر کبری را ُکردها هر 
کیلو ۵۰۰ میلیون تومان می خریدند که این جمله نه تنها دروغی بیش 
نیست، بلکه الزم است به این جناب خلبان که اگر از همکاران ُکرد خود 
خلبان شهید  اولین  خالد حیدری  نماییم که شهید  یادآوری  ندارد،  خبر 
کشورمان در جنگ تحمیلی و در عملیات برون مرزی ُکرد و اهل سنت 

و از اهالی مهاباد بود.
لذا، ضروری است مجموعه صدا و سیما در دعوت از افراد به منظور 
اظهار نظر در رابطه با مسایل مهم و حیاتی همچون جنگ تحمیلی، که 
تمام مردم ایران از هر قوم و مذهبی در جهت دفاع از وطن در کنار هم 
از پخش هرگونه اظهار نظری که باعث توهین  تا  بودند، دقت نموده، 
به اقوام اصیل ایرانی می شود جلوگیری به عمل آید و اجازه ندهند افرادی 
بی اطالع، کینه و نفرت شخصی خود را به حجم وسیعی از جامعه تسری 
دهند. لذا الزم است ضمن برخورد با عوامل تهیه و پخش این برنامه و 
عذرخواهی از مردم سرافراز ُکرد، منبعد از پخش برنامه هایی که حاوی 

توهین به مذاهب و اقوام ایرانی می باشد جداً خودداری شود.

علی جعفرآبادی
 رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
نسبت به تغییرات ایجاد شده در کتاب پایه هفتم 

ابتدایی واکنش نشان داد.
و  پژوهش  سازمان  رییس  ملکی  دکتر  جناب 
ایجاد  تغییرات  به  نسبت  آموزشی  برنامه ریزی 
شده در کتاب پایه هفتم ابتدایی واکنش نشان داده 
است: واکنش سازمان پژوهش به تغییر داستان 
هوشنگ مرادی کرمانی در کتاب درسی فرموده 
اند »این اتفاق  مربوط به سال قبل و زمان مدیریت 
قبلی سازمان پژوهش بوده و در زمان مدیریت بنده 

این اتفاق نیفتاده است.«
جناب دکتر ملکی

این جمله دو کارکرد کامال متضاد می تواند داشته 
مسئولیت؟  افزایش  یا  مسئولیت  کاهش  باشد: 

کدامیک؟ مسئله این است.
به  تلخ  اتفاق  این  در  شما  مسئولیت  شاید  بله، 
خیانت  و  تحریف  این  عامالن  و  آمران  اندازه 
نباشد؛ اما به همان میزان که از باِر مسئولیت شما 
می کاهد؛ بر آن خواهد افزود، چراکه رییس فعلی 

سازمان شمایید.
برخی از جرایم، مقطعی و گذرا هستند و برخی 

مستمر.
فرض کنید من معلم مدرسه ای هستم. به عمد یا 
سهو شیشه کالس را می شکنم. مدیر مدرسه تغییر 
می کند و کالس را با شیشه ی شکسته تحویل 
می گیرد. او می تواند بگوید این شیشه در زمان 
من نشکسته و من فعال پولی برای تعمیر آن ندارم؛ 
اما رسیدگی می کنم و ان شااهلل درست می شود.

اما اگر من، در مقام معلم، تعدادی از دانش آموزان 
در  مدرسه  مدیر  و  گرفتم  در کالس گروگان  را 
 Tتغییر کرد و شخص جدیدی آمد همین زمان 
او نمی تواند بگوید این گروگان گیری در زمان 
من نبوده و من سعی می کنم مراقب چنین اتفاق 

های ناگواری باشم.
تبعاِت  و  تلفات  با  جرمی  درسی  متون  تحریف 
مستمر است که استمرار آن بر شمار قربانیان آن 
خواهد افزود و امروز، مسئولیت رسیدگی به این 
موضوع به عهدة شما؛ بلکه به عهدة عالی ترین 

مقام وزارت آموزش وپرورش است.

بدون  و  پیگیری کنید؛  را  این موضوع  باید  شما 
شک به حمایت قاطع وزیر نیازمندید.

اما با عرض پوزش، باید عرض کنم شما در معرض 
یک خطای راهبردی هم هستید.

فرموده اید: »برای سال آینده قطعا این متن اصالح 
خواهد شد، ما نیز دستور دادیم، این متن به همان 

متن قبلی و اصیل خودش بازگردد.«
جناب دکتر ملکی

جناب وزیر محترم آموزش و پرورش
متن، کمترین چیزی است که باید به حال قبلی و 
اصیل خودش بازگردد. موضوع فراتر از این است.

بفرمایید:  که  ماند  می  آن  مثل  فرمایش  این 
شده  گرفته  گروگان  های  بچه  امروز  همین  از 
خواهند  باز  هایشان  خانه  به  و  شد  خواهند  آزاد 

گشت... و تمام.
و من به منزله یک شهروند یا یک والد، منتظرم 
این  و عامالن  آمران  و  درباره خاطیان  تا شما 
سیاست  خصوص  در  و  دهید  توضیح  جنایت 
ماجراهایی  چنین  تکرار  برای  پیشگیرانه  های 
به  را  ام  بچه  فردا  بتوانم  تا  دهید؛  توضیح 

بفرستم. مدرسه 
چند روز پیش با یکی از نویسندگان مطرح کشور 
که از قضا نوشته ای از ایشان نیز در کتاب های 
درسی موجود است صحبت می کردم. نگران بود 
و ناراحت؛ هم از بدسلیقگی در متنی که از ایشان 
گزینش و منتشر شده است و هم از این فرجامی 

که شاید در انتظار نوشته او نیز باشد.
اینکه این اتفاق در زمان مدیریت دکتر ملکی یا 
وزیر فعلی نبوده اتفاقا مسئولیت ایشان را سنگین 
تر می کند؛ چرا که پیش فرض این است که می 
توانید آزادانه و با ُحریت و بدون مالحظه و نگرانی 

به این موضوع رسیدگی کنید.
بهتر از من آگاه هستید که چه باید کرد:

 با مردم و مخاطبان تان مستقیم و صادقانه وارد 
گفتگو شوید؛

ببینید از چه سالی این تغییر رخ داده است؟
 امضای آخر را چه کسی پای کتاب گذاشته و آن 

را راهی چاپخانه کرده؟
 متن را چه کسی و به دستور چه کسی تغییر داده؟

 گام های بعدی را هم بگویم؟

نگاه و نظر
چه کسی مسئول اعاده حیثیت از آموزش و پرورش است؟

 ببینید چه ساز و کاری یا چه اعمال فشارهایی 
کافی  اندازه  به  که  مسئوالنی  تا  بوده  کار  در 
قرار  امور  صدر  در  نبوده اند  صالحیت  صاحب 

گرفته اند؟
شبی که فهمیدم در متن زنده یاد نادر ابراهیمی 
دست برده اند؛ برای نوشتن مطلبی با همسر ایشان 

صحبت کردم. به ایشان گفتم:
اگر  من  نیست.  او  تحریف  فقط  نادر،  تحریِف 
دانش آموز باشم؛ اولین پرسشی که برایم ایجاد 

می شود این است:
آیا می توانم به درستی مطالبی که به اسم دین و 
قرآن و تاریخ و مکتب و مذهب و آرمان و ایمان 

به دست من می دهند مطمئن باشم؟ یا آنها هم 
زبانم الل... .

امروز دیدیم تحریف »نادر«، ظاهرا  بگذریم که 
خیلی هم نادر نبوده است.

وزیر محترم آموزش و پرورش
ریاست محترم سازمان پژوهش

تلفاِت  با  جرِم  یک  به  تا:   هستید  مسئول  شما 
و  آمران  و  بانیان  علیه  و  دهید   پایان  مستمر 
عامالن آن، به منظور بازگرداندن اعتماد عمومی 
و اعاده حیثیت آموزش وپرورش، اقامة دعوا کنید 
و جدی ترین تدبیرهای پیشگیرانه را برای تکرار 

این جرایم اتخاذ کنید.

صفحه ۳
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وضعیت شبکه آبرسانی اهواز آسیب پذیر است
اهواز در مجلس شورای اسالمی در خصوص نگرانی های موجود  نماینده 
در زمینه بهداشت آب شرب اهواز گفت: هر چند کیفیت بهداشتی آب اهواز جای 

نگرانی ندارد اما وضعیت شبکه آبرسانی آسیب پذیر است.
سیدکریم حسینی با اشاره به اظهار نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
در خصوص مشکالت آب آشامیدنی مناطقی از شهر اهواز اظهار کرد: خطاب به 
آقایانی که به استان خوزستان سفر می کنند می گوییم که ما نیاز به روضه خوانی 

نداریم؛ هر کس از دستش می رسد باید کمک کند.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی پیگیری های ما، بحث آب و فاضالب 
است و مسئوالن نیز باید کمک کنند تا این مشکل، به صورت ریشه ای حل شود.

حسینی بیان کرد: هر چند ما به عنوان نماینده مردم در یک سری اختیارات 
داریم اما ممکن است این اختیارات کافی نباشند؛ با این وجود، به عنوان مثال ما 
حق آالیندگی خوزستان را از وزارت نفت پیگیری می کنیم و در این خصوص، از 

ابزاری که قانون در اختیارمان گذاشته، استفاده کرده ایم.
نماینده اهواز تصریح کرد: در خصوص فضای زیرساختی و خدمات در زمینه 
آب و شبکه فاضالب اهواز، برای همه ثابت شده است که مشکل جدی وجود دارد. 
در این خصوص نیز اعتبارات و امکانات استان خوزستان به تنهایی جوابگو نیستند 

و باید از اعتبارات دیگری که تخصیص داده می شود، استفاده کنیم.

دولت باید با جدیت بحث تامین واکسن کرونا را دنبال کند
نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد که دولت باید 
استاندارد  واکسن  داخلی  از ظرفیت های  استفاده  با  واکسن  تولید  از طریق  هم 
تولید کنند و هم با واردات آن از کشورهایی که توانسته اند بحث تامین واکسن 

کرونا را دنبال کند.
محمد حسن آصفری با اشاره به ضرورت پرهیز از برگزاری دورهمی ها و 
رعایت پروتکل های بهداشتی، بیان کرد: واقعیت این است که مردم در یک سال 
گذشته به دنبال شیوع ویروس کرونا آسیب های زیادی از لحاظ روحی، جسمی 
و اقتصادی دیده اند و قطعا گسترده تر شدن شیوع این بیماری و ادامه این روند 

آسیب های جبران ناپذیری را به کشور وارد خواهد کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: ان شاءاهلل با همکاری مردم و 
تالش های صورت گرفته برای تامین واکسن بتوانیم زودتر از این بالی خانمان 

سوز نجات پیدا کنیم. 

سهم استان مرکزی از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی قابل 
قبول نیست

نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی گفت: سهم 
استان مرکزی و مجموعه شرکت های دانش بنیان از مجموعه تسهیالت صندوق 

نوآوری و شکوفایی قابل قبول نیست.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مجموعه  کرد:  اظهار  کریمی  اکبر  علی 
جمهوری با مدیریت فعلی یکی از حوزه های مطلوب و موفق دولت است و در 
این سال ها تالش های ارزنده ای در جهت توسعه علمی کشور و توسعه شرکت 

های دانش بنیان و مراکز رشد و... در این حوزه صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: امروز مشخص است که هر کشوری در این حوزه پیشرفته تر 

باشد قطعا پیشگام تر بوده و اقتدار و  عناصر ملی آن پایدارتر خواهد بود.
کریمی اضافه کرد: در پی این سفر بخش کوچکی از توانمندی های متنوع 
استان و  اراک در بخش صنعت و مجموعه های علمی دانشگاه ها به نمایش 
تبدیل  بالفعل  به  بالقوه  از  ها  های الزم ظرفیت  حمایت  با  اگر  و  گذاشته شد 
شوند می تواند برای استان و کشور و حتی در حوزه های بین المللی موثر باشد.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی اکثر شرکت های دانش بنیان از مشکل 
تامین مالی گالیه دارند که صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان بستر قانونی 
خوب  نسبتا  مالی  ظرفیت  با  بنیان  دانش  های  شرکت  از  مالی  حمایت  برای 
ایجاد شده و به نظر می رسد سهم استان و مجموعه شرکت های دانش بنیان 
از مجموعه تسهیالت این صندوق قابل قبول نیست که باید توجه ویژه ای در  
خصوص تقویت سازوکارها در جهت رسیدگی به  تقاضای تسهیالت از طریق 

این صندوق صورت گیرد.

رییس حمهور، امروز  به پرسش خبرنگاران پاسخ می دهد
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور با اعالم این خبر که روحانی 
امروز به پرسش های خبرنگاران پاسخ می دهد گفت: رئیس جمهور از مدت ها قبل 
در صدد بود که با خبرنگاران و اصحاب رسانه سخن بگوید اما به دلیل مالحظات 
همه گیری کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، این نشست تا کنون به 

تاخیر افتاد.
علیرضا معزی با اعالم این خبر افزود: اگرچه دکتر روحانی طی این مدت به 
برنامه های هفتگی همچون جلسه هیات دولت و ستاد ملی  اَشکال مختلف و در 
مبارزه با کرونا، مرتبا با مردم سخن گفته است اما گفت وگو با خبرنگاران رسانه ها 
و پاسخگویی به سئواالت آن ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی همواره از سوی 

رئیس جمهور بعنوان یک فرصت و ضرورت تلقی شده است.
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور به سوابق نشست های متعدد 
رئیس جمهور در سنوات گذشته اشاره و تاکید کرد: آقای روحانی نشست های متعددی 
با اصحاب رسانه در سطح مختلف از خبرنگار تا سردبیران و مدیران رسانه ها داشته و 
عالوه بر کنفرانس های معمول خبری، در موقعیت هایی همچون ماه مبارک رمضان 

نیز میزبان آنان بوده است.
معزی همچنین از استعالم از ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری نشست 
خبری آتی رئیس جمهوری خبر داد و گفت: بر اساس استعالمی که از ستاد ملی 
انجام شده و پاسخ این ستاد، ناگزیر خواهیم بود به دلیل رعایت پروتکل های مربوطه، 
نشست را به شکل متفاوتی از سبک و سیاق گذشته برگزار کنیم. به همین دلیل هم 
از لحاظ زمان برگزاری کنفرانس و هم از نظر تعداد رسانه هایی که می توانیم برای 

شرکت در این نشست دعوت کنیم، دچار محدودیت هایی هستیم.
وی با عذرخواهی صمیمانه از رسانه هایی که امکان دعوت از آنها فراهم نیست، 
اظهار داشت: به  رغم میل باطنی، متاسفانه ناچاریم به حضور نمایندگان تعداد محدودی 
از رسانه ها بسنده کنیم. در نشست مشورتی شهریور ماه با حضور مدیران رسانه ها 
هم متاسفانه به دلیل مشابه، نتوانستیم از حضور نمایندگان تعداد زیادی از رسانه ها، 

از جمله پایگاه های خبری بهره ببریم که جا دارد مجددا از آنها عذرخواهی کنم.
آذر   ۲۴ دوشنبه  امروز   ۱۵ ساعت  خبری  نشست  این  معزی،  گفته  به 

برگزارمی شود.

غرب، سیاسی کاری را در برخورد با سالح شیمیایی کنار بگذارد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با محکوم کردن هر نوع استفاده از 
سالح شیمیایی، از کشورهای غربی خواست تا سیاسی کاری در برخورد با این نوع 

تسلیحات را کنار بگذارند.
مجید تخت روانچی ضمن سخنرانی در شورای امنیت پیرامون پرونده شیمیایی 
سوریه گفت: سیاسی کاری در برخورد با موضوعات مرتبط با سالح های شیمیائی 
اعتبار کنوانسیون و سازمان منع سالح های شیمیایی را خدشه دار کرده است و غرب 

باید به رویه غیرحرفه ای و مبتنی بر اغراض سیاسی خود در این زمینه پایان دهد.
وی افزود: ایران قربانی اصلی استفاده گسترده از سالح های شیمیایی در دوره 
معاصر است که کشورهای غربی در تولید آن به صدام کمک کردند و وقتی هم او 
به صورت گسترده از این سالح علیه شهروندان ایران و سپس اتباع عراق استفاده 

کرد، هیچ اقدامی در مقابل وی انجام ندادند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: به همین خاطر، ایران 
زیانبار  آثار  به  این سالح ها و هم  به ماهیت غیرانسانی  از هر کشوری هم  بیشتر 

سیاسی کاری در برخورد با آن ها واقف است.
تخت روانچی اظهار داشت: از این رو، ایران استفاده از سالح شیمیایی توسط 
هر کسی، در هر مکان و زمان و تحت هر شرایطی را محکوم می کند و خواستار 
اجرای کامل، مؤثر و غیرتبعیض آمیز کنوانسیون منع سالح های شیمیایی و تقویت 

اعتبار سازمان ذیربط است.
وی تصریح کرد: مایه بسی تأسف است که طی چند سال اخیر، کشورهای 
غربی برای پیشبرد اهداف خود در ارتباط با پرونده شیمیایی سوریه، در شورای امنیت 
و سازمان منع سالح های شیمیایی مبتنی بر اغراض سیاسی خویش برخورد می کنند.

پژوهش های علمی ما در سطح دنیا با شاخص های مختلف سنجیده می شود 
ه  ر با ر د م  علو یر  ز و
وضعیت کنکوری های نظام 
گفت:   ۱۴۰۰ سال  در  قدیم 
سنجش  شورای  در  مرتبه  دو  موضوع 
و پذیرش مطرح و تصمیم گرفته شده 
است که دیگر ادامه پیدا نکند. از نظر 
ما پرونده این موضوع بسته شده است.

از  حمایت  درباره  غالمی  منصور 
مراکز  گفت:  پژوهشگر  آموزان  دانش 
دانشگاه ها  کنار  در  عموما  چون  رشد 
و  تید  سا ا طریق  ز  ا فته  گر شکل 
می  فعالیت  ایده  صاحب  دانشجویان 
کند، نمونه کار می آید و می پذیرند که 

حمایتشان کنند.
دانش  حضور  برای  افزود:  وی 
آموزان هم مانعی نیست و اگر ایده ای 
قابل  و  جدید  ایده  عنوان  به  که  دارند 
حمایت مطرح می شود، این کار شدنی 
است و می توانند همراه مربی و تیمی 
که این ایده را پیش می برد در مراکز 
رشد حضور داشته باشند. تا کنون مانعی 

نبوده است.
وزیر علوم در پاسخ به اینکه یک 
مرتبه مطرح کرده بودید کنکور حذف 
نمی شود مگر امتحانات سه پایه متوسطه 
نهایی شود؟ گفت: موضوع در شورای 
جدی  طور  به  فرهنگی  انقالب  عالی 
مطرح است تا تدبیری برای جایگزینی 
برخی  در  شود.  اندیشیده  فعلی  کنکور 
رشته های پرطرفدار حتما باید شاخص 
این  روی  باشد.  داشته  وجود  انتخاب 
موضوع کار می شود و امیدواریم نتیجه 
خوب و قابل اعتمادی از لحاظ ارزیابی 
انتخاب دانش آموزان برای دانشگاه  و 
ها به دست بیاید. این اراده وجود دارد.

پس  اینکه  به  پاسخ  در  غالمی   
حذف کنکورمنوط به امتحان نهایی سه 
پایه نیست؟ اظهار داشت: شاخص اصلی 
ما در حال حاضر نمره آزمون سراسری 
را  شاخص  این  بخواهیم  اگر  است. 
جایگزین کنیم، باید یک انتخاب علمی 

انجام دهیم. انتخاب علمی را قاعدتا در 
یک سال تحصیلی نمی شود انجام داد 
و باید چندسال متوالی را با یک سیستم 
ملی  سطح  نظر  از  گیر  همه  و  ثابت 

ارزیابی کنیم.
در  بتوانیم  باید  داد:  ادامه  وی 
سراسر کشور دانش آموزان را در یک 
سطح استاندارد با همدیگر مقایسه کرده 
و آنها را انتخاب کنیم. اینکه دانشگاه ها 
خودشان هم شاخص های خاصی داشته 
باشند، مورد بحث است و لذا باید اجازه 
بدهید کار کارشناسی در شورای عالی 
به  کار  شود.  انجام  فرهنگی  انقالب 
نقشه  اجرای  ستاد  در  جدی  صورت 
و  است  پیگیری  حال  در  کشور  علمی 

باید به نتیجه برسد.
امیدواریم  کرد:  اضافه  علوم  وزیر 
در  می شود  بینی  پیش  که  همان گونه 
سال ۱۴۰۰ قبل از ثبت نام کنکور ۱۴۰۱ 
تصمیم نهایی اعالم شود که اگر انجام 

شود کار خوبی است.
غالمی در پاسخ به اینکه آیا پرونده 
نظام قدیمی ها برای کنکور ۱۴۰۰ بسته 
شد؟ گفت: از نظر ما بله، زیرا دو مرتبه 
مطرح  پذیرش  و  سنجش  شورای  در 
دیگر  که  است  شده  گرفته  تصمیم  و 
ادامه پیدا نکند. از نظر ما پرونده بسته 

شده است.
سطح  و  ه  یگا جا ه  ر با ر د وی 
یژوهش های علمی ایران در دنیا اظهار 
کرد: پژوهش های علمی ما در سطح 
سنجیده  مختلف  شاخص های  با  دنیا 
می شود. از نظر تولیدات علمی، کیفیت 
به گونه ای است که مقاالت در مجامع 
علمی دنیا پذیرفته و در نشریات چاپ 
می شوند و جامعه علمی ما در رتبه بندی 

ها در جایگاه پانزدهم قرار دارد. 
دیگر،  شاخص  افزود:  علوم  وزیر 
طریق  از  که  است  مقاالت  کیفیت 
نسبت ارجاعات به مقاالت ما سنجیده 
می شود. از این لحاظ رتبه بسیار خوبی 
داریم. مورد دیگر، سرعت رشد علمی 
کشور است. وقتی در یک مسابقه بین 
برای  دنیا  مطرح  و  بزرگ  کشورهای 
ارائه دستاوردهای علمی قرار می گیریم 
معنایش این است که آنها هم دارند با 
می کنند.  کار  بیشتری  های  توانمندی 
همچنین وقتی ایران به لحاظ سرعت 
رشد علمی در دنیا، دوم می شود و یا به 
اعتباری برخی شاخص ها در رتبه اول 
هستیم به معنای آن است که محققین 
و پژوهشگران ما دارند با توان باال کار 

می کنند.
غالمی درباره اینکه دستاوردهای 

علمی ما چقدر در داخل مورد استفاده 
قرار می گیرد اظهار داشت: ما حتما باید 
جایگاه بین المللی مان را حفظ کنیم و 
نگاهی به استفاده آنها در داخل داشته 
حوزه  در  ها  پژوهش  از  برخی  باشیم. 
علوم پایه و برخی علوم جدید هستند که 
هنوز در سیستم های کاربردی ننشسته 
اند و بسیاری از دستاوردهای محققین 
ما که در دنیا در حال استفاده است  از 

همین گروه است. 
زیادی  تعداد  البته  داد:  ادامه  وی 
پایان  طریق  از  هم  تحقیقات  این  از 
حوزه  در  گیری  کار  به  هم  و  ها  نامه 
های فناوری به سمت کاربردی شدن 
رفته است. در حال حاضر تعداد زیادی 
واحدهای فناور داریم که در مراکز رشد 
و پارک ها مستقر هستند و هر ایده ای 
که دارند مبتنی بر یک پژوهش و نتیجه 

یک تحقیق است. 
تعداد  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر 
در  بنیان  دانش  های  شرکت  زیادی 
کشور داریم که حداقل قریب به ۲۰۰ 
مورد در پارک های وزارت علوم مستقر 
به  قریب  مجموع  در  گفت:   هستند 
کشور  در  بنیان  دانش  شرکت   ۶۰۰۰
وجود دارد که همه آنها بر مبنای یافته 
های علمی کار می کنند و این جریان 

جوانی در کشور است.
حرکت  این  سابقه  افزود:  غالمی 
علمی به ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر می رسد و 
نباید خودمان را با کشورهایی که نزدیک 
طی  را  مسیر  این  است  سال   ۱۰۰ به 
کرده اند مقایسه کنیم. اما در این ۱۰، 
۱۵ سال یک شتاب بسیار جدی و قوی 
اتفاق افتاده که ما را دررده کشورهای 
صاحب دانش  و فناوری قرار می دهد و 
اراده ها قوی است و در آینده نه چندان 
حد  به  دنیا  در  هم  را  جایگاه  این  دور 
جایگاه علمی خودمان باال خواهیم برد 
که حاصل آن خوداتکایی، امید و اعتماد 

ملی به جوانان خودمان است.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

توضیح معاون صندوق رفاه دانشجویان درباره دیرکرد وام شهریه
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان درباره دیرکرد وام شهریه 
توضیحاتی داد و گفت: خسارت ناشی از دیرکرد مربوط به دانش آموختگانی است 

که تمام یا بخشی از اقساط خود را پرداخت نکرده اند.
الیاس منیری درباره اینکه آیا اقساط شهریه ترم جاری شامل جریمه دیر کرد 

نمی شود، گفت: از وام های شهریه فقط ۴درصد کارمزد اخذ می شود.
وی ادامه داد: در کل رویکرد و سیاست کلی صندوق بخصوص در شرایط 
فعلی اجتماعی، اقتصادی و کرونایی حمایت حداکثری از دانشجویان و دانش 

آموختگان است.
وی ادامه داد: در صورت بروز رسانی بدهی یا واریز کل بدهی مشمول 
مساعدت هایی از سوی صندوق می شوند که این مساعدت بسته به میزان بدهی 
افراد، مدت زمان تاخیر و بضاعت مالی آنها متفاوت بوده و گاهی همه خسارت ناشی 
از دیرکرد از بدهکاران اخذ نمی شود و فقط اصل بدهی و کارمزد اخذ می شود.

دانشگاه تهران آزمون زبان عمومی را به صورت مجازی
 برگزار کرد

رئیس مرکز فناوریهای دیجیتال دانشگاه تهران گفت: آزمون زبان انگلیسی 
عمومی دانشگاه تهران برای اولین بار به صورت مجازی برگزار شد.

سید امید فاطمی گفت: دانشگاه تهران با استفاده از یک سامانه هوشمند 
آزمون الکترونیکی مجهز شده به برنامه امن آزمون، آزمون زبان انگلیسی عمومی 

دانشگاه را بصورت کامال الکترونیکی برگزار کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که یکی از پیش نیازهای شروع تحقیق در مقطع دکتری 
داشتن گواهی زبان انگلیسی است و بخاطر محدودیت های بهداشتی برگزاری این 
آزمون به صورت حضوری میسر نبود، دانشگاه تصمیم گرفت که برای اولین بار 

این آزمون حساس و مهم را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
رییس مرکز فناوریهای دیجیتال دانشگاه تهران افزود: در این آزمون، بیش 
از پانصد داوطلب از سراسر کشور برای کسب گواهی نامه زبان انگلیسی مورد 
تایید دانشگاه تهران شرکت کردند و تیم ناظرین بصورت برخط، بر نحوه برگزاری 

و نحوه پاسخ دهی شرکت کنندگان نظارت داشتند.
وی ادامه داد: در این سامانه، تمامی  اطالعات مربوط به تصویر و صدای 
محیط شرکت کننده آزمون، ثبت شده و با تحلیل  هوشمند مورد بررسی قرار می 
گیرد. این سامانه، تنها سامانه آزمون هوشمند کامال مجازی است و با موفقیت 
بدست آورده، می تواند مشکالت دانشجویان در لغو آزمون حضوری زبان در 

دانشگاههای کشور را برطرف  کند.

زمان برگزاری آزمون آنالین آزمایشی دانشجویان کارشناسی 
پیام نور

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور زمان برگزاری آزمون آنالین آزمایشی 
دروس عمومی دانشجویان کارشناسی این دانشگاه را اعالم کرد.

معصومه حسینی افزود: دانشگاه پیام نور به منظور آشنایی دانشجویان با 
محیط آزمون آنالین و همچنین اطالع از تاریخ دروس عمومی که قرار است 
امتحان دهند، آزمون آزمایشی دروس عمومی را در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه سال 
جاری راس ساعت ۱۰ صبح، به صورت آنالین و سراسری برگزار می کند. همچنین 
پس از آزمون آزمایشی یاد شده سامانه در دسترس بوده و امکان ورود دانشجویان 

به سامانه  آزمون و بررسی وضعیت دروس امتحانات عمومی فراهم است.
وی گقت: این اقدام در جهت کاهش استرس و ایجاد امنیت خاطر برای 
دانشجویان در زمان امتحان اصلی صورت می گیرد و دانشجویان با ورود به 
محیط آزمون می توانند پرسش های احتمالی خود را از طریق شماره های 
را  پاسخ خود  و  دارد، مطرح  وجود  )پیوست(  راهنمای  فایل  در  که  پشتیبانی 

دریافت کنند.

خودکشی کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت تپه 
در واپسین ساعات روز جمعه هفته گذشته، رضا آل کثیر، کارگر قسمت گلخانه 
بخش خدمات پشتیبانی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل فشارهای 
معیشتی و مشکالت اقتصادی خود را در منزل پدری به دار آویخت و جان باخت.

به گزارش رسیده، او با تصمیم یکباره مسئوالن کارخانه اخراج و فرد دیگری 
جایگزین او شده بود و مراجعات مکررش ارائه نامه از سازمان بهزیستی به  قائم مقام 
شرکت نیز راه به جایی نبرد. او بارها عنوان کرده بود که سه خواهر و یک برادر 

معلول دارد و نان آور خانواده است.

جوان معتادی که پدرش را کشته، بخشیده شد
جوان کارتن خوابی که پدرش را به قتل رسانده و مادرش را زخمی کرده بود، 

با التماس به خواهرش موفق به جلب رضایت او شد.
یک سال قبل خبر درگیری خونینی بین اعضای یک خانواده به مأموران 
پلیس داده شد و بررسی های مأموران مشخص ساخت مهاجم پسر خانواده  بوده و 
بررسی زندگی خانوادگی او نشان می داد آخرین فرزند خانواده است که از  مدت ها  

پیش خانه را  به دلیل اختالف با پدر و مادرش ترک کرده است.
او که به  دلیل اعتیاد شدید از طرف خانواده طرد شده بود، بعد از دستگیری 
به قتل اعتراف کرد و گفت:  به دلیل اعتیاد من، پدرم ناراحت بود و با اینکه وضع 

مالی خوبی دارد، پولی به من نمی داد. روز حادثه به خانه رفتم و می خواستم از 
مادرم پول بگیرم و مواد بخرم. پدرم که موضوع را فهمید با هم درگیر شدیم و 
من از شدت عصبانیت کنترلم را از دست دادم و او را زدم، بعد هم مادرم را زدم 

و از خانه بیرون آمدم. 
در جلسه دادگاه این متهم، بعد از این که کیفرخواست توسط نماینده دادستان 
قائت شد، خواهر و برادرشاعالم گذشت کردند، اما خواهر بزرگ تر او که ناتنی 
بود، درخواست قصاص کرد، اما با التماس توانست ترحم خواهر ناتنی خود را نیز 

جلب کرده و از او هم رضایت بگبرد.

گروگان گیری ب دستگیری گروگان گیر خاتمه  یافت
مردی که همسر برادرش را به قتل رسانده بود، برای فرار از دستگیری، در 
اتوبوس  بلوار بعثت شهرک فاطمیه قم، پنج نفر مسافران یک دستگاه  انتهای 

درون شهری را به گروگان گرفت. 
خواستار  برادر همسرش  قتل  از  پس  و  بود،  گرم  به سالح  مسلح  که  وی 
آزادی تعدادی از اقوام خود از زندان بود، توسط پلیس دستگیر شد و گروگان ها 

رهایی یافتند.

قاتل اسیدپاش مورد عفو قرار گرفت
روابط عمومی و اطالع رسانی شورای حل اختالف استان تهران از عفو یک 

متهم اسیدپاشی منجر به قتل خبر داد.
اسیدپاشی  و  بدنی  صدمه  ایراد  به اتهام  که  بانویی  رسیده،   گزارش  به 
گرفت  قرار  دم  اولیاء  عفو  مورد  بود،  قصاص  شده  به  محکوم   به قتل  منجر 
و با عنایت به آن که مجازات سه سال و شش ماه حبس تعزیری را گذارانده 

بود، از زندان آزاد شد.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

اینتل: از رقابت با AMD و اپل استقبال 
می کنیم

طبق گفته های گریگوری براینت، اینتل سایر شرکت های فعال در حوزه ی 
با  دارد  قصد  و  بسیار جدی می گیرد  را   AMD و  اپل  از جمله  پردازنده  تولید 

آن ها رقابت کند.
اینتل مدتی است که دیگر حاکم بالمنازع بازار پردازنده ها به حساب نمی آید. 
AMD با عملکرد فراتر از انتظار خود و بازیگران جدیدی، از جمله اپل به نوعی کار 
را برای اینتل که زمانی بازار را در انحصار خود می دید، سخت کرده اند؛ به طوری که 
صنعت ساخت پردازنده هیچ وقت این گونه فعال، زنده و جذاب نبوده است. حال اگر 
فکر می کنید که اینتل با فعالیت های اپل و AMD از رقابت شانه خالی می کند؛ 

شاید در حقیقت اینگونه نباشد.
تراشه سازی  براینت، غول  اینتل، گریگوری  از مدیران  طبق گفته ی یکی 
از این رقابت ها استقبال می کند؛ زیرا بر این باور است که رقابت به معنای سود 
بیشتر و رونق تجارت کامپیوتر تلقی می شود. او در مصاحبه با بانک سرمایه گذاری 

USB و یاهو می گوید:
ما همیشه گفته ایم، فقط پارانویا زنده می ماند )اشاره به جدی گرفتن تهدیدها(. 
من فکر می کنم که اوضاع شرکت بسیار خوب، زنده و فعال است و ما از تمام 
رقابت ها مطلع هستیم؛ خواه این رقابت از طرف اپل یا سایر شرکت های مبتنی بر 
معماری آرم، از جمله کوالکام، مدیاتک یا حتی AMD باشد. ما تمامی آن ها را 
بسیار جدی می گیرم. هروقت تجارتی سالم و در حال رشد باشد، به تبع رقابت نیز 
به دنبال آن خواهد آمد. ما کامال قصد رقابت و رشد داریم و از عملکرد و نقشه ی 

راه خود احساس خوبی داریم.
در این مصاحبه، براینت به صورت جزیی نقشه ی راه اینتل را برای عرضه ی 
پردازنده های لپ تاپ و دسکتاپ بازگو کرده است. طبق گفته های برایانت، نیمه ی 
نخست سال آینده ی میالدی پردازنده های Tiger Lake H برای استفاده در 
لپ تاپ، پردازنده ی Rocket Lake برای کامپیوتر های رومیزی و به دنبال آن، 
پردازنده ی جدیدی موسوم به Alder Lake در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به بازار 

عرضه خواهد شد.
همان طور که گفته شد برایانت جزئیات زیادی از پردازنده های یادشده را 
درمیان نگذاشته است؛ اما گفته می شود که Tiger Lake H احتماال نسخه ی 
قدرتمندی از تراشه محبوب نسل یازدهمی تایگر لیک با فرایند ساخت ۱۰ نانومتری 
خواهد بود. براینت همچنین به این نکته اشاره می کند که فروش پردازنده های 
تایگر لیک ۳۰ درصد بیشتر از پیش بینی ها بوده و عملکردی فراتر از انتظار را به 
ثبت رسانده است.انتظار می رود که پردازنده های Rocket Lake از طراحی 
اینتل  کنونی  نانومتری   ۱۴ فرایند ساخت  از  استفاده  با  و  مدرن تر  و هسته های 
مهم  تغییر  یک  می تواند  نیز   Alder Lake پردازنده ی  و  باشد  شده  طراحی 
برای اینتل محسوب شود؛ زیرا به نظر می رسد پردازنده ی یادشده برای استفاده 
در گوشی های همراه ساخته شده است و درست مانند چینش هسته های آرم از 
هسته های بزرگ در کنار هسته های کوچک بهره می گیرد. ناگفته نماند اینتل در 
سال های گذشته با معرفی پردازنده های کم مصرف اتم )Atom(، بارها تالش 
کرده است تا سهمی از بازار پردازنده های گوشی های هوشمند را در اختیار گیرد؛ 
اما در نهایت، تمامی تالش هایش ناکام مانده و رقابت را به پردازنده های مبتنی 

بر معماری ARM۶۴ باخته است.
گوشی های  مانند  حمل  قابل  دستگاه های  ورود  با  می رفت  انتظار  زمانی 
هوشمند، تبلت ها و لپ تاپ ها، کامپیوتر های رومیزی به مرور زمان منسوخ شوند 
و جای خود را به محصوالت یادشده دهند؛ اما درحقیقت اینگونه نشد و در حال 
حاضر صنعت کامپیوتر های رومیزی با رشد فروش مواجه شده است. طبق گفته های 
براینت، درحالی که مصرف کنندگان و مشاغل به دلیل همه گیری ویروس کرونا 
اینتل در سه ماهه ی دوم و سوم رشد فروش  به خرید لپ تاپ ها روی آورده اند، 
پردازنده های کالس دسک تاپ را تجربه کرده است و اینتل پیش بینی می کند که 
این روند ادامه داشته باشد؛ زیرا دسکتاپ به طور واضح برای محتوای حرفه ای و 
سطح باال و خیلی از کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرد و این می تواند فروش 

محصوالت آینده را تضمین کند.

و  مــوزش  آ یــر  وز
افــرادی  گفــت:  پــرورش 
ی  ل هــا نا کا خــی  بر
ســرگرمی در شــبکه  ایجــاد کــرده 
شناســایی  به محــض  کــه  بودنــد 

شــد. تعطیــل 
در  میرزایــی  حاجــی  محســن 
حاشــیه آییــن تجلیــل از دانــش آموزان 
ــه  ــده ک ــاوران برگزی ــگر و فن پژوهش
ــزار  ــرورش برگ ــوزش و پ در وزارت آم
شــد در پاســخ بــه اینکــه آیــا افزایــش 
ــوزی را در  ــش آم ــراهای دان پژوهشس
ــا  ــرد: م ــار ک ــد؟ اظه ــتور کار داری دس
ــه  ــتیم ک ــدد هس ــگاه اول در ص در ن
ــرورش  ــوزش و پ ــام مناطــق آم در تم
سراســر کشــور پژوهشــگاه داشــته 
باشــیم و هــدف آرمانــی مــا ایــن اســت 
ــه  ــک مدرس ــا ی ــه م ــر مدرس ــه ه ک
ــه،  ــی مدرس ــرد اصل ــده و کارک پژوهن
ــن  ــت ای ــه در جه ــد ک ــش باش پژوه
ــده و آن را  ــزی ش ــه ری ــدف برنام ه

ــم داد. ــعه خواهی توس
وی افــزود: برای توســعه پژوهش 
ــه اول  ــرورش در درج ــوزش و پ در آم
نیازمنــد آن هســتیم کــه دانــش آموزان 
مــا بــا مفهــوم پژوهــش آشــنا شــوند، 
توانایــی الزم بــرای انجــام پژوهــش را 
داشــته باشــند، بتواننــد اطالعــات مورد 
نیــاز را جمــع آوری و طبقــه بندی کنند 
ــی  ــه مجهــوالت پ و از معلوماتشــان ب
ــن  ــد. ای ــد و آســیب شناســی کنن ببرن
مــورد جــزو قابلیــت هایــی اســت کــه 
ــا منظــور  ــزی درســی م ــه ری در برنام

شــده اســت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیان 
اینکــه رویکــردی را در ســال جــاری به 
صــورت آزمایشــی پیگیــری مــی کنیم 
کــه رویکــرد مســئله محــور در برنامــه 
ریــزی درســی برخــی پایــه هــای 
تحصیلــی اســت گفــت: امــر پژوهــش 

ــب  ــم در قال ــا ه ــدارس م ــه م در هم
برنامــه ریــزی درســی و هــم در قالــب 
فعالیــت هــای فــوق برنامــه و همراهی 
بــا پژوهــش ســراها بــا جدیــت دنبــال 

مــی شــود.
حاجــی میرزایــی در پاســخ به این 
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــه آی پرســش ک
ــی در  ــان نهای ــزاری امتح ــکان برگ ام
ــی متوســطه دوم را  ــه تحصیل ســه پای
در راســتای حــذف کنکــور دارد؟ گفــت: 
مدتی اســت کارشناســان ورزیــده ای از 
وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت علوم 
تحقیقــات در دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــی  ــال بررس ــی در ح ــالب فرهنگ انق
ــا بهینــه تریــن راه  موضــوع هســتند ت
را بــرای برگــزاری کنکــور بــه نحــوی 
کــه بــا اضطــراب کمتــری تــوام باشــد 
ــدی  ــه بن ــک و طبق ــی تفکی و توانای
مناســب تــر دانــش آمــوزان را داشــته 

باشــد، انتخــاب کننــد.
ــی  ــی از نکات ــه داد: یک وی ادام
کــه همــکاران مــا در برگــزاری آزمــون 
ــود  ــن ب ــتند ای ــی داش ــال پیاپ ــه س س
ــور  ــن کنک ــد همی ــی بازتولی ــه نوع ک
ــال  ــت در س ــن اس ــود و ممک ــی ش م
هــای مختلــف اســتمرار پیــدا کند امــا 
در هرصــورت مــا تابــع تصمیــم گیــری 
هســتیم کــه در شــورای عالــی انقــالب 
ــه  ــرد و ب ــی گی ــورت م ــی ص فرهنگ

هــر نتیجــه ای برســند مبنــای عمــل 
مــا قــرار خواهــد گرفــت.

وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره 
ایجــاد برخــی کانــال هــای غیراخالقی 
ــت:  ــاد گف ــبکه ش ــادانگیز در ش و فس
فســاد کــه نبــوده، بــه این تعبیــر مطرح 
ــای  ــال ه ــی کان ــرادی برخ ــد. اف نکنی
ســرگرمی را ایجــاد کــرده بودنــد که به 
محــض شناســایی تعطیــل شــد؛ زیــرا 
ــی شــاد، آمــوزش اســت  کارکــرد اصل
و روی شــاد کار دیگــری نمــی کنیــم.

داد:  ادامــه  میرزایــی  حاجــی 
متقاضیــان بســیاری وجــود دارنــد کــه 
مــی خواهنــد روی شــاد کار اقتصــادی 
ــاد  ــرد ش ــا کارک ــال تنه ــا فع ــد ام کنن
را آموزشــی مــی دانیــم. تمــام کســانی 
ــراز  ــتند اح ــال هس ــاد فع ــه روی ش ک
ــران  ــن، مدی ــده اند و معلمی ــت ش هوی
ــالم  ــتند و از س ــوزان هس ــش آم و دان
تریــن محیــط هــا بــرای کار و فعالیــت 

ــت. ــی اس آموزش
وی ادامــه داد: ممکــن اســت 
ــه صــورت  ــی ب کســی کــه یــک زمان
قــراردادی بــا آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــاد دسترس ــه ش ــته ب ــت داش فعالی
ــه  ــرده ک ــاد ک ــی ایج ــته و کانال داش
آن مــوارد شناســایی شــده بــه ســرعت 
حــذف شــده انــد و همــه کســانی کــه 
در شــاد هســتند قابــل اعتماد هســتند .

وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره 
ســال  در  تحصیــل  از  بازماندگــی 
ــه  ــا ب ــز گفــت: م ــی جــاری نی تحصیل
ــه  ــم ک ــت دادی ــدارس ماموری ــام م تم
ــس  ــوزان اطل ــش آم ــام دان ــرای تم ب
یادگیــری داشــته باشــند. یعنــی تمــام 
ــای  ــال ه ــه در س ــوزان ک ــش آم دان
قبــل و یــا امســال ثبــت نــام کــرده اند 
بایــد وضــع تحصیلــی شــان مشــخص 
باشــد و اینکــه از چــه طریــق آمــوزش 
مــی بینند.حاجــی میرزایــی افــزود: اگــر 
ــا  ــده باشــد حتم ــوزی جامان ــش آم دان
ــا  ــم و همــکاران م ــی کنی ــری م پیگی
ــاط  ــواده ارتب ــا خان ــتند ب ــف هس موط
بگیرنــد. مصمم هســتیم امســال دانش 
آمــوزی از چرخــه آمــوزش دور نمانــد.

طــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســال هــای گذشــته بازماندگــی از 
ــزار  ــا ۱۴۰ ه ــدود ۱۳۰ ت ــل ح تحصی
نفــر مشــخص شــده بــوده کــه بــرای 
آمــوزش آنهــا اقــدام کــرده ایــم گفــت: 
ــل  ــرک تحصی ــی ت ــئله برخ ــا مس ام
کــرده هــا، عــدم دسترســی بــه آموزش 
نیســت بلکــه برخــی بــه دلیــل بیماری، 
معلولیــت، شــرایط اقتصــادی و ... از 
مدرســه بــاز مــی ماننــد کــه جمعــی از 
نهادهــای حمایتــی را گــرد هــم آوردیم 
و کمــک مــی کنیــم کســی از تحصیل 

ــد. محــروم نمان

هیچ دانش آموزی نباید از چرخه آموزش دور بماند
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بازار خودروی پایتخت در 
هر سه رده داخلی، مونتاژی و 
خارجی در رکود به سر می برد 
و نوسان نرخ دالر در بین کانال های ۲۴ 
تا ۲۶ هزار تومانی در روزهای گذشته 
باعث شده این سکون و رکود همچنان 

ادامه داشته باشد.
بررسی فضای مجازی و سایت های 
خودرویی در روز جاری حاکی است هر 
دستگاه پراید ۱۳۲ حدود ۱۰۸ میلیون 
 ۱۱۲ پراید(  )وانت   ۱۵۱ پراید  تومان، 
 ۱۰۴ حدود   ۱۳۱ پراید  تومان،  میلیون 
میلیون تومان، پراید ۱۱۱ به بهای ۱۲۵ 
میلیون تومان، تیبا صندوق دار به قیمت 
بهای  به   ۲ تیبا  و  تومان  میلیون   ۱۱7
۱۲۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان 

قیمت گذاری شده است.
نیز  و  ر د ن خو ا یر ا ه  و گر ر  د
پژو  آگهی دهندگان  و  فروشندگان 
 ۱۹۰ به  را  ایکس  ال.  جی.   ۴۰۵
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را به 
۱۹۴ میلیون تومان، پژو ۲۰7 دنده ای 
 ۲۰۶ پژو  تومان،  میلیون   ۲۹۰ به  را 
صندوق دار را به ۲۴۴ میلیون تومان و 
پژو پارس ساده را ۲۰۸ میلیون تومان 

قیمت گذاری کردند.
رئیس  کاشانی نسب«  “نعمت اهلل 
خودروی  ن  را ا ه د یشگا نما دیه  تحا ا

پایتخت در این زمینه گفت: با گذشت 
تعطیلی های  پایان  از  روز   ۱۰ حدود 
تغییری در  دو هفته ای کرونایی، هیچ 
همچنان  و  نبوده  شاهد  بازار  وضعیت 
فروش ها  و  خرید  در  کامل  رکود 

وجود دارد.
وی که همچون همیشه از اعالم 
قیمت برای خودروها خودداری می کرد، 
افزود: معامله ای انجام نشده که بخواهیم 

اطالعاتی در این زمینه بدهیم.
 : ست ا معتقد  نی نسب  شا کا
قیمت ها  که  می کنند  تصور  مردم 
اگر  و  آمد  خواهد  پایین تر  هم  باز 
در  خودروساز  بزرگ  شرکت  دو  اعالم 
تجاری سازی ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو 
تا پایان سال را در نظر داشته باشیم، باید 
به خریداران خودرو حق داد که همچنان 

منتظر کاهش های بیشتر باشد.
وی تاکید کرد: قیمت خودروهای 
خارجی نیز در روزهای گذشته متأثر از 
تغییر  بدون  داخلی،  خودروهای  رکود 

مانده است.
هر  مونتاژی ها  دسته  در  امروز 
دستگاه پژو ۲۰۰۸ به حدود ۸۹۰ میلیون 
کارکرد  به  بسته   7 اس  هایما  تومان، 
بین 7۵۰ میلیون تومان، هایما اس ۵ 
حدود ۵7۰۰ میلیون تومان و جک اس 
قیمت گذاری  تومان  7۳۰میلیون  به   ۵

شده است.
بررسی قیمت ها در بازار خودروهای 
خارجی نیز حکایت از ثبات و تداوم رکود 
دارد. یک نمایشگاه دار در نیاوران واقع 
روز   ۱۰ در  می گوید:  تهران  شمال  در 
تغییری  و  مانده  ثابت  قیمت ها  گذشته 

نداشته است.
“کوروش طواحن« گفت: افرادی 
که در هفته ها و ماه های گذشته خودرو 
به قصد سرمایه گذاری آن هم با مبالغ 
باال خریداری کرده بودند، این روزها در 
برابر کاهش قیمت ها به شدت مقاومت 

می کند.
خودروهای  بازار  دیگر  فعال  یک 
نسبی  ثبات  است:  معتقد  نیز  خارجی 
وضعیت  در  گذشته،  روزهای  در  دالر 
کنونی بازار بی تأثیر نیست و همه دست 
نگه داشته اند که ببینند در نهایت اوضاع 

چطور خواهد شد؟
قیمت  اندک  افزایش  به  وی، 
گذشته  روزهای  در  داخلی  خودروهای 
اشاره کرد که به طور معمول با وقفه ای 
خودروهای  قیمت  روی  بر  چندروزه 

خارجی تأثیرگذار خواهد بود.
هر  امروز  است  حاکی  مشاهدات 
دستگاه بی. ام. و 7۳۰ در ۶.۵ میلیارد 
تومان، لکسوس ان. ایکس بین ۳.۶ تا 
۳.۸ میلیارد تومان، فولکس واگن تیگوان 
۲.7 میلیارد تومان، سانتافه مدل ۲۰۱7 
صفر کیلومتر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
حدود  کیلومتر  صفر   ۳ مزدا  و  تومان، 
به  دارد که  قیمت  تومان  میلیون   ۸۸۰
قیمت ها  همین  در  کارشناسان،  گفته 

نیز خریدار ندارند.

فراخوان بانک پاسارگاد به مناسبت پانزدهمین سالروز تأسیس 
هدف  با  و  خود  تأسیس  سالروز  پانزدهمین  فرارسیدن  مناسبت  به  پاسارگاد  بانک 

آینده سازان  و  مشتریان  و همدلی  گرامیداشت ۱۵سال همراهی 
کشور، به نوجوانان عزیزی که در تاریخ ۲۳آذر۱۳۸۴، همزمان با 

آغاز فعالیت این بانک، متولد شده اند، جایزه می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک در تاریخ 
۲۳آذر۱۳۸۴، با افتتاح اولین شعبه در مشهد مقدس، فعالیت خود 
را به طور رسمی آغاز کرد و تاکنون، با توکل بر پروردگار متعال، 
تکیه بر الطاف حضرت امام رضا)ع( و تالش مجدانه سرمایه انسانی، 

توانسته است از خود آثاری ماندگار در صحنه اقتصادی، بانکی و سازندگی کشور بر جای بگذارد.
بانک پاسارگاد به  منظور گرامیداشت این روز، به مشتریان عزیزی که در این تاریخ 
متولد شده اند، مبلغ ۵۰۰هزارتومان هدیه تقدیم خواهد کرد. همچنین دانش آموزان عزیزی 
که متولد تاریخ فوق هستند اما هنوز به جمع مشتریان بانک پاسارگاد نپیوسته اند نیز می توانند 
برندة مبلغ ۱۰۰هزار تومان باشند؛ کافی است از تاریخ ۲۰ الی ۲۳آذر۱۳۹۹، تصویر مدارک 
شناسایی خود را شامل شناسنامه و کارت ملی، به همراه آدرس محل سکونت و شماره تلفن 
همراه، به آدرس ایمیل info@bpi.ir ارسال کنند تا نسبت به افتتاح حساب دانش آموزی 

برای این عزیزان اقدام شود.
گفتنی است با توجه به شرایط خاص کشور و همه گیری ویروس کرونا و جهت حفظ 
سالمتی هم میهنان گرامی، زمان احراز هویت و تکمیل فرایند افتتاح حساب، طبق زمان بندی 
خاص و با رعایت پروتکل های بهداشتی، متعاقبًا اعالم خواهد شد.مرکز مشاوره و اطالع رسانی 

بانک پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ آماده پاسخگویی به سؤاالت هم وطنان عزیز است.

حجت اله صیدی و حمیدرضا مؤمنی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
گام بلند بانک صادرات ایران برای توسعه قشم

 تفاهم نامه گسترش همکاری های بانک صادرات ایران با سازمان منطقه آزاد قشم با 
حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک و حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل این سازمان در برج 

سپهر بانک صادرات ایران امضا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در آیین امضای این 
تفاهم نامه برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری و حمایت از تولید و توسعه این منطقه 
اعالم آمادگی کرد و گفت: بانک صادرات ایران از تمامی ظرفیت های خود در استان هرمزگان 
و شعب سراسر کشور، برای تأمین مالی، ارائه انواع خدمات بانکی و سرمایه گذاری در منطقه 

آزاد قشم استفاده خواهد کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه این منطقه از ظرفیت های مناسبی در 
حوزه های گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی )پرورش آبزیان و شیالت( و تجارت برخوردار 
است، اظهار کرد: بانک صادرات ایران از تمامی اختیارات خود برای حمایت از رونق و جهش 
تولید در این منطقه استفاده خواهد کرد و با استفاده از شبکه گسترده شعب خارجی خود، صدور 
ضمانت نامه ، اعتبارات اسنادی، نقل و انتقال پول، استقرار خودپرداز و پایانه های فروش و ارائه 
انواع درگاه های بانکداری الکترونیکی تالش خواهد کرد تا نیازهای مالی و ارزی مشتریان، 

سازمان ها و فعاالن اقتصادی را برطرف کند.
وی با اشاره به افزایش منابع بانک صادرات ایران، تاکید کرد: ترجیح می دهیم تا منابع 

بانک را به بخش تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی هدایت کنیم.
حجت اله صیدی تصریح کرد: توسعه یک حلقه مفقوده دارد و آن سرمایه گذاری است. 
از این رو بانک صادرات ایران آمادگی دارد طرح های سرمایه گذاری داخلی و خارجی مورد 
تایید سازمان منطقه آزاد قشم را مورد حمایت قرار دهد که در این میان تمرکز ما بر حمایت از 
تأمین مالی پروژه ها است.وی با تشریح طرح های بانک صادرات ایران به سه طرح راهبردی 
»طراوت تولید«، » طراوت توسعه« و » طراوت مسکن« اشاره کرد و افزود: طرح طراوت 
تولید به عنوان طرح اعتباری ویژه تولید، تامین مالی بنگاه ها به صورت خرید دین، صدور 
اعتبارات اسنادی داخلی و مرابحه را ارائه داده که از ابتدای سال ۹۸ با استقبال مناسبی از 
سوی فعاالن اقتصادی همراه بوده است. در سال جاری طرح طراوت توسعه برای توسعه و 
افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی توسط بانک صادرات ایران ارائه شده که قابلیت های این 

طرح شرایط مناسبی را برای توسعه منطقه آزاد قشم مهیا خواهد کرد.
صیدی با تاکید بر اینکه ضروت دارد تا تفاهم نامه به یک برنامه عملیاتی برای توسعه 
قشم تبدیل شود، اظهار کرد: طرح طراوت مسکن نیز برای توسعه فضاهای گردشگری و مسکن 
مناسب بوده و برای حمایت از احداث هتل و انبوه سازی مسکن در این منطقه قابل استفاده است.

در این مراسم حمید رضا مؤمنی، مدیرعامل منطقه آزاد قشم نیز با ارائه گزارشی از 
بانک ها و  از  انتظارات خود  بیان  به  این منطقه  اخیر  زیرساخت ها و دستاوردهای سال های 
موسسات مالی پرداخت و گفت: بانک صادرات ایران را از زمان های دور می شناسیم که در 

عرصه های مختلف منشاء خدمات زیادی بوده است.
وی با اشاره به اینکه دولت ماموریت های فراوانی برای ۱۶ منطقه آزاد تجاری و ۶۰ 
منطقه ویژه اقتصادی تعریف کرده، اظهار کرد: اگر این مأموریت ها به درستی انجام می گرفت 
و درک صحیحی از تاثیرگذاری این مناطق وجود داشت، امروز در رقابت با همسایگان حاشیه 
خلیج فارس، در جذب سرمایه گذاری و توسعه، شرایطی به مراتب بهتر از اغلب آنها داشتیم.

جذب  فنی،  دانش   انتقال  ضمن  تا  شده  سعی  اخیر  سال های  طی  افزود:  ومنی  م
سرمایه گذاری و اشتغال و تولید با هدف صادرات، توسعه در منطقه آزاد قشم سرعت بیشتری 
به خود بگیرد. قشم از نظر قیمت و کیفیت سوخت رسانی به ناوگان حمل و نقل دریایی و مسیر 
کوتاه تر، شرایط بهتری برای رقابت دارد و در حوزه کشاورزی و صیادی نیز ظرفیت تولید ۵۰ 
میلیون تن میگو را داراست. این منطقه با وجود ۲۰۲ واحد تولیدی فعال در حوزه های مختلف 
صنعت، در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و تولید برق نیز از ظرفیت های بسیار باالیی برخوردار 
است و از نظام بانکی انتظار می رود تا در تأمین مالی پروژه ها و توسعه زیرساخت های این منطقه 

مساعدت کند تا شرایط ماندگاری منابع مالی در این منطقه بهتر فراهم شود.

خبرسوم
اطالعیه بانک آینده در خصوص مزایده فروش سهام شرکت توسعه 

بین الملل ایران مال

روابط عمومی بانک آینده با صدور اطالعیه ای در خصوص مزایده فروش سهام شرکت 
توسعه بین الملل ایران مال اعالم کرد:

بر اساس »دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری« که یکی از بندهای 
آن »الزام به واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، صرفًا از طریق برگزاری مزایده« است، 
بانک آینده نیز به درج بیست وسومین آگهی مزایده اقدام کرد که در آن، فروش »تا صددرصد« 

سهام شرکت توسعه بین الملل ایران مال، اطالع رسانی شد.
این آگهی در فضای رسانه ای بازتاب گسترده یافت؛ اینک برای تنویر افکار عمومی، 

شفاف سازی و تبین کم وکیف اتخاذ این تصمیم به اطالع هموطنان عزیز می رساند:
۱- این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در بندهای ۱۶ و ۱7 »قانون رفع موانع تولید«، 
همه بانک های کشور، ملزم به واگذاری اموال مازاد خود شده اند؛ بنابراین، این تصمیم  در 
راستای سیاست های نظام بانکی برای تمرکز بیش تر بر بانکداری حرفه ای و تضمین بیش تر 

حقوق سپرده گذاران است.
۲- آگهی مزایده مندرج در رسانه ها، به هیچ وجه به معنای توقف تالش برای عرضه 
ایران مال در بازار بورس نخواهد بود؛ بلکه اقدامات این بانک برای عرضه ایران مال دربازار 

بورس، طی روال قانونی، ادامه خواهد داشت.
۳- با وجود ایراد برخی شبهات از سوی افراد ناآگاه، بانک آینده با افتخار به اطالع عموم 
می رساند که این بانک، نه تنها ایران مال را یکی از پروژه های موفق خود در مسیر ارتقای 
ارزش افزوده می داند، بلکه دارایی های ارزنده دیگری را در اختیار دارد که پشتوانه محکمی 

برای تضمین سود سپرده گذاران و حفظ اعتماد مردم می داند.
از هفت میلیون- بانک -بیش  این  افتتاح حساب در  نیز  افزایشی سپرده و  ۴- روند 

نشان دهنده اعتماد فزاینده سپرده گذاران و مردم است که در صدر سرمایه های بانک آینده و 
گواهی بر سستی شبهات القاءشده در فضای رسانه ای است.

اجتماعی،  اجرای مسئولیت های  بانک داری و  امر  بانک در  این  ۵- عملکرد حرفه ای 
ایجاد هزاران شغل و تأسیس نقاهتگاه بیماران کرونایی در ایران مال، چنان برجسته بوده است 
که اخیرأ -همچون سه سال گذشته- از سوی مؤسسه بین المللی بنکر به عنوان »بانک سال 
جمهوری اسالمی ایران« معرفی شده و این امر به نوبه خود پشتوانه معنوی ما در جلب و 

پایداری اعتماد بیش تر مردم عزیزمان خواهد بود.

افزایش تولید بی سابقه صنعت پتروشیمی در سال 99
بهره برداری از ۶ طرح پتروشیمی از ابتدای ۹۹ تاکنون، ظرفیت تولید 
ساالنه این صنعت را با حدود ۱۰ میلیون تن افزایش از ۶۶ به 7۶ میلیون تن 
رسانده است که با تداوم روند توسعه و براساس برنامه، بی سابقه ترین افزایش 

تولید در تاریخ صنعت پتروشیمی کشور امسال محقق می شود.
جلوگیری از خام فروشی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و درآمد ارزی 
کشور، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین دست و ایجاد ارزش افزوده و 
اشتغال بیشتر، توسعه اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم بارها و بارها به عنوان 
نقش های اثرگذار صنعت پتروشیمی در کشور تکرار شده اند و بر کسی پوشیده 
نیست بنابراین توسعه این صنعت، همسو با اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، 
ضرورتی انکارناپذیر است. نگاهی مختصر به روند توسعه صنعت پتروشیمی 
ابتدای سال ۹۹ تاکنون، با وجود تشدید تحریم های بین المللی در  از  یران  ا

کنار سایه شوم ویروس کووید-۱۹ خالی از لطف نیست.
برنامه سال ۹۹: بهره برداری از ۱7 طرح پتروشیمی با ۱۱.۵ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری با هدف تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی برای سال ۹۹ 
برنامه ریزی شده است که ظرفیت این صنعت را از ۶۶ میلیون تن در ابتدای 
از ۹۰  به بیش  بر ۳۵ درصد  بالغ  افزایش و رشدی  میلیون تن  با ۲۵  سال 

میلیون تن در سال می رساند.
عملکرد ۹۹ تاکنون: ۶ طرح از ۱7 طرح پتروشیمی از ابتدای امسال تاکنون 
به بهره برداری رسیده است، به طوری  که ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی را 
به حدود ساالنه 7۶ میلیون تن رسانده است. مجموع سرمایه گذاری در این 
طرح ها بیش از ۴ میلیارد دالر است که می توانند ساالنه بالغ بر ۱.۴ میلیارد 
دالر برای کشور درآمدزایی داشته باشند. در زیر اشاره ای کوتاه به هر یک از 

این طرح ها شده است:
پتروشیمی میاندوآب به عنوان نخستین طرح در سال ۹۹، پنجم تیرماه به 
بهره برداری رسید. این مجتمع در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار در شهرستان 
میاندوآب و با دانش فنی )لیسانس( شرکت میتسویی ژاپن ساخته شده است 
به  آن  درصد   ۳۰ و  باختر  پتروشیمی  به شرکت  آن  مالکیت  درصد   7۰ که 

متانول پوشینه تعلق دارد.
پلی اتیلن سنگین میاندوآب با ظرفیت تولید ساالنه ۱۴۰ هزار تن محصول 
در مسیر خط لوله اتیلن  غرب و سرمایه گذاری ۴۰ میلیون یورو و ۸ هزار میلیارد 
ریال ساخته شده است. این مجتمع برای تولید محصول به ساالنه ۱۴۰ هزار 
تن اتیلن و ۲ هزار تن بوتن ۱ نیاز دارد که اتیلن از خط لوله اتیلن غرب و 
این  تأمین خواهد شد. محصوالت  دیگر  پتروشیمی  از مجتمع های  وتن ۱  ب
مجتمع به عنوان خوراک واحدهای پایین دستی تولیدکننده انواع لوله، قطعات 
پالستیکی، کابل و... استفاده خواهد شد. نکته حائز اهمیت، تولید پلی اتیلن با 

کاتالیست ایرانی برای نخستین بار در کشور در این واحد است.
پتروشیمی کاوه به عنوان بزرگ ترین مجتمع تولیدکننده متانول جهان با 
تولید روزانه 7 هزار تن محصول با سرمایه گذاری ۹۵۰ میلیون دالری بخش 
خصوصی ۱۶ مرداد ماه امسال به بهره برداری رسید. این مجتمع با دریافت 
روزانه ۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، دارای ظرفیت تولید ساالنه ۲.۳ میلیون 
تن متانول با گرید AA است و پیش بینی می شود ساالنه ۴۰۰ میلیون دالر 

برای کشور درآمدزایی داشته باشد.
یوتیلیتی و اسکله صادراتی اختصاصی از مزایای متانول کاوه به شمار 
می آید، این اسکله قابلیت بارگیری کشتی با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن افزون بر 
متانول به روش SPM، قابلیت بارگیری مواد دیگر را هم دارد. این مجتمع 
نوع خود  در  دارد که  نیز  متانول  تن  با ظرفیت ۴۲۰ هزار  ۹ مخزن ذخیره 

منحصربه فرد است.
مجتمع متانول کاوه در زمینی به مساحت ۲۲۰ هکتار در سواحل غربی 
شهرستان دیر استان بوشهر واقع در پارس شمالی احداث و ۶۶ درصد از کل 
سرمایه گذاری این طرح از مهندسی و ساخت تا تأمین تجهیزات از توانمندی 
و ساخت داخل استفاده شده است. حدود ۱۳۵۰ نفر در مجتمع پتروشیمی کاوه 

فعالیت می کنند که ۶۰ درصد این کارکنان بومی هستند.
 ۱۰۰ ساالنه  تولید  هدف  با  لرستان  پتروشیمی  کاتالیست  تولید  احد  و
تن کاتالیست مورد نیاز تولید انواع پلی اتیلن  با دانش  فنی شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی ۱۶ مردادماه به صورت رسمی به بهره برداری رسید. این 
واحد با سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دالری هلدینگ باختر در پتروشیمی لرستان 
ساخته شده است و ساالنه حدود ۳۰ میلیون دالر برای کشور درآمدزایی خواهد 
داشت. ۱۰۰ درصد مهندسی و ساختمان و نصب و 7۰ درصد تجهیزات واحد 
کاتالیست پتروشیمی لرستان ایرانی است و این واحد سبب اشتغال زایی مستقیم 

۶۰ نفر شده است.
پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، در مدت زمان چهار سال و براساس 
برنامه زمان بندی استاندارد عملیاتی شد و با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ 
هزار تن متانول ۱۶ مردادماه امسال به بهره برداری رسید. این مجتمع روزانه 
۴.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی دریافت می کند و براساس برنامه ریزی های 
این  از محل صادرات محصول  نجام شده، ساالنه ۳۰۰ میلیون دالر درآمد  ا

واحد نصیب کشور می شود.
۵۰ درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در پتروشیمی کیمیای پارس 
خاورمیانه از مهندسی، مشاوره تا ساخت و نصب و تجهیزات از توانمندی های 
از  که  مجتمع  این  است.  کرده  ایجاد  شغل  نفر   7۰۰ برای  و  بوده  اخلی  د
شرکت های تابع هلدینگ پتروفرهنگ به شمار می رود با سرمایه گذاری حدود 
۶۰۰ میلیون دالر در زمینی به مساحت حدود ۸ هکتار در فاز دوم پتروشیمی 
منطقه ویژه اقتصادی عسلویه اجرا شده و ارائه دهنده دانش فنی آن هالدور 

تاپسو دانمارک است.
پتروشیمی بوشهر به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های پتروشیمی 
کشور و خاورمیانه با سرمایه گذاری شستان در سه زمین با مجموع مساحت 7۰ 
هکتار در فاز ۲ عسلویه استان بوشهر احداث شده است. این مجتمع مشتمل بر 
سه فاز است که فاز نخست آن شامل واحدهای شیرین سازی گاز، استحصال 
اتان، تولید متانول و خدمات جانبی، سوم شهریورماه امسال با ظرفیت تولید 

ساالنه بیش از ۴ میلیون تن محصول به بهره برداری رسید.
فاز نخست پتروشیمی بوشهر با دریافت روزانه ۹.۶ میلیون مترمکعب 
تولید  ظرفیت   )۸ و   7 و   ۶ )فازهای  چهارم  پاالیشگاه  از  ترش  غنی  از  گ
ساالنه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول، یک میلیون و ۳۲۳ هزار تن 
متان، ۸۵۰ هزار تن اتان، ۱۳۰ هزار تن پروپان، ۳۰ هزار تن بوتان، ۳ هزار 
تن پنتان پالس و ۱۲۵ هزار تن گوگرد را دارد. اتیلن، اتیلن گالیکول ها، 
پلی اتیلن سنگین در فاز دوم و اسید استیک و وینیل استات نیز در فاز سوم 

این مجتمع تولید می شود.
و  میلیارد  یک  بوشهر  پتروشیمی  نخست  فاز  در  سرمایه گذاری  حجم 
۳۲۲ میلیون یورو است که ۶۱ درصد از کل سرمایه گذاری صورت گرفته در 
این  از توانمندی ها و تجهیزات ساخت داخل استفاده شده است.  این طرح 
طرح ساالنه حدود ۳7۰ میلیون یورو برای کشور درآمدزایی خواهد داشت، 
همچنین در دوران بهره برداری برای ۱۵۰۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است که 

بیشتر آنان افراد بومی هستند.
پتروشیمی لردگان با هدف تولید ساالنه ۱۰7۵ هزار تن اوره و ۶77 هزار 
تن آمونیاک ششم آذرماه امسال به بهره برداری رسید و ارزش محصوالت این 
مجتمع ۲۴۰ میلیون دالر است. این مجتمع به ساالنه ۳۲۰ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی برای سوخت و ۴۲۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان خوراک 

نیاز دارد که از خط لوله گاز سراسری تأمین می شود.
لردگان  پتروشیمی  در  ریال  میلیارد   ۱۱۲۳۰ و  یورو  7میلیون  ۵۴
این  در  استفاده شده  تجهیزات  درصد   ۶۰ حدود  است.  شده  سرمایه گذاری  
مجتمع که به طور کامل به دست متخصصان ایرانی راه اندازی و عملیاتی شده 
است، داخلی هستند. پتروشیمی لردگان در زمان اجرای پروژه به طور متوسط 
برای ۲۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و برای ۴۵۰ نفر به طور غیرمستقیم شغل 
ایجاد کرد و در زمان بهره برداری نیز زمینه اشتغال 7۰۰ نفر به طور مستقیم و 

بیش از ۱۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.
شرکت کودشیمیایی اوره لردگان در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار در 
منطقه فالرد شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری ساخته شده 
آموینکا کازاله سوئیس و  آمونیاک، شرکت  لیسانس واحد  است که صاحب 
واحد اوره، شرکت استامی کربن هلند، پیمانکار واحدهای فرآیندی و یوتیلیتی 

نیز کنسرسیوم AVIC/HFEC و مهندسی بخش یوتیلیتی HFEC است.

گزارش اختصاصی دنیای جوانان؛ 
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زیر نظر: محمد امامی

رییس کل بانک مرکزی گفت: رشد 
اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه نخست سال 
جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
با  اقتصادی  رشد  و  درصد   ۱.۴ ثبت  م
به  نسبت  سال  نخست  ماه   ۶ در  فت  ن
 ۱.۳ مثبت  گذشته  سال  مشابه  وره  د

درصد است.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی 
اینستاگرام خود نوشت: ایستادگی و همت 
بزرگ ایران در اوج جنگ اقتصادی، کرونا 
و تالش فعاالن اقتصادی کشور در سال 

جهش تولید جواب داد.
که  همانگونه  داشت:  اظهار  ی  و
در گذشته براساس روند شاخص های 

تولیدات صنعتی و کشاورزی و نیز رشد 
ها  بانک  گردش  در  سهیالت سرمایه  ت
اعالم کرده بودم رشد اقتصادی کشور 

مثبت شد.

اداره  گزارش  داد:  ادامه  متی  ه
مرکزی  بانک  اقتصادی  های  ساب  ح
حاکی از این است که رشد تولید ناخالص 
داخلی به قیمت پایه )۱۰۰=۱۳۹۰( در ۶ 

ماه نخست سال ۹۹ با نفت و بدون نفت 
مثبت شد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بنابر 
گزارش رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ 
ماه نخست سال جاری نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته مثبت ۱.۴ درصد و 
رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست 
سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

مثبت ۱.۳ درصد است.
با نفت  اقتصادی  وی گفت: رشد 
فصل اول و دوم سال ۹۹ به ترتیب منفی 
۲.۹ و مثبت ۵.۱ درصد و رشد اقتصادی 
بدون نفت به ترتیب منفی ۰.۶ درصد و 

مثبت ۳.۲ درصد بوده است.

همتی:رشد اقتصادی کشور مثبت شد

دبیرکل کانون عالی انجمن های 
اجتماعی  کمیسیون  از  کارگران  صنفی 
و فراکسیون کارگری مجلس خواست تا 
در راستای تعیین دستمزد عادالنه برای 
کارگران، در جهت اصالح ماده ۴۱ قانون 
کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی 
کار و الزام اعتبار امضای گروه کارگری در 

صورتجلسه دستمزد گام بردارند.
هادی ابوی، با اشاره به تاکید برخی 
نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۴۰ 
درصدی حقوق کارگران در سال آینده 
اظهار کرد: در شرایطی که از تشکیل 
مذاکرات  و  کار  عالی  شورای  لسات  ج
مایه  شود  نمی  شنیده  خبری  دستمزد 
امیدواری است که مجلس  دلگرمی و 
و  دارد  را  کارگران  معیشت  غدغه  د
نمایندگان افزایش حقوق جامعه کارگری 

را پیگیری می کنند.
کارگران  دستمزد  داد:  ادامه  ی  و
طبق قانون باید بر اساس نرخ تورم و 
امروز  تعیین شود.  خانوار  معیشت  سبد 
کارگران  زندگی  های  هزینه  تنها  ه  ن
افزایش یافته بلکه برخی از مولفه ها و 
اقالم معیشتی کارگران چند برابر شده 
است لذا افزایش ۴۰ درصدی حقوق در 
سال آینده با توجه به فاصله زیاد بین 
خط معیشت و نرخ تورم تکافو نمی کند.

تعریف جایگاه کارگران و اصالح 
ماده ۴۱ قانون کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های 
مشخص  بر  تاکید  با  کارگران  صنفی 
مزد  تعیین  در  کارگران  جایگاه  شدن 
و فراهم کردن زیرساختهای آن اظهار 
کرد: برای آنکه مشکل تعیین دستمزد 
حل شود سه مساله باید در دستور کار 
قرار گیرد و از مجلس می خواهیم قبل 
از ورود به رقم دستمزد ما را در تحقق 
اینکه  اول  دهد.  یاری  مقوله  سه  ین  ا
در  و  شود  اصالح  کار  قانون   ۴۱ اده  م
حال حاضر این زمینه مساعد است که 
نمایندگان در قالب طرحی، دو بند ماده 

۴۱ را اصالح کنند.
ابوی افزود: هر زمان که به دنبال 
کار هستیم یک هجمه  قانون  اصالح 
که  حالی  در  شود  می  وارد  عظیمی 
ناچاریم  برخوردیم  مشکل  به  قتی  و
بهترین  حتی  کنیم  اصالح  را  انون  ق
قوانین هم به مرور زمان ممکن است 
مشمول اصالح و رفع ایرادات شوند لذا 
معتقدم ماده ۴۱ قانون کار باید اصالح 
و ایرادات آن برطرف شود وکمیسیون 
از ظرفیت  تواند  جتماعی مجلس می  ا
تشکل های کارگری برای اصالح قانون 
استفاده و خالهای این ماده قانونی را با 

قید دوفوریت برطرف کند.
وی دومین مساله را ترکیب شورای 
عالی کار دانست و گفت: ترکیب فعلی 
قانون  در  و چون  نیست  عادالنه  شورا 

تغییری در ترکیب اعضا به وجود نیامده 
رویه  به همان  که  است  سالهای سال 
دنبال می شود در صورتی که حد نصاب 
در ترکیب اعضای شورا باید رعایت شود.

شورای  اعضای  ترکیب  غییر  ت
عالی کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های 
عنوان  به  کرد:  اضافه  کارگران  صنفی 
کارگری  بزرگ  تشکل  سه  از  کی  ی
همواره از حضور و تالشهای کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار به عنوان اعضای 
حمایت  شورا  در  کارگری  گروه  صلی  ا
کرده ایم و مشکلی با این مساله نداریم 
ولی وزن جامعه کارگری در شورای عالی 
قانون سه  یابد. طبق  افزایش  باید  کار 
تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگران، 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
رسمیت  به  کار  اسالمی  شوراهای  و 
نمایندگان  تنها  ولی  اند  شده  ناخته  ش
کانون شوراهای اسالمی کار به عنوان 
اعضای رسمی حضور دارند و دو گروه 
دیگر به اسم ناظر و مشاور در جلسات 
حضور می یابند لذا الزم است از هر سه 
تشکل رسمی کارگری در ترکیب شورا 
حضور داشته باشند تا هم حدنصاب اعضا 
به شکل عادالنه رعایت شود هم قدرت 

چانه زنی کارگران باال برود.
در  کارگری  مسئول  مقام  ین  ا
راستای اصالح ترکیب اعضای شورای 

عالی کار پیشنهاد کرد عالوه بر افزایش 
تعداد اعضای کارگری، یک یا دو نماینده 
مجلس هم به ترکیب شورای عالی کار 
اضافه شوند و در جلسات تعیین دستمزد 

حضور یابند.
در  کارگری  گروه  امضای  عتبار  ا

صورتجلسه دستمزد
وی در عین حال اعتباربخشی به 
امضای گروه کارگری در صورتجلسات 
دستمزد را خواستار شد و گفت: تاکید ما 
این است که امضا نمایندگان کارگری 
گرفته  دستمزد  صورتجلسه  پای  تما  ح
نباشد که دو گروه دولت  اینطور  شود. 
گروه  حضور  و  کنند  امضا  کارفرما  و 

کارگری نمایشی قلمداد شود.
تواند  می  مجلس  ابوی،  گفته  ه  ب
امضای گروه  الزام  قیدی تحت عنوان 
کارگری در قانون بگنجاند که امضای 
دارای  شورا  در  کارگران  مایندگان  ن

اعتبار باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های 
به  اشاره  با  پایان  در  کارگران  صنفی 
دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص 
وضع معیشت و دستمزد کارگران، گفت: 
در  خواهیم  می  مجلس  نمایندگان  ز  ا
ماده  نقاط ضعف  شدن  برطرف  جهت 
۴۱ قانون کار و تعریف و تثبیت جایگاه 
کارگران در شورای عالی کار و افزایش 

قدرت چانه زنی آنها گام بردارند.

یک مقام صنفی اعالم کرد؛

درخواست از مجلس برای اصالح قانون کار و تعیین دستمزد عادالنه

ترمیم  بر  اعالم کرد: عالوه  بودجه  و  برنامه  سازمان 
حقوق و مزایای کادر بهداشت و درمان، برای امسال و سال 
آینده ۵۳ هزار نفر کارکنان غیر هیات علمی در دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور استخدام می شوند.
به گزارش دنییای جوانان از سازمان برنامه و بودجه 
کشور، براساس برنامه حمایت از کادر درمان و پزشکی در 
قالب الیحه بودجه سال آینده نیز اقدام های ویژه ای پیش 
و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  است.امسال  شده  ینی  ب
ضرورت توجه به کادر بهداشتی و درمانی، مقرر شد با استفاده 
از ظرفیت های قانونی و حقوقی مندرج در آئین نامه اداری 

و استخدامی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به 
ترمیم حقوق و مزایا و جبران تالش ها و خدمات کادر بهداشت 

و درمان در چارچوب قوانین و مقررات موجود اقدام شود.
بنابراین طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق 
همچنین  می یابد.  افزایش  درصد   ۵۰ کارکنان  مزایای  و 
فوق العاده ویژه کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه های علوم 
بیشتر  درصد   ۵۰ نیز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  زشکی  پ
می شود. براساس این گزارش سال آینده حق سنوات کادر 
بهداشت درمان ۲۵ درصد و حق جذب اعضای هیأت علمی 

۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

عالوه براین با توجه به برنامه استخدام ۵۳ هزار نفر 
کارکنان غیر هیأت علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بخش دیگری از افزایش 

اعتبارات دانشگاه ها به این موضوع ارتباط دارد.
مقایسه برنامه مالی یک ساله بخش سالمت در سال 
۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال، نشان می دهد دولت در بخش 
اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رشد ۱۳۸ 
درصدی را در بودجه سال آینده نسبت به امسال پیشنهاد 
کرده و بر این اساس اعتبار این وزارتخانه از ۳۲ به 77 هزار 

میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.

سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

۵3 هزار نفر از کادر درمان استخدام می شوند
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و  آثار  حفظ  دیرکل  م
نشر ارزش های دفاع مقدس 
مناسبت  به  گفت:  منان  س
پیکر  مقدس  دفاع  سالگرد  هلمین  چ
مطهر ۶ شهید گمنام در شهری سمنان، 
تشیع  دامغان  و  شاهرود  هدیشهر،   م

می شوند.
سرهنگ »محمد حسن سالمی« 
ارزشهای  نشر  و  آثار  حفظ  کل  دیر  م
گفتگو  در  سمنان  استان  مقدس  فاع  د
ا خبرنگار دفاع پرس اظهار داشت: در  ب
ایام شهادت دخت گرامی پیامبر عظیم 
الشان اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( 
شهادت  سالروز  اولین  با   همزمان  و  
سالروز  سلیمانی«،  »قاسم  حاج  سردار 
حرم  مدافع  و  شاخص  شهید  شهادت 
شاطری«  »حسن  حاج  سمنان  ستان  ا
شهادت  روز  چهلمین  همچنین  و 
پیکر   ، زاده«  فخری  »محسن  سردار 
مقدس  دفاع  دوران  شهیدگمنام    ۶
میهمان مردم غیرتمند و انقالبی استان 

ما خواهند بود.
وی افزود: رزمندگان استان سمنان 
در اکثر عملیاتهای  بزرگ حضور فعال 
داشتند و با تقدیم ۳ هزار شهید دین خود 
را به انقالب اسالمی ایران ادا کرده اند و 
روحیه شهادت طلبی و ایثار در بین اقشار 
مختلف مردم این دیار زنده و پویاست.

نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  دیرکل  م
ارزش های دفاع مقدس استان سمنان 
با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت در جامعه کنونی گفت: مزار 
شهدای گمنام در هر منطقه ای که باشد، 
و  می کند  ترویج  را  ایثارگری  وحیه  ر
بهترین شرایط را براي تبیین ارزش های 
انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس به 
وجود می آورد که باید به نحو احسن از 

آن استفاده کرد.
استان  مجموع  در  گفت:  سالمی 
سمنان میزبان ۱۵7 شهید گمنام دفاع 
مزار  که  است  یادمان   ۵۱ در  قدس  م
شهدای گمنام در هر نقطه ای که باشند 
روحیه ایثار و شهادت را ترویج می کنند.

درخواست هایی  افزود:  سالمی 

شاهرود  رضا)ع(  امام  پادگان  سوی  ز  ا
تربیتی  علوم  و  روانشناسی  دانشکده   ،
و  سمنان  اعالء  ،روستای   هدیشهر  م
دامغان  ورکیان  روستای   مچنین  ه
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  ه  ب
پیکر  تشیع  بر  مبنی  استان  قدس  م
از  پس  که  شد  ارسال  گمنام  شهدای 
تصویب این درخواست ها، در روزهای 
آتی شاهد تشیع پیکر ۶ شهید گمنام در 

استان سمنان خواهیم بود.
ارز  نشر  و  آثار  حفظ  کل  دیر  م
شهای دفاع مقدس  استان سمنان ادامه 
داد: پیکر مطهر شهدا از روز چهارشنبه  
مورخ ۱۰ دی ماه  وارد استان خواهند 
از پیکر  شد  و مراسم استقبال رسمی 
شهدا روز شنبه مورخ ۱۳ دی ماه از مرکز 

فرهنگی دفاع مقدس انجام خواهد شد.
وی افزود: اقامه نماز بر پیکر شهدا 
توسط  نماینده ولی فقیه  در استان  و 
امام جمعه سمنان  آیت اهلل »سید محمد 
شاهچراغی« انجام  خواهد شد و  تدفین  
پیکر شهدا در شهرستان ها  روز یکشنبه 

۱۴ دی ماه  انجام خواهد شد .
مشخصات  خصوص  در  سالمی 
خاطر  سمنان  استان  گمنام  شهدای  
نشان کرد: دو جوان ۱۹ ساله از شهدا 
منطقه شلمچه  در   ۵ کربالی  عملیات 
و عملیات والفجر ۴ در پنجوین عراق،  
از شهدای عملیات  دو جوان ۲۰ ساله 
عملیات  و  فکه  منطقه  در  الفجر۱  و
رمضان در منطقه شرق بصره ،  یک 
عملیات  شهدای  از  ساله   ۲۱ وان ج
والفجر۴ در منطقه  پنجوین عراق و نیز 
یک جوان  ۲۲ ساله از شهدای عملیات 
کریالی۴ در جزیزه ام الرصاص عراق  

می باشند.
نشر  و  ر  ثا آ حفظ  کل  دیر  م
سمنان  مقدس  ع  فا د رزش های  ا
شرایط  به  توجه  با  کرد:  اطرنشان  خ
صورت  تصمیمات  طبق  و  رونایی  ک
گرفته مراسم تشییع به صورت عمومی 
تعداد  با حضور  تنها  و  نمی شود  رگزار  ب
محدودی از مسئوالن و خانواده شهدا  

مراسم تشییع برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سمنان:

پیکر مطهر 6 شهید گمنام دفاع مقدس در سمنان تشیع می شوند
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان: 

خدمات برق غیر حضوری و 24 ساعته شد
مهندس حمید رضا پیر پیران  مدیر عامل شرکت گفت :شرکت توزیع 
برق اصفهان از سالهای گذشته در حوزه غیر حضوری نمودن خدمات اقدامات 
خوبی را صورت داده است که از جمله راه اندازی سامانه سمیع به شماره 
۳۸۱۲۱ بود که امکانات زیادی را برای مشترکین و متقاضیان ایجاد نمود 
و این خدمات موجب شد در زمان انتشار ویروس کرونا ارائه خدمات غیر 
حضوری بیش از پیش نمایان شود و تنها با یک تلفن به تمامی خدمات 

دسترسی داشته باشند 
وی خاطر نشان کرد :وجود درگاههای متفاوت خدمت رسانی به طور 
قطع شرایط مناسب تری را برای ارائه خدمت ایجاد می کند که در این 
راستا مشترکین و متقاضیان می توانند با نصب اپلیکشن برق من بر روی 
گوشی های خود  به کلیه خدمات شرکت توزیع دسترسی داشته باشند و 
با نصب آن کلیه خدمات فروش و پس از فروش از جمله سوابق صورت 
حساب ،ثبت قرائت ،خدمات فروش و پس از فروش ،اعالم مشکل روشنایی 
یابند و بدون حضور در مراکز خدماتی  ...دسترسی  معابر،ثبت خاموشی و 
و پیشخوان های خدمات دولت خدمات برق خود  را به ساده ترین روش 

ممکن به دست آورند.
این مقام مسئول تاکید کرد : به عبارتی تمام خدمات به صورت کامل 
افزار نه تنها کلیه  و تمام در اختیار کاربران قرار می گیرد و در این نرم 
خدمات مشترکین ارائه شده بلکه موقعیت مصرف کنند گان برق در طرح  
برق امید و در سطوح مختلف کم مصرف ،خوش مصرف و پر مصرف قابل 
مشاهده  می باشد و با برنامه ریزی و به کارگیری روشها و توصیه های 
مدیریت مصرف برق امکان بهره مندی از طرح های تشویقی صنعت برق 

نیز فراهم شده است. 
وی تصریح کرد :مشترکین می توانند این نرم افزار کاربردی موبایل 
را از طریق بازارهای دیجیتال نرم افزار    دریافت و بر روی گوشی همراه 
خود نصب نمایند و همچنین لینک دانلود این نرم افزار در سایت شرکت 

توزیع برق اصفهان به نشانی eepdc.ir  موجود می باشد 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت  افزود : راه دیگر برای دسترسی 
به خدمات غیر حضوری استفاده از سامانه  تلفن ۱۵۲۱ می باشد که از این 
طریق هم امکان ارائه خدمات و همچنین شرایط دسترسی به اپلیکیشن 

برق من برای مشترکین و متقاضیان فراهم گردیده است.  
وی در پایان گفت : حوادث برق نیز از طریق نصب این اپلیکشین قابل 
رصد و پیگیری می باشد و بستر دیگر برای دریافت خدمات غیر حضوری 
سایت این شرکت به نشانی eepdc.ir می باشد که کلیه خدمات فروش و 
پس از فروش برق در قسمت میز خدمت الکترونیکی قابل دریافت می باشد .

با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور؛
بیمارستان های پورسینا و رازی رشت

 تجدید بنا می شوند
دکتر  پزشکی گیالن،  علوم  دانشگاه  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  ه  ب
دکتر  با  دیدار  در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ساالری،  رسالن  ا
محمدباقر نوبخت با اشاره به ناکافی بودن زیرساخت های حوزه بهداشت و 
درمان گیالن، اظهار کرد: خوشبختانه بخشی از زیرساخت ها حوزه سالمت 
استان با تالش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر خادمان مردم رفع شده است 
اما شاخص های حوزه سالمت گیالن در بخش زیر ساخت ها همچنان از 
متوسط شاخص های بهداشت و درمان کشور بسیار عقب تر است، افزود: 
یکی از مطالبه اصلی مردم و مسووالن استان ایجاد بیمارستان جامع در 
رشت است که در یک سال اخیر طی چندین نشست با مسئوالن عالی 
کشور ازجمله رئیس سازمان برنامه وبودجه و همچنین مقامات عالی وزارت 
بهداشت و درمان، مشکالت و چالش های حوزه سالمت را طرح و برای 
برون رفت از وضعیت فعلی این حوزه به ویژه تجدید بنای بیمارستان های 
پورسینا و رازی را به صورت دو بلوک بیمارستانی جامع در دستور کار قرار 
دادیم که مورد موافقت مسووالن امر قرار گرفت و هم اکنون فرایند انجام 
این پروژه ها در سطح ملی در حال پیگیری است. دکتر ساالری با اشاره 
به قدمت باال و فرسودگی بیمارستان های رشت به ویژه پورسینا و رازی، 
خاطرنشان کرد: پیگیری احداث و گنجاندن طرح توسعه  این بیمارستان ها 
در الیحه بودجه سال آینده کشور در دستور کار قرارگرفته و رئیس سازمان 
برنامه وبودجه کشور نیز بر اصالح ساختارهای بخش درمان استان ازجمله 
دارد.وی  تاکید  رشت  رازی  و  پورسینا  جایگزین  بیمارستان های  حداث  ا
همچنین از مساعدت رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور به جهت توسعه 
فضای آموزشی سایت الکان و همچنین تکمیل زیرساخت های بخش درمان 
در آن اشاره کرد و گفت: ما به جدیت پیگیر احداث بیمارستان جایگزین شفا 
در سایت جامع دانشگاهی الکان هستیم و این مهم نیز با موافقت رئیس 
سازمان برنامه وبودجه قرارگرفته و بنا بر قول ایشان قرار است احداث این 

بیمارستان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز لحاظ شود.

با یکپارچه سازی  تحقق کوچک سازی ساختار دولت 
شرکت های آبفای شهری و روستایی

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن، مدیرعامل این شرکت در سخنانی با اشاره به یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی، گفت: بزرگترین کوچک 
سازی ساختار دولت، همین یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی است.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
آبفای گیالن افزود: در اسفندماه سال گذشته در گیالن نیز شرکت های 
آبفای شهری و روستایی به صورت یکپارچه و در قالب یک شرکت فعالیت 
خود را در راستای ارائه خدمات بهتر آغاز نمود.وی، افزایش ۳ برابری مراکز 
پاسخگویی به مردم را یکی از مزایای مهم طرح یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضالب شهری و روستایی استان دانست و گفت: تسهیل در 
مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات بهتر و بهینه به مشترکین، پرهیز از موازی 
کاری، بهره مندی کامل از تاسیسات و همه ظرفیت های متقابل تامین آب 
شرب، سرعت بخشی به آبرسانی روستاها، یکسان سازی سطح خدمات به 
مشترکین در حوزه روستایی و استفاده از نیروی انسانی متخصص و توانمند 
از دیگر مزایای یکپارچه سازی این دو شرکت است.وی، با بیان اینکه در 
حال حاضر یک میلیون و ۵7 هزار خانوار در ۵۲ شهر و ۱7۱۲ روستای 
گیالن از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند، افزود: هم اکنون 

۸۲۲ هزار مشترک از خدمات شرکت آبفای استان بهره مند می باشند..

ساماندهی ورودی شرقی سمنان در انتظار  اقدامات و 
هماهنگی های قانونی توسط اداره کل راه و شهرسازی    
 شهردار سمنان گفت  برای  ساماندهی ورودی شرقی سمنان ، منتظر 

هماهنگی های قانونی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان هستیم .
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان سید 
محمد ناظم رضوی در گفت وگو با ایمنا گفت : مبادی ورودی شهر یکی از 
مهم ترین ساختار کالبدی و فضایی در شهر است، و مسافران از این طریق 

با ورود به شهر اولین تصویر از شهر را در ذهن خود تداعی می کنند . 
وی لزوم پرداختن به ورودی های شهر ، به عنوان یکی از عناصر هویت 
بخش شهر را مهم دانست و افزود : برای افزایش کارایی ورودی شرقی شهر 
با توجه به وجود مراکز علمی و دانشگاهی ، پارک بزرگ سوکان، مجموعه 
پارک موزه دفاع مقدس  و مسیر دسترسی به شهرک صنعتی باید از نظر 

طراحی متناسب با شاخصه ها در نظر گرفته شود .
شهردار سمنان با اشاره به اقدامات موثر شهرداری در خصوص انجام 
از  یکی   : داشت  اظهار  شهر،  در  خدماتی  و  عمرانی  مختلف  روژه های  پ
دغدغه های مهم شهرداری و شورای اسالمی شهر بحث ساماندهی و زیبا 
سازی ورودی های شهر است که برای  ساماندهی ورودی شرقی سمنان 
و اصالح فنی پل شهید ترحمی ، منتظر هماهنگی های قانونی توسط اداره 

کل راه و شهرسازی استان هستیم .
وی گفت : با اصالح فنی پل شهید ترحمی ، ضمن کاهش و هدایت 
نیز ساده  بهینه ترافیک شهری ، مسیر دسترسی به مجموعه دانشگاهی 

تر  می شود .

در اداره کل راه وشهر سازی گیالن برگزار شد:
جلسه نیاز سنجی مسکن استان وبرنامه ریزی عملیاتی 

تامین زمین موردنیازبرای تولید مسکن، 
جلسه نیاز سنجی مسکن استان وبرنامه ریزی عملیاتی تامین 
زمین موردنیازبرای تولید مسکن، در اداره کل راه وشهر سازی گیالن 

برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی گیالن، 
جلسه نیاز سنجی مسکن استان وبرنامه ریزی عملیاتی تامین زمین 
تا ۱۴۰۵  نیاز برای تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ وافق ۱۴۰۱  مورد 
به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن وباحضور 
مدیران کل دفتر فنی استانداری، راه وشهرسازی، بنیاد مسکن،منابع 
اراضی  امور  ،رییس  کشاورزی  ،جهاد  وامالک  اسناد  ثبت  بیعی،  ط
راه  کل  اداره  جلسات  سالن  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  ا  ب

وشهرسازی گیالن برگزار شد.
درابتدای این جلسه ماکان پدرام مدیر کل راه و شهرسازی گیالن 
آمار  اساس  بر  استان  در شهرهای  مسکن  نیازسنجی  در خصوص 
جمعیتی گزارشی ارائه نمودند و سایر مدیران نیز نسبت به ارائه نقطه 
نظرات در خصوص نحوه تامین زمین تولید مسکن ساالنه پرداختند

شبکه  و  تغذیه  خطوط  از  کیلومتر   295۰ یابی  نشت 
توزیع گاز در ایالم

عبـاس شـمس اللهـی مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایالم با 
عـالم ایـن خبر گفـت: از ابتدای سـالجاری ۲۹۵۰ کیلومتر از خطوط 
تغذیـه و شـبکه توزیـع گاز در ایـالم نشسـت یابی شـده کـه از این 
میـزان ۲۵۰۰ کیلومتر شـبکه پلـی اتیلـن و ۴۵۰ کیلومتر خط تغذیه 

فوالدی می باشـد.
وی افـزود: همچنیـن در ایـن مدت ۸۶۵۰۰ انشـعاب علمک در 
سـطح اسـتان مورد بازرسـی و نشـت یابی قرار گرفته اسـت که در 

مجمـوع معـادل 7۵ درصد کلیه خطوط و انشـعابات اسـتان اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم اظهار داشـت: تأسیسـات تقلیل 
فشـار موجـود در اسـتان کـه تعـداد آنهـا ۲۰۴ ایسـتگاه مـی باشـند 
نیـز از ابتـدای سـال تـا کنـون بصـورت ۱۰۰ درصـد نشـت یابـی و 

بازرسـی شـده اند.
شـمس الهی ادامه داد: واحد بازرسـی فنی شـرکت گاز اسـتان 
ایالم از ابتدای شـهریور ماه امسـال با اسـتقرار و راه اندازی سـامانه 
هوشـمند نشـت یابـی اقـدام به ارسـال گـزارش ها بصـورت آنالین 
بـرای مدیـران سیسـتم نموده که پس از رفع نشـتی گزارش مکتوب 

و مصـور آن در سـامانه مذکور تغذیـه می گردد.
وی از کنتـرل و مدیریـت نشـتی ها از طریق سـامانه هوشـمند 
نشـت یابـی به عنوان ابـزار مدیریتی در جهت افزایـش بهره وری و 
خدمات دهی به مشـترکین نام برد و اظهار داشـت: براسـاس پایش 
آمار نشـتی های شـبکه، تأسیسات و انشـعابات در سال جاری نسبت 
به مدت مشـابه سـال گذشـته ۸ درصد کاهش در تعداد نشـتی ها و 
هدرفـت گاز را داشـته ایـم کـه ناشـی از کنترل و پایـش دقیق و نیز 
رفـع نشـتی هـا در کوتاهتریـن زمان و براسـاس فراوانی گزارشـات 

دریافتی نشـتی ها از سیسـتم مذکور بوده اسـت.
مدیرعامل شـرکت گاز ایالم گفت: در سـال جاری و علی رغم 
محدودیتهـای ایجـاد شـده ناشـی از بیمـاری کرونـا، نشـت یابی در 
اکیـپ هـای مختلـف بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی نسـبت به 

نشـت یابـی طبـق برنامه زمانبنـدی صورت گرفته اسـت.

با آب های  1۰۰۰هکتارتوسعه زراعت چوب  برای 
نامتعارف

از  سـمنان  اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  نابـع  م کل  ر ـ ی د م
برنامه ریزی برای تولید چوب با اسـتفاده از پسـاب فاضالب شـهری 

در ایـن اسـتان خبـر داد. 
جعفـر مـرادی حقیقـی در گفت وگـو با خبرنـگاران اظهـار کرد: 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان در همیـن راسـتا برای توسـعه 
زراعت چوب در سـطح ۱۰۰۰هکتار از محل پسـاب فاضالب شهری 
برنامه ریـزی کـرده کـه بـا تحقـق آن عـالوه بـر افزایـش تولیـد به 

حفاظـت بیشـتر از مناطـق جنگلی در اسـتان کمک می شـود.
وی از برنامه مشـترک با شـهرداری سـمنان برای زراعت چوب 
از محـل پسـاب فاضـالب شـهری و آب هـای نامتعـارف این شـهر 
خبـر داد و افـزود: عـالوه بر شـهرداری مرکز اسـتان قرار اسـت که 
شـهرداری های شـهرهایی کـه دارای پسـاب فاضـالب هسـتند نیز 

در ایـن طـرح اقتصادی مشـارکت کنند.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان با اشـاره به طرح 
تنفـس و تجدید اسـتراحت جنگل های شـمال کـه بخش هایی از آن 
در شـمال اسـتان سـمنان واقع شـده ادامـه داد: بهره بـرداری باال در 
سـال ها و دهه هـای گذشـته ایـن جنگل های ارزشـمند را در معرض 
خطـر قـرار داده و تنفس آنها در کنار توسـعه زراعـت چوب می تواند 

زمینـه بهبـود مناطق جنگلـی را فراهم کند.
وی از تـالش بـرای تامیـن برخـی اقـالم مـورد نیـاز مـردم 
روسـتاهای حاشـیه مناطـق جنگلـی بـا هـدف کاسـتن از مصـرف 
سـوخت های فسـیلی خبـر داد و گفـت: در همیـن ارتبـاط اقالمـی 
ماننـد آبگرمکن های خورشـیدی، تنـور گازی، کپسـول های گاز و...

بـرای مناطـق حاشـیه جنگل خریـداری و در اختیار آنها قـرار گرفته 
تـا نیـاز آنهـا بـه مصـرف چـوب و زغـال کمتر شـود.

مرادی حقیقی از اعطای آبگرمکن خورشـیدی به ۴۱ خانوار در 
سـال ۹۹ خبـر داد و تصریـح کـرد: قرار اسـت که هر سـال تعدادی 
آبگرمکن خورشـیدی خریداری و در اختیار روسـتاییان حاشیه جنگل 
قـرار بگیـرد. ضمـن اینکـه تعداد زیـادی تنـور گازی نیز تهیـه و در 
اختیار روسـتاییان و عشـایر مناطق حاشـیه جنگل قرار گرفته اسـت 

تـا نیـاز آنهـا به چوب هـای جنگلی کاهـش بیابد.
وی بـر لزوم حفاظت بیشـتر از عرصه هـای جنگلی تاکید کرد و 
گفـت: حفاظـت از ایـن جنگل ها در اسـتانی مثل سـمنان که بخش 

عمده آن را کویر و بیابان تشـکیل داده اهمیت بیشـتری دارد.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان سـمنان به نقش 
مهـم مـردم محلـی در حفاظـت از ایـن عرصه هـا پرداخـت و افزود: 
تنهـا در سـایه همراهـی و همکاری هـای مـردم محلـی اسـت کـه 
می تـوان از ایـن مناطـق مرتعـی و جنگلـی به بهتریـن نحو حفاظت 

و حراسـت کرد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج:

پیاده راه رجایی شهر تلفیق هنر، معماری و زیست شهری است
کرج-رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری کرج 
با اشاره به زیبا سازی، استقرار مبلمان 
شهری و احداث فضای سبز در پروژه 
پیاده راه رجایی شهر گفت: بخش قابل 
توجهی از مبلمان در این پروژه نصب 
حال  در  سبز  ای  ض ف شت  ا ک و  ه  شد

انجام است.
کرج  خبری  ایگاه  پ ش  ر ا ز گ ه  ب
امروز، پیمان بضاعتی با اشاره به استقرار 
مبلمان شهری و احداث فضای سبز در 
یاده راه رجایی شهر )آزادی(،  پ پروژه 
پیاده  با  کرج  شهری  ت  ی ر ی د م فت:  گ
روسازی های متعدد و استقرار مبلمان 
شهری و افزایش فضای سبز، گام بلندی 
در راستای حرکت به سمت شهر انسان 

محور برداشته است.
وی گفت: در هفته اخیر در پروژه 
عملیات اجرایی احداث پیاده راه آزادی 
بخشی قابل توجهی از مبلمان جانمایی 
سبز  فضای  کاشت  و  ه  شد صب  ن و 
انجام است. یز همزمان در حال  ن آن 
و فضای  منظر  زمان سیما،  رئیس سا

توضیح  کرج  شهرداری  ی  شهر ز  ب س
داد: خیابان آزادی رجایی شهر از جمله 
فضاهای قدیمی شهر کرج بوده و در 
طراحی و مناسب سازی آن تالش شده 
تا حافظه تاریخی و حیات این خیابان 

را بازنده سازی کنیم.
بضاعتی پور اضافه کرد: متاسفانه 
بازسازی اماکن و معابر در اغلب شهرها 
بدون توجه به تاریخ، هویت و مباحثی 
است که در پشت یک فضا وجود دارد 

بنابراین خوانا سازی می تواند گام مهمی 
در راستای توجه به این امر باشد.

وی همچنین توضیح داد: با تالش 
این پروژه در  تا  بی وقفه سعی داریم 
به سرانجام  ه ترین زمان ممکن  ا کوت
یک  ایجاد  شاهد  روندان  شه ا  ت رسد  ب
فضای جدید و متفاوت نسبت به قبل در 
این محدوده باشند.رئیس سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
امروزه شهرها عالوه  داد:  مه  دا ا کرج 

ایجاد  با  شتن جاذبه های طبیعی  دا ر  ب
زیبایی  خلق  در  یدی  جد ی  ا ه ر ست ب
مبلمان و اِلمان ها می توانند برند سازی 
کنند و زمینه ساز ورود بیش از پیش 

گردشگران شوند.
بضاعتی پور با بیان اینکه اقدامات 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
بیشتر از سازمان های دیگر در معرض 
دید عموم قرار دارد، گفت: تمامی این 
اقدامات برای شهروندان ملموس است 
و آنها هر روز در شهر با این اقدامات 

زندگی می کنند.
راه  پیاده  در  اینکه  ن  ا ی ب ا  ب وی 
کنار  در  معماری  و  هنر  ر  شه ی  ی ا ج ر
تردد  پر  از  یکی  در  ی  شهر ست  ی ز
ترین مناطق  تلفیق می شوند، افزود: 
طرح زیباسازی و مناسب سازی پیاده 
راه آزادی در همین مدت زمان کوتاه 
اجرایی آن، با بازخورد مثبت و مطلوب 
با  امیدوارم  و  شده  واجه  م ن  دا ن و شهر
به  آنها  اعتماد  و  هی شهروندان  همرا
بتوانیم  شهری  مدیریت  ی  ا ه ت  ی ل ا ع ف

خدمات بهتری به آنها ارائه دهیم.

کرج-جلسه ستاد اجرایی هفتمین 
دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار 
دستگاه  نمایندگان  حضور  ا  ب ب  ا ت ک
های فرهنگی و اجرایی استان البرز و 

شهرستان کرج برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز، 
دوره  اجرایی هفتمین  اد  در جلسه ست
دوستدار  عشایر  و  وستاها  ر ه  ر ا و جشن
از  نمایندگانی  حضور  ا  ب ه  ک ب  ا ت ک
استانداری البرز، اداره کل امور کتابخانه 
ها، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و  استان  عشایری  مور  ا ل  ک ه  ر ا د ا

بخشداری مرکزی و آسارای شهرستان 
کرج برگزار شد، ضمن تبیین اهداف و 
روند برگزاری این جشنواره و گزارشی 
از سابقه این جشنواره در استان البرز، 
برگزاری  برای  الزم  ی  ها هنگی  هما
هفتمین جشنواره روستاها و عشایر در 

البرز صورت گرفت.
در ابتدای این جلسه محمد طاهری 
رئیس اداره فرهنگی معاونت فرهنگی 
و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی البرز ضمن بیان مقدمه و سابقه 
اجرای این جشنواره اعالم کرد در سال 
گذشته ۵۲ روستا از البرز در این جشنواره 

شرکت کردند که امید است امسال با 
نگاه ویژه به روستاهای دارای ظرفیت از 
استان البرز برگزیدگانی در بین روستاها 

و عشایر دوستدار کتاب داشته باشیم. 
در ادامه هر یک از اعضای حاضر 
در جلسه موارد مور نظر را بیان کردند. 
و  فرهنگی  معاون  نور،  دی  ا ر م ی  عل
اداره کل فرهنگ و ارشاد  نه ای  رسا
جلسه  این  در  البرز،  تان  س ا ی  م سال ا
ضمن جمع بندی مطالب ذکر شده با 
بیان اهمیت جایگاه کتاب و کتابخوانی 
و لزوم نگاه ویژه به مناطق روستایی 
این زمینه و همچنین  و عشایری در 

تشکر از مشارکت دستگاه های اجرایی 
کرد:  خاطرنشان  استان  گی  ن ه ر ف و 
کتاب  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  ی  را ب
همه  البرز  استان  در  انی  خو ب ا ت ک و 
دستگاه ها باید مشارکت نموده و به این 
مقوله مهم نگاهی ویژه داشته باشند. 
لوح  این جلسه  پایان  در  گفتنی است 
تقدیر و هدیه فرهنگی ویژه دهیاران 
روستاهای شرکت کننده در ششمین 
عشایر  و  روستاها  واره  شن ج ه  ر و د
دوستدار کتاب به نمایندگان بخشداری 
های مرکزی و آسارا جهت تقدیم به 

ایشان ارائه شد.

نشست ستاد اجرایی هفتمین دوره جشنواره روستاها 
و عشایر دوستدار کتاب استان البرز برگزار شد

مهندس عظیمیان در جریان بازدید وزیر صمت 
از شرکت فوالد مبارکه، ضمن خوش آمدگویی به 
وزیر و هیئت همراهان گفت: امیدواریم بتوانیم از 
وجود وزیر محترم و هیئت همراه و همچنین استاندار 

محترم اصفهان در فوالد مبارکه استفاده کنیم.
مبارکه  فوالد  تولید  افت  دالیل  به  ن  ا می عظی
در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته به 
دو دلیل افت تولید داشتیم؛ یکی به دلیل نرسیدن 
مواد اولیه و دلیل دوم به دلیل قطعی دو ماهه گاز 
که به خاطر همین عدم تولید، حدود ۲۵۰۰ میلیارد 
تومان در سال ۹۸ زیان کردیم. در صورتی که فوالد 
مبارکه جزو شرکت هایی است که بیش از ظرفیت 

اسمی خود تولید انجام می دهد و این باعث تأسف 
است که ما به خاطر کمبود مواد اولیه نتوانیم تولیدات 

بیشتری داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: فوالد مبارکه امسال در 
صادرات ۳۲ درصد کاهش داشته است که دلیل آن 
هم این بود که مسئول این وزارتخانه خیلی نگاهشان 
به داخل بود و ما را مجبور کردند عرضه بیشتری 
در بازار داخلی انجام دهیم. ما حتی سال گذشته تا 
۱۶۰ درصد عرضه بیشتر داشته ایم یعنی کف عرضه 
۲7۰ هزار تن گرم مان را در بهمن و اسفند به ۳۳۰ 
هزار تن رساندیم تا قیمت ها کاهش پیدا کند و این 
موضوع باعث شد که سهم صادراتیمان کاهش پیدا 

کند و کاهش صادرات در دراز مدت برای ما مسئله 
ایجاد می کند؛ چون ما سالیانه نیاز به ۹۰۰ میلیون 
یورو داریم که باید از محل صادرات خودمان آن را 

تامین کنیم. 
مدیر عامل فوالد مبارکه به برنامه های توسعه 
ای این شرکت پرداخت و افزود: فوالد مبارکه یک 
میلیارد دالر برنامه توسعه ای تعریف کرده است که 
۲۰ هزار میلیارد آن سهم داخل است. تصور کنید اگر 
۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه به پیمانکارهای بزرگ 
کشورمان در داخل واگذار شود؛ در راستای دستور 
مقام معظم رهبری برای جهش تولید، چه دستاوردی 

در پی خواهد داشت.

زیان۲۵00 میلیارد تومان فوالد مبارکه به دلیل نبود مواد اولیه
 و تعطیلی ۲ ماهه گاز
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کت  شر مل  عا یر د م
ستان  ا صنعتی  هرکهای  ش
اردبیل گفت: مقدمات اجرای 
از  انگوت  صنعتی  ناحیه  سازی  ماده  آ
سال گذشته آغاز شده است که تالش 
می شود با تامین زیرساخت های الزم، 
این ناحیه صنعتی از اوایل سال آینده در 
اختیار سرمایه گذاران قرار داده شود.به 
گزارش روابط عمومی شرکت شهرک 
های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی 
در جریان بازدید از ناحیه صنعتی انگوت 
اظهار داشت: با تالش های انجام شده، 
مجوز و تملک این ناحیه صنعتی در سال 
۹۸ اخذ گردید که بالفاصله پس از تمک 
زمین، نسبت به تسطیح اراضی و آماده 
سازي این ناحیه صنعتي اقدام شد.وی 
با بیان اینکه پس از آماده سازی زمین، 
در مرحله تامین زیرساخت های الزم در 
این ناحیه صنعتی هستیم خاطر نشان 
پیمانکار  تعیین  و  سپاری  برون  رد:  ک
فشار  توزیع  خط  اجرای  به  ربوط  م

برق  تامین  منظور  به  هوایی  توسط  م
است  شده  انجام  ناحیه  این  نیاز  ورد  م
که به زودی با شروع عملیات اجرایی، 
برق مورد نیاز این ناحیه تا پایان سال 
جاری تامین خواهد شد.وي با بیان اینکه 
تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد ریال از محل 
اعتبارات داخلی این شرکت براي آماده 
سازي ناحیه صنعتي انگوت هزینه شده 

است، ادامه داد: براي تکمیل زیرساخت 
این ناحیه به اعتبارات بیشتري نیاز است 
که در صورت تخصیص اعتبارات مورد 
زیرساخت  ایجاد  و  سازي  آماده  یاز،  ن
تسهیل  صنعتي  ناحیه  این  الزم  اي  ه
شهرک  شرکت  شد.مدیرعامل  واهد  خ
مساحت  اردبیل  استان  صنعتی  ای  ه
 ۳۰ حدود  در  را  صنعتی  ناحیه  ین  ا

هکتار برشمرد و تصریح کرد: با توجه 
از  تازگی  به  انگوت  بخش  اینکه  ه  ب
شهرستان گرمی منفک و به شهرستان 
تبدیل شده است، با بهره برداری از این 
ناحیه که تنها شهرک یا ناحیه صنعتی 
این شهرستان خواهد بود نقش بسزایی 
در حضور سرمایه گذاران در این منطقه 
از استان خواهد داشت.اهلی در بخش 
اختصاص  از  خود  سخنان  از  یگری  د
محل  از  ریال  میلیارد   ۱۵۰ از  یش  ب
عتبارات داخلی این شرکت به منظور  ا
و  ها  در شهرک  ها  زیرساخت  تکمیل 
سال  ابتدای  از  استان  صنعتی  واحی  ن
جاری تاکنون خبر داد و افزود: مصرف 
این هزینه عالوه بر اعتبارات عمرانی و 
ملی بوده که برای آبادانی شهرک های 
صنعتی استان تخصیص یافته است.وي 
براز امیدواري کرد تا با آغاز واگذاری  ا
به متقاضیان سرمایه گذاری در  زمین 
انگوت، شاهد شکوفایی  احیه صنعتي  ن

روز افزون این منطقه از استان باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل خبر داد:

برق رسانی به ناحیه صنعتی انگوت اجرا مي شود
شکایت خانواده ها  از شهریه مدارس غیردولتی کاهش 

یافته است

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش 
درباره شکایات مربوط به شهریه مدارس غیردولتی، اظهار داشت: 
در مجموع روند شکایات در حیطه شهریه ها نسبت به سال گذشته 
کاهش داشته است. اگر هنوز هم اولیا شکایاتی دارند می توانند در 
سامانه سناد ثبت شکایت کنند؛ همکاران ما در استان و ستاد پیگیر 

هستند.
سعید صالح درباره وضعیت ثبت نام و شمار دانش آموزان مدارس 
غیردولتی در سطح کشور اظهار کرد: ثبت نام دانش آموزان در سامانه 

سناد، پایان آذرماه نهایی می شود.
وی افزود: اما بر مبنای آخرین گزارش ها،   آمار ثبت نام سال 
جاری تقریبا همانند سال گذشته است و حدود یک تا دو درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش دارد. عمده ریزش ثبت نام ها در مقطع پیش 
دبستانی رخ داده است و با توجه به ماهیت این دوره که رسمی اما 
نام ها  ثبت  دارند، کاهش  پایینی  نوآموزان سن  و  است  غیرالزامی 

طبیعی به نظر می رسد.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه کاهش ثبت نام ها باعث شده تا موسسان مراکز 
پیش دبستانی با مشکالت جدی در پرداخت هزینه های جاری روبه 
رو شوند، گفت: هزینه مراکز از اجاره بها گرفته تا موارد دیگر، حتی 

اگر نوآموزی جذب نکرده باشند، کاهشی نداشته است.
مدارس  شهریه  به  مربوط  شکایات  درباره  همچنین  الح  ص
غیردولتی اظهار کرد: در مجموع روند شکایات در حیطه شهریه ها 

نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته به یک باره در میانه سال، آموزش 
ها غیرحضوری شد که ابهامات زیادی برای اولیا و موسسان در پی 
داشت. موسسان معتقد بودند هزینه هایشان افزایش یافته و منابعی 
را صرف خرید تجهیزات و لوازم آموزشی مورد نیاز کرده بودند. از 
آن سو اولیا معتقد بودند مدرسه تعطیل شده و باید شهریه ها برگردد.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه در حال حاضر تفاهمی میان مدارس و اولیا به وجود آمده 
است گفت: البته همچنان چالش هایی وجود دارد اما به شکل روانی 
رسیدگی و بررسی می شود. شهریه مصوب در سامانه مشارکت ها 
اعالم شده است و اگر هنوز هم اولیا شکایاتی دارند می توانند در 
همان سامانه سناد ثبت شکایت کنند و همکاران ما در استان و ستاد 

پیگیر هستند.

حاللی: 

لیگ برتری ها هیچ حمایتی
 از پرسپولیس نکردند

ــط  ــی فق ــای ایران ــت: متاســفانه تیم ه پیشکســوت پرســپولیس گف
شــعار می دهنــد و هیــچ کســی بــرای فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا بــه 
ــد  ــن نبای ــر ذوب آه ــپولیس براب ــدار پرس ــرد؛ دی ــک نک ــپولیس کم پرس

ــد. ــو می ش لغ
ــه ششــم پرســپولیس و  ــدار هفت ــاره لغــو دی ــی درب اســماعیل حالل
ذوب آهــن و تاثیــر ایــن موضــوع روی عملکــرد شــاگردان گل محمــدی 
ــودم  ــدوار ب ــی امی ــان آســیا اظهــار داشــت: خیل ــال لیــگ قهرمان در فین
کــه بــه خاطــر فینــال لیــگ قهرمانــان بــازی بــا ذوب آهــن برگــزار شــود 
امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد. اگــر ایــن بــازی برگــزار  می شــد پرســپولیس 
بــا فــرم بهتــری بــه فینــال مــی رفــت. بــرای یــک تیــم هیــچ چیــزی 
مثــل بــازی رســمی مهــم نیســت، یــک مربــی فقــط در بــازی رســمی 

ــد. ــدا کن ــه تیمــش آگاهــی پی ــد نســبت ب می توان
وی ادامــه داد: بــازی بــا ذوب آهــن بایــد برگــزار می شــد حتــی اگــر 
ــود امــا  ــازی اصــاًل مهــم نب ــن ب پرســپولیس می باخــت، شکســت در ای
مربــی می توانســت شــرایط تیمــش را بــه خوبــی بســنجد. لغــو بــازی بــا 

نســاجی و ذوب آهــن ضربــه بزرگــی بــه پرســپولیس وارد کــرد.
پیشکســوت پرســپولیس بــا انتقــاد از دیگــر تیم هــای لیــگ برتــری 
ــه  گفــت: متاســفانه هیچکــدام از تیم هــا و باشــگاه های لیــگ برتــری ب
بــازی پرســپولیس در فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا نــگاه ملــی نداشــتند. 
آقایــان فقــط شــعار می دهنــد امــا عمــاًل هیــچ حمایتــی از پرســپولیس 
نکردنــد. وقتــی پرســپولیس قهرمــان آســیا شــود عوایــد آن حتــی به لیگ 
چهــارم مــا هــم میرســد امــا آقایــان بــه ایــن مســائل فکــر نکردنــد. وقتی 
تیمــی از ایــران قهرمــان آســیا می شــود نــگاه کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
هــم بــه مــا عــوض می شــود امــا دشــمنی و خودبینــی زیــاد باعــث شــد 

کــه هیچکــس از پرســپولیس حمایــت نکنــد.
حاللــی افــزود: پرســپولیس ۴ ســال اســت قهرمــان ایــران می شــود 
ــه  ــای اینک ــه ج ــان ب ــت. آقای ــا نیس ــایند خیلی ه ــئله خوش ــن مس و ای
بیاینــد و از پرســپولیس الگوبــرداری کننــد و بــه موفقیــت برســند فقــط 
ــه  ــتند ک ــک هس ــدر کوچ ــا آنق ــد. آنه ــاک می کنن ــئله را پ ــورت مس ص
موفقیت هــای پرســپولیس را زیــر ســوال می برنــد و مثــاًل بــه وزیــر یــا 

ــد. ــط می دهن ــر رب ــای دیگ چیزه
وی در خصــوص شــانس پرســپولیس در فینــال لیگ قهرمانان آســیا 
گفــت: در شــرایط عــادی بــرای هــر بــازی شــانس ها پنجاه-پنجــاه اســت 
امــا بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه رخ داده کمــی شــانس تیــم مــا کمتــر 
ــار  ــم کامــل دور گروهــی را هــم در اختی ــا تی شــده اســت. متاســفانه م
نداریــم و از یــازده نفــر آن تیــم ۴ نفــر نیســتند کــه ایــن کار را ســخت 
می کنــد، امــا روز بــازی البتــه هفتــه منتهــی بــه بــازی می توانــد بســیار 

تعییــن کننــده باشــد.
پیشکســوت پرســپولیس ادامــه داد: دو مســئله می توانــد بــه 
ــاد  ــزه زی ــد یکــی انگی ــی در آســیا کمــک کن ــرای قهرمان پرســپولیس ب
بازیکنــان و دوم بــاور بــه اینکــه مــی تواننــد قهرمــان آســیا شــوند. اگــر 
ایــن دو مســئله در تیــم وجــود داشــته باشــد شــک نکنیــد که پرســپولیس 

ــد. ــیا می رس ــی در آس ــه قهرمان ب

بانک اطالعاتی پژوهشگران کشور
 تقویت خواهد شد

معـاون پژوهـش و منابع دیجیتال کتابخانه ملی در افتتاحیه یازدهمین 
جشـنواره ملـی پژوهـش و فنـاوری کتابخانه ملـی گفت کـه در یازدهمین 
جشـنواره ملـی پژوهـش و فنـاوری بانـک اطالعاتی پژوهشـگران کشـور 

تقویت می شـود.
آئیـن افتتاحیـه یازدهمین جشـنواره ملـی پژوهش و فناوری سـازمان 
اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران، همزمـان بـا آغـاز هفته پژوهش بـا حضور 
اشـرف بروجـردی رئیـس سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران، فاطمه 
جان احمـدی، معـاون پژوهـش و منابع دیجیتال سـازمان اسـناد و کتابخانه 
ملـی ایـران و نرگـس نشـاط دبیرعلمـی یازدهمین جشـنواره ملی پژوهش 

و فنـاوری سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایران برگزار شـد.
اشـرف بروجـردی گفـت: امیـد اسـت سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی 
ایـران در راسـتای دسـت یابـی بـه منابـع علمـی و پژوهشـی در جایگاهی 
قـرار گیـرد کـه منابـع و نتایـج پژوهش هـای انجـام شـده در این سـازمان 
بـه عنـوان داشـته ها و یافته هـای علمـی، فصـل الخطابـی بـرای برنامـه 
ریـزان، تصمیـم گیـران و همچنیـن پژوهشـگران و اصحـاب دانش باشـد.

وی افـزود: بـه اعتقـاد مـن تحقیقـات و پژوهش هـای انجام شـده از 
سـوی سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایران باید در حوزه توسـعه کتاب و 
کتابخوانـی باشـد. در یازدهمیـن جشـنواره ملی پژوهش و فناوری سـازمان 
اسـناد و کتابخانه ملی ایران، نشسـت های پژوهشـی و تخصصی در جهت 
بهینه سـازی، استانداردسـازی، به روزرسـانی و افزایش سطح وضعیت توسعه 

کتابداری و کتاب در کشـور برنامه ریزی شـده اسـت.
فاطمـه جان احمـدی، معاون پژوهش و منابع دیجیتال سـازمان اسـناد 
و کتابخانـه ملـی ایـران، در آئین افتتاحیه یازدهمین جشـنواره ملی پژوهش 
و فنـاوری سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران گفـت: هم اکنـون و در 
دنیـای امـروزی هیـچ جامعـه پیشـرفته ای بی نیـاز از پژوهـش و منفـک از 
تحقیقـات نیسـت و پژوهـش مسـاله محور می توانـد بـه حـل مسـاله ها و 

توسـعه کشـور کمک کند.
معاون پژوهش و منابع دیجیتال سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایران 
افـزود: هفتـه پژوهـش را بـا ایـن دغدغـه مهـم آغـاز می کنیم کـه بدانیم 
مسـائل و مشـکالت علمی خانـواده بزرگ سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی 
ایـران چیسـت و در ادامـه دامنـه آن را در همـه سـرزمین ایـران و افـرادی 

کـه دل در گـرو این سـرزمین دارند تعمیـم دهیم.
وی ادامـه داد: بـی تردید پسـوند واژه ملی در کنـار کتابخانه دائمًا این 
مهـم را بـه مـا گوشـزد می کنـد کـه مسـائل را منطقـه ای و کوچک فرض 
نکنیـم و دامنـه و عرصـه آن را بـه همـه کشـور اتصـال دهیـم، مواجهه با 
مباحـث پژوهشـی در ایـن عرصـه مسـتلزم شـناخت فرآیندهـا و روندهای 

پژوهشی کشـور است.
جان احمـدی در ادامـه بـه سـه سـطح پژوهـش بنیـادی، اکتشـافی-

توصیفـی و کاربـردی اشـاره کـرد و گفـت: پژوهش هـای بنیـادی بـا تکیه 
بـر اسـاس پژوهش هـای کاربـردی تـالش می کنـد تـا زمینـه را بـرای 
پژوهش هـای کاربـردی مهیـا سـازد. بـه عبارتـی دیگـر تـالش می کند تا 
بهترین راهکارها را برای برون رفت از بحران ها و مشـکالت و دسـت یابی 
بـه توسـعه ارائـه دهـد. بر همین اسـاس یکی از شـعارهای هفتـه پژوهش 

امسـال، اختصـاص بـه پژوهش های مسـاله محـور دارد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه اضافـه کـرد: سـطح اکتشـافی-توصیفی پایه ای 
بـر مبنـای پژوهش هـای بنیـادی اسـت. اگـر این مهـم به درسـتی احصاء 
نشـود و مطالعـات توصیفـی ضعیف باشـد، به همان میزان مسـائل کشـور 
بـه درسـتی شناسـایی نخواهـد شـد. چـرا کـه پژوهش هـای کاربـردی و 

پژوهش هـای توصیفـی پیوسـتاری بـا یکدیگـر دارند.
معـاون پژوهـش و منابـع دیجیتـال سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی 
ایـران افـزود: اگـر دامنه تحقیـق با روند هوشـمندانه، خالقانه، هشـیارانه و 
در عین حال سـازمان یافته همراه باشـد سـطح آن از کاربردی و توصیفی 

بـه سـطح بنیـادی ارتقا مـی یاید.
وی تصریـح کـرد: امیدوارم به مرحله ای برسـیم که سـازمان اسـناد و 
کتابخانـه ملـی ایران بیشـترین تحقیقات خـود را بر پایه مطالعـات بنیادی، 
توصیفـی و کاربـردی ارائـه دهـد و بـازوی مهم مشـورتی و اطالع رسـانی 
در سـطح کشـور باشـد تـا بهتریـن مرجعیت علمی بـرای به دسـت آوردن 

اطالعات و اسـناد باشـد.
معـاون پژوهـش و منابـع دیجیتـال سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی 
ایـران یـادآور شـد: بنابرایـن سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایـران، با در 
نظرگرفتـن ایـن مهـم هفتـه پژوهـش را بـا برگزاری ایـن افتتاحیـه آغاز 
کـرده اسـت و سـعی دارد بـا دامنـه دار کـردن و بسـط آن بـه جشـنواره 
ملـی پژوهـش در طـول یـک مـاه، بـه طـور خـاص و ویـژه بـه مسـاله 

پژوهش بپـردازد.
جـان احمـدی گفـت: در جشـنواره ملی پژوهـش و فناوری، سـازمان 
اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران تالش مضاعفـی را بر شناسـایی محققان و 
پژوهشـگران خواهیم داشـت تا بانک اطالعاتی پژوهشـگران کشور تقویت 
شـود. بسـیاری از ایـن افـراد گاهـًا بـدون هـدف و برنامـه وقـت گرانبهای 
خـود را بابـت پژوهـش منابـع و اسـناد صـرف می کننـد، اما شناسـایی این 
افـراد کـه بایسـتی طـی فرایندی مسـتمر و طوالنـی مدت انجام شـود، به 
مـا کمـک می کنـد تـا به سـراغ فتـح قله هایـی برویم کـه عمدتـًا پیش از 
ایـن توسـط عـده ای از پژوهشـگران عرصه کتابـداری، کتابخوانـی، تاریخ، 

فلسـفه، علـوم اجتماعی و علوم انسـانی شناسـایی شـده اند.
نرگـس نشـاط دبیـر علمـی یازدهمیـن جشـنواره ملـی پژوهـش 
و فنـاوری سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران گفـت: پژوهـش 
تنهـا مزیـت سـازمان های امـروزی اسـت و سـازمان اسـناد و کتابخانـه 
ملـی ایـران نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. توجـه به پژوهشـگران 
جـوان در عرصـه پژوهـش و مهیـا کردن شـرایط مناسـب برای پیشـبرد 
فعالیت هـای تحقیقـی و پژوهشـی بـرای ایـن دسـته از افـراد از اهمیـت 

ویـژه ای برخـوردار اسـت.
دبیرعلمـی یازدهمیـن جشـنواره ملـی پژوهـش و فنـاوری سـازمان 
اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران ادامـه داد: یـک دهـه از برگزاری جشـنواره 
ملـی پژوهـش و فنـاوری سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی ایـران می گذرد 
و امسـال نیـز ایـن جشـنواره با پیـام »آینده روشـن با پژوهـش اثربخش« 
در حوزه هـای موضوعـی، علـم اطالعـات و دانش شناسـی، علوم آرشـیوی 
و سـندپژوهی، ایران شناسـی و اسالم شناسـی، نسـخه پژوهی و تاریـخ 

شـفاهی برپـا می شـود.
وی اضافـه کـرد: برگـزاری ۱۴ نشسـت و چهـار کارگاه تخصصـی در 
حوزه هـای علـم اطالعـات و دانش شناسـی، علوم آرشـیوی و سـندپژوهی، 
ایران شناسـی و اسالم شناسـی و نسـخه پژوهی بـا شـعار »از پژوهـش تـا 
پژوهـش« پیش بینـی شـده و نخسـتین نشسـت بـا موضـوع »اثربخشـی 

پژوهش هـای دانشـگاهی« فـردا برگـزار می شـود.
نشـاط یادآور شـد: هدف پژوهشـگر کشـف واقعیت های جدید اسـت 
و بسـیاری از صاحبنظـران بـر نقـش پژوهش هـای علمـی تاکیـد دارند. اما 
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اگـر پژوهش هـا معطـوف بـه نیازهـای واقعی 
نباشـند نمی توانـد اثربخـش باشـد در نتیجـه از دانش و مهارت هـای تولید 

شـده اسـتفاده مؤثری نمی شـود.

4 آزمایشگاه جدید آب و فاضالب در استان اصفهان راه اندازی می شود 

اگرچه آب آشامیدنی در استان 
چه در مناطق شهری و چه روستایی، 
سالم و بدون هرگونه میکروب و مواد 
شیمیایی ُمضر است اما با اینحال برای 
افزایش اطمینان هرچه بیشتر در مناطق 
مختلف آزمایشگاه های جدید راه اندازی 

می شوند.
بر  نظارت  و  پایش  ز  ک ر م ر  ی د م
کیفیت آب و فاضالب اصفهان گفت: 
آب  به  مربوط  ایشگاه جدید  م ز آ ر  چها
اندازی  راه  استان  این  در  فاضالب  و 
می شود تا ضریب اطمینان و سنجش 
سالمت و بهداشت در این ارتباط بیش 

از گذشته افزایش یابد.
فهیمه امیری افزود: ۲ آزمایشگاه 

از این تعداد مربوط به آب خواهد بود 
که در شهرستان های شاهین شهر واقع 
در شمال و نجف آباد در غرب استان 

به بهره برداری می رسد.
وی اضافه کرد: ۲ آزمایشگاه دیگر 
ِسِده  در  و  است  فاضالب  به  ط  و ب ر م
لنجان واقع در شهرستان لنجان در غرب 
استان و دیگری در شهر بهارستان در 

جنوب کالنشهر اصفهان است.
بر  نظارت  و  پایش  رکز  م ر  ی د م
کیفیت آب و فاضالب اصفهان تصریح 
استان  در  آشامیدنی  آب  گرچه  ا  : د ر ک
چه در مناطق شهری و چه روستایی، 
سالم و بدون هرگونه میکروب و مواد 
شیمیایی ُمضر است اما با اینحال برای 

افزایش اطمینان هرچه بیشتر در مناطق 
مختلف آزمایشگاه های جدید راه اندازی 

می شوند.
امیری خاطرنشان کرد: اکنون ۲۳ 
آزمایشگاه در بخش های آب و فاضالب 
می کنند  فعالیت  اصفهان  ان  ت س ا ر  د
شاخص های  و  سالمت  ش  ج ن س و 
بهداشتی را در مناطق شهری و روستایی 

مورد ارزیابی قرار می دهند.
وی یکپارچه سازی شرکت های 
را  روستایی  و  و فاضالب شهری  آب 
مفید دانست و اظهارداشت: هم افزایی 
با  آب  تامین  برای  تالش  و  ت  ا ن ا ک م ا
درجه اطمینان باالتر از حیث سالمت 
و بهداشت در مناطق مختلف از ثمرات 

این امر بوده است.
بر  نظارت  و  پایش  رکز  م ر  ی د م
با  اصفهان  فاضالب  و  آب  ت  ی ف ی ک
آب  آزمون های سالمت  ینکه  ا ن  یا ب
در این خطه بصورت جدول زمانبندی 
بصورت  آزمایش ها  مختلف  ع  ا و ن ا و 
نه و ماهانه انجام می شود گفت:  روزا
این مرکز از حتی کوچکترین مورد و 
آب  در  آلودگی  یا  یکروبی  م کل  ش م
چشم پوشی نمی کند تا آب تحویلی 
و  باشد  سالم  کامل  بطور  م  د ر م ه  ب
سالمت هم استانی ها به خطر نیافتد.
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
را  هزار مشترک   ۱۸۰ و  میلیون  یک 

زیر پوشش دارد.

تعیین تکلیف  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  قانون و  ماده ۳  آگهی موضوع 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره .... ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰۵۸ ..... هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن طرآبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۰۸۰ صادره از ورامین در *** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۱7۶/۰۳ متر 
مربع پالک شماره ۲۰ فرعی از ۱۰7- اصلی واقع در مزرعه شمسی بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین *** از مالکیت اسماعیل شیرکوند صالح آبادی احدی از ورثه 

ولی اله شیرکوند *** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراضطبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م / الف ۴۲۳

نوبت اول ۹۹/۰۹/۲۴
نوبت دوم ۹۹/۱۰/۰۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

یک کارشناس امور بانکی خبر داد؛

۵ محرومیت بانکی در انتظار صادر کننده های چک برگشتی
یک کارشناس امور بانکی ضمن 
 ۵ چک  برگشت  با  اینکه  به  ه  ر ا ش ا
اعمال  صادرکننده  برای  یت  م و حر م
می شود، گفت: چک های جدید از نظر 
فیزیکی تغییراتی دارند که بر این اساس 
مدت اعتبار ۳ ساله بر روی چک درج 
برای صادر  اعتباری  و سقف  می شود 

کننده در نظر گرفته می شود.
یاسر مرادی کارشناس امور بانکی 
در یک برنامه تلویزیونی گفت: قانون 
چک سال ۱۳۹7 که قرار بود در ۳ فاز 
اجرایی شود، به صورت مشخص از روز 
درگذشته  است.  شده  اجرایی  ه  ت ش ذ گ
می خورد،  برگشت   فردی  چک  ر  گ ا
۱۰ روز فرصت داشت که اسمش در 
نگیرد  قرار  مرکزی  بانک  سیاه  یست  ل
برگشت  اگر چکی  در حال حاضر  ا  م ا
در  فرد  اسم  آنالین  به صورت   ، د بخور
سامانه بدحساب های بانک مرکزی درج 
می شود. ۲۴ ساعت بعد هم ۵ محرومیت 

برای فرد اعمال می شود.
مرادی اظهار کرد: بر اساس این 
۵ محرومیت فرد امکان افتتاح حساب 
جدید،  کارت بانکی  دریافت   ، د ی د ج
دریافت تسهیالت، دریافت خدمات ارزی 
همچنین  ندارد.  بانکی  نت نامه  ا ضم و 
به  فرد  دارایی های  و  حساب ها  ه  ی ل ک
میزان کسری مبلغ چک در بانک مسدود 
البته در گام دوم دارایی های  می شود. 
صاحب حساب در کلیه شبکه های بانکی 

مسدود خواهد شد.
وی افزود: مکانیسم جدیدی برای 
مفقودی چک هم ارائه شده است که بر 
اساس آن با اعالم به بانک امکان عدم 
پرداخت چک وجود دارد و در یک هفته 
مقام قضایی محرومیت های  ا دستور  ب
چک  کننده  امضا  شامل  شده  ر  ک ذ
نمی شود. همچنین برای سرعت انجام 
این قوانین سامانه ای بین قوه قضاییه 
انک مرکزی طراحی شده است که  ب و 

به صورت بر خط هماهنگ می شوند.
این کارشناس امور بانکی در ادامه 
گفت: چک های جدید از نظر فیزیکی نیز 

تغییراتی دارند که بر این اساس مدت 
اعتبار ۳ ساله بر روی چک درج می شود 
و سقف اعتباری برای صادر کننده در 
توسط  این سقف  می شود.  گرفته  ظر  ن
مشخص  سنجی  اعتبار  ه های  ن ا م ا س
می شود. اگر بیش از سقف اعتبار چک 
کشیده شود، سامانه اجازه صدور چک 
را نمی دهد. موسسه های اعتبار سنجی 
را  چک  صاحب  مالی  قدرت  و  مکن  ت
و  تمکن  از  بیش  و  می کنند  سی  ر ر ب
گردش مالی اعتبار نمی دهند. در آینده 
بانک  در سامانه  باید  قال چک هم  ت ن ا

مرکزی ثبت شود.

مرادی خاطرنشان کرد: این قانون 
۲۰ دی ماه به صورت اختیاری است  از 
االجرا  الزم  فرهنگ سازی  از  د  ع ب و 
می شود. با الزم االجرا شدن باید مبلغ 
و تاریخ چک در اپلیکیشن های موبایلی 
یا اینترنت بانک ثبت شود. با این کار 
سامانه بررسی می کند و در صورتی که 
چک برگشتی داشته باشید، اجازه صدور 
چک را نخواهید داشت. در نتیجه چک 
در وجه حامل حذف می شود و باید اسم 

و کد ملی فرد مقابل نوشته شود.
با توجه به تفاوت در  فزود:  ا وی 
جدید،  و  قدیمی  چک های  یک  ز ی ف
چک های قدیمی شامل محدودیت ثبت 
و صدور چک نمی شود و محدودیت در 
خصوص آن ها اعمال نمی شود. همچنین 
افراد می توانند با کد یکتا درج شده در 
چک ها در سامانه بانک مرکزی از اعتبار 

صدور کننده چک مطلع شوند.
این کارشناس امور بانکی در پایان 
گفت: یک شیوه هم از سوی قوه قضاییه 
در نظر گرفته شده است که به واسطه 
اگر چک  دادگاه  به  مراجعه  دون  ب ن  آ
فردی برگشت بخورد، بر اساس ماده 
۲۳ قانون چک امکان اخذ گواهی عدم 
پرداخت از بانک طراحی شده است. با 
این گواهی می توانید در دفاتر خدمات 
اجرایه  صدور  درخواست  ونیک  ر ت ک ل ا
کنید. در ۱۰ روز قوه قضاییه با اخطار 
به فرد این موضوع را پیگیری می کند.
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مخالفت باشگاه استقالل با اعزام یزدانی به جام جهانی
تیم   مسعود نصیری سرپرست 
اینکه  بیان  با  استقالل  آزاد  کشتی 
مخالف اعزام امیرمحمد یزدانی به جام 
جهانی کشتی آزاد هستیم، گفت: در 
صورتی با این اعزام موافقیم که فینال 

لیگ را به تاخیر بیندازند.
بحث  درباره  نصیری،  سعود  م
گیر  کشتی  یزدانی  امیرمحمد  عزام  ا
جام  های  رقابت  به  استقالل  یم  ت
صربستان،  در  آزاد  کشتی  هانی  ج

اظهار کرد: رقابت های جام جهانی همزمان با مرحله فینال لیگ کشتی 
آزاد برگزار می شود و ما به امیرمحمد یزدانی به عنوان کشتی گیر اصلی 
تیم مان نیاز مبرم داریم. رسما مخالفتمان را نیز با این اعزام اعالم کردیم 

و منتظر تدبیر فدراسیون کشتی هستیم.
سرپرست تیم کشتی آزاد استقالل، افزود: تنها در صورتی موافق اعزام 
یزدانی هستیم که فدراسیون میز مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ را با یک 
هفته تاخیر و بعد از بازگشت یزدانی برگزار کند تا تیم ها در فضایی عادالنه 

و برابر به میدان بروند.
وی با انتقاد از نحوه برنامه ریزی سازمان لیگ کشتی برای تعیین 
تاریخ نیمه نهایی و فینال لیگ، گفت: کار کارشناسی نشده و دوستان باید 
پاسخگو باشند یا در تصمیم خود تجدید نظر کنند. ما به جوانگرایی در تیم 
ملی اعتقاد داریم اما ماه هاست هزینه زیادی شده و زحمت کشیدیم تا تیم 
را به این مرحله برسانیم، اگر فدراسیون می خواهد یزدانی را اعزام کند 
به خواست باشگاه استقالل نیز توجه کند و فینال لیگ را به بعد از رقابت 
های جام جهانی بیندازد. بی توجهی به خواسته تیم ها و ناعدالتی در قبال 
تیم استقالل قطعا باعث دلزدگی حامیان مالی و تیم خواهد شد. با تعویق 
یک هفته ای لیگ هیچ اتفاقی نمی افتد اما در عوض تیم ها در فضایی 

عادالنه به میدان می روند.

شروع اردوی تیم ملی بوکس جوانان در قم
ی  ها و د ر ا ز  ا م  و د حله  ر م
نان  جوا بوکس  تیم  ماده سازی  آ
قم  استان  میزبانی  به  شورمان  ک

آغاز شد.
دومین اردوی تیم بوکس جوانان 
از روز )شنبه( با همت مجید عباس زاده 
رئیس هیأت بوکس استان قم در این 

استان آغاز شد.
طبق برنامه کادرفنی ۱7 بوکسور 
از ۱۳ استان کشور در اردو حاضر شدند 

و در همان روز نخست چند بازی بین بوکسورها برگزار شد تا مربیان تیم 
جوانان ارزیابی ابتدایی خود را از شرایط فنی بوکسورها انجام دهند.

کادرفنی تیم جوانان درصدد است تا تمام بوکسورهای مدعی را تست 
کند و در اردوی نخست هم مشتزنان زیادی را زیر ذره بین قرار داد و این 

روال در اردوی قم هم ادامه خواهد داشت.
تمرینات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده و در روز پایانی اردو 
هم یک مسابقه درون اردویی برگزار می شود. این اردو به مدت ۱۴ روز 

ادامه خواهد داشت.
مهدی  طیبی،  ایمان  سپهوند،  مرتضی  )سرمربی(،  مهدی پور  ضا  ر
ابراهیمی و محمد مهدی پور )مربی( کادرفنی این تیم را تشکیل می دهند. 
مهدی یعقوبلو از استان قم هم در این اردو به عنوان مربی در کنار کادرفنی 

فعالیت می کند.
بوکسورهای جوان کشورمان خود را برای رقابت های جهانی که اوایل 

سال آینده در لهستان برگزار خواهد شد آماده می کنند.

اردوی تیم ملی  شمشیربازی از 29 آذر آغاز می شود

اردوی تدارکاتی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه های اپه و فلوره مردان 
و اپه زنان جهت کسب آمادگی برای رقابت های انتخابی المپیک توکیو )زون 

آسیا( از روز شنبه ۲۹ آذرماه اغاز می شود.
در این اردو و در اسلحه اپه و در بخش مردان، که به مدت یک هفته به 
میزبانی مشهد برگزار می شود، محمد اسماعیلی، محمد رضایی، محمد رضایی 
طادی و طاهر عاشوری از سوی علی یعقوبیان سرمربی اسلحه اپه ایران به 
اردوی آمادگی دعوت شدند. همچنین در اسلحه فلوره مردان هم که در محل 
آکادمی ملی المپیک به مدت یک هفته برگزار می شود، علیرضا ادهمی، ماهان 
میرزایی، محمد حسین جعفری و هادی رضوی نیا از سوی محمد میرمحمدی 
سرمربی تیم فلوره به اردوی آمادگی فراخوانده شدند.همچنین اردوی آمادگی 
تیم ملی اسلحه اپه زنان ه میزبانی اصفهان برگزار می شود. مهسا پوررحمتی، 

اعظم بختی و سکینه نوری به این اردو دعوت شدند.
مسابقات شمشیربازی زون آسیا در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه بهار 
سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. تیم ملی اسلحه سابر ایران به خاطر کسب 
سهمیه المپیک در این تورنمنت حاضر نخواهد بود اما ملی پوشان ۲ اسلحه 

دیگر برای کسب سهمیه به مصاف رقیبان می روند.

شادی پریدر سرمربی تیم ملی شطرنج دانشجویان شد
شطرنج  ملی  تیم  فنی  ادر  ک
دانشجویان برای حضور در مسابقات 
شطرنج دانشجویان دانشگاه های آسیا 

معرفی شد.
سوی  از  جداگانه  احکامی  طی 
هادی بشیریان رئیس فدراسیون ملی 
کادر  احکام  دانشگاهی،  رزش های  و
فنی تیم  ملی برای هدایت ملی پوشان 
دانشجویان  شطرنج  رقابت های  ر  د

دانشگاه های آسیا صادر شد.
در  نشجویان  دا شطرنج  یم  ت

دوبخش دختران و پسران در این رقابتها شرکت خواهد کرد که شادی پریدر 
به عنوان سرمربی، امیر رضا پور رمضانعلی به عنوان مربی، مهرداد پهلوان 
زاده به عنوان سرپرست فنی و محمد نقی ابراهیم زاده به عنوان سرپرست 

هدایت ملی پوشان را در این رویداد بر عهده خواهند داشت.
رقابت های شطرنج دانشجویان دانشگاه های آسیا از ۲۴ آذر تا ۹ دی 
ماه سال جاری با همکاری فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران به 
صورت آنالین در دو بخش مردان و زنان به میزبانی فدراسیون ملی ورزش 

های دانشگاهی برگزار می شود.

رئال پیروز دربی مادرید؛
زیدان؛ فعال از بحران خارج شد!

روزنامه مارکا در یادداشتی به 
بهانه پیروزی ۲-۰ رئال بر اتلتیکو 
در دربی مادرید می گوید زیدان و 
تیمش با سه پیروزی بزرگ توانستند 
سر  پشت  اقتدار  با  را  اخیر  حران  ب

بگذارند.
در  بود  مدتی  مادرید  ئال  ر
بحران به سر می برد. این گزاره ای 
است که در آن شکی وجود ندارد. 

اما پیروزی ۲-۰ شاگردان زیدان بر رقیب سرسخت همشهری شان نقطه 
پایان روندی بود که خروج رئال از بحران را اعالم کرد. رئال مادرید در 
پنج بازی اخیر خود به جز دو شکست مقابل آالوز و شاختار که تیم را 
بیش از هر زمان دیگری در بحران فرو برد در سه بازی دیگر درخشان 
ظاهر شدند تا بحران را پشت سر بگذارند. سه پیروزی رئال با پیروزی 
مجموع ۵-۰ مقابل سه تیم قدرتمند: پیروزی ۱-۰ مقابل سویا، پیروزی 

۲-۰ مقابل گالدباخ و حاال پیروزی ۲-۰ مقابل اتلتیکو مادرید.
رئال امسال یکی از پر فراز و نشیب ترین شروع فصلهای تاریخ خود را 
سپری کرده است. روند بحران زده رئال تا همین دو هفته پیش هم ادامه 
داشت و شکست مقابل آالوز و بالفاصله شکست تحقیرآمیز مقابل شاختار 
در لیگ قهرمانان باعث شد زیدان تا یک قدمی اخراج از برنابئو پیش برود. 

زخمی که با باخت آالوز سر باز کرده بود و شاختار به آن نمک پاشید.
در آن روزها وضعیت کمپ رئال تیره و تار بود و آینده زیدان در هاله 
ای از ابهام قرار داشت. رئال در شانزده بازی قبلی اش ۵ شکست تجربه 
کرده بود. در روز اول دسامبر یعنی کمتر از دو هفته پیش رئال مادرید نه 

در اللیگا وضعیت خوبی داشته و نه در چمپیونزلیگ.
رئال مادرید باید در حالی خودش را نشان می داد و بحران را پشت 
دید.  می  خود  مقابل  در  دشوار  و  بازی سخت  سه  که  گذاشت  می  سر 
شاگردان زیدان ابتدا باید در اسپانیا به مصاف تیم قدرتمند سویا با هدایت 
مربی سابق شان لوپتگی می رفتند و سپس در لیگ قهرمانان با گالدباخ 
مصاف می دادند. سومین بازی آنها هم در دربی همیشه پرتنش پایتخت 

در مقابل اتلتیکو بود.
سفیدپوشان مادرید اما یک بار دیگر نشان دادند که استاد خالص 
شدن از وضعیتهای بغرنج و پشت سر گذاشتن بحرانها هستند. رئال در 
این سیزده روز نه تنها به عنوان تیم اول گروهش به مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان صعود کرده بلکه حاال با سه امتیاز کمتر از اتلتیکو خودش را 

وارد کورس قهرمانی اللیگا کرده است.
این سه پیروزی پیاپی برابر سویا، گالدباخ و اتلتیکو برای زیدان و 
تیمش در حکم اکسیر حیات بود. رئالی ها از ۴ اکتبر دیگر نتوانسته بودند 
در چند بازی پیاپی به پیروزی برسند. روند پیروزی های پیاپی قبلی آنها 
مقابل بتیس، وایادولید و لوانته بود که نسبت به سویا، گالدباخ و اتلتیکو 

ضعیف تر بودند.
زیدان بدون شک حاال که از این بحران هم به سالمت عبور کرده 
جایگاهی مستحکم تر از هر زمان دیگری پیدا کرده است. عمده کارشناسان 
اسپانیایی معتقدند در این سیزده روز نه تنها سبک بازی رئال مادرید متحول 
شده بلکه زیدان با کسب این سه پیروزی مهم موفق شده تصویر تیمش 
در اذهان عمومی را به شدت بهبود بخشد. حاال دیگر وارد کردن شک و 

شبهه به آینده زیدان در رئال برای هیچکس راحت نخواهد بود.

واکنش رسمی پوگبا به انتقادات
پل پوگبا در پیامی اینستاگرامی 
ز  ا پس  شده  یجاد  ا حواشی  ه  ب
مصاحبه مدیر برنامه هایش پاسخی 

روشن داد.
رایوال  مینو  اخیر  ظهارنظر  ا
مدیر برنامه های پل پوگبا در مورد 
اینکه دوران حضور این بازیکن در 
شده  تمام  باید  را  نچستریونایتد  م
دانست، واکنش هایی بسیار منفی 

را در انگلیس به دنبال داشت. به خصوص هواداران منچستریونایتد که 
حاال دیگر تردیدی ندارند ستاره فرانسوی باید از تیم کنار گذاشته شود.

روز شنبه گذشته و پس از تساوی در دربی مقابل سیتی، گری نویل و 
روی کین دو اسطوره یونایتد به شدت از پوگبا انتقاد کردند و گفتند که مینو 
رایوال ایجنت و دوست صمیمی پوگبا ۱۵ ماه است در تالش برای جدایی 
از یونایتد است و قطعا این اقدام با هماهنگی ستاره فرانسوی صورت می 
گیرد. از نظر نویل و کین منچستریونایتد همانطور که زمانی دیوید بکام 

و پیتر اشمایکل را فروخت، باید پوگبا را هم واگذار کند.
پل پوگبا در پیامی اینستاگرامی به حجم وسیع انتقادات کارشناسان 
و هواداران پاسخ داد و نوشت:» همیشه برای منچستریونایتد، هم تیمی 
هایم و هواداران جنگیده ام و خواهم جنگید. آینده هنوز در دوردست است 
و چیزی که اهمیت دارد، زمان حال است و من االن ۱۰۰۰ درصد روی 

یونایتد تمرکز دارم.
من  بین  ندارند.  برایم  اهمیتی  هیچ  بیهوده  و  مزخرف  های  حرف 
و باشگاه همیشه همه چیز شفاف و روشن بوده است و من هرگز تغییر 
نخواهم کرد. ما باهم قوی تر خواهیم بود و زمانی که از واقعیت ها خبر 

ندارید، بهتر است صحبت نکنید.«

توخل: نیمار دوست ندارد کاپیتان پی اس جی باشد
جی  اس  پی  آلمانی  سرمربی 
روشن کرد که به چه دلیل نیماردر 
میان ۵ کاپیتان فعلی پی اس جی 

قرار ندارد.
یک  به  نسبت  جی  اس  ی  پ
ماه گذشته شرایط به مراتب بهتری 
تیم  عنوان  به  ها  پاریسی  ارد.  د
لیگ  بعد  دور  راهی  توانستند  ول  ا
نیز  را  ها  و حاشیه  قهرمانان شوند 

به دست فراموشی سپرده اند.
در این تحول نقش نیمار ستودنی است. ستاره برزیلی در دو بازی 
اخیر تیمش در لیگ قهرمانان توانست ۵ گل به ثمر برساند و نقش مهمی 
اما جزو کاپیتان های پی اس جی  در صعود پی اس جی داشت. نیمار 
نیست در حالی که این چهارمین فصل حضور او در جمع پاریسی هاست.

مارکینیوس، کیمپمبه، امباپه، ناواس و وراتی کاپیتان های پی اس 
جی هستند. توماس توخل سرمربی پی اس جی در این رابطه شفاف سازی 
کرد و گفت:» با نیمار خیلی صحبت می کنم و به هم نزدیکیم. برای من 
مهم است که او از هر حیث حس آزادی داشته باشد و کاری انجام دهد 
که خودش می خواهد. در مورد مسائل تاکتیکی حرف می زنیم و اینکه 
جزو کاپیتان ها نیست تصمیم شخصی خودش است چرا که نمی خواهد 

ذهنش درگیر مسائل بزرگتر شود.
او نمی خواهد تمرکزش را روی کاپیتانی بگذارد. نیمار مسئولیتش 
درون زمین به عنوان یک بازیکن تاثیرگذار را قبول می کند اما نمی خواهد 
کاپیتان باشد. او یک هنرمند و یک خالق درون میدان است و برایش 

فقط فوتبال اهمیت دارد.«

کاپیتان و سرمربی اسبق 
ر  حضو گفت:  لیس  سپو ر پ
لیگ  فینال  در  رسپولیس  پ
قهرمانان آسیا بسیار با ارزش است و این 
موفقیت کمتر از قهرمانی در آسیا نیست.

ز  و ر لیس  پرسپو ل  تبا فو یم  ت
مقصد  به  را  تهران  ذشته)یکشنبه(  گ
با  دیدار  برای  تا  می کند  ترک  وحه  د
نماینده شرق آسیا در دیدار نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا آماده شود.
این در حالی است که در آستانه 
دیدار   ۲ آسیا،  قهرمانان  لیگ  ینال  ف
قبلی سرخپوشان در لیگ برتر لغو شد 
تا پرسپولیسی ها بدون محک جدی در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند.

تقابل  مورد  در  درخشان،  مید  ح
پرسپولیسی ها با نماینده شرق در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا، لغو دیدارهای این 
تیم در لیگ برتر و سفر به قطر بدون 
محک جدی صحبت هایی انجام داد که 

در زیر می خوانید:
چند روز پیش در تمرین پرسپولیس 
حاضر شدید و با کادر فنی این تیم دیدار 
آستانه دیدار  را در  تیم  اوضاع  داشتید. 

نهایی لیگ قهرمانان چطور می بینید؟
شرایط تیم را خیلی خوب دیدم و 

تمام بازیکنان آماده حضور در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا بودند. اگر همان روحیه ای 
که من از تیم دیدم تا دیدار نهایی حفظ 
شود به طور حتم پرسپولیس را قهرمان 
آسیا خواهیم دید چرا که روحیه پیروزی 

طلبی در تک تک نفرات مشهود بود.
قهرمانان  لیگ  فینال  آستانه  ر  د
آسیا دو دیدار سرخپوشان در لیگ لغو 
شد. این تغییر برنامه به ضرر تیم نیست؟

تیم های  ینکه  ا حتم  طور  ه  ب
شرقی در شرایط مسابقه قرار دارند اما 
تغییراتی  و  لغو  سرخپوشان  یدارهای  د
ما  ضرر  به  گرفت،  صورت  برنامه  ر  د

نمایندگان  برای  مثبت  امتیاز  یک  و 
یکی  اما  می شود  محسوب  آسیا  شرق 
از نکات مثبت پرسپولیس حضور کادر 
فنی با دانش است. به طور حتم یحیی 
گل محمدی و دستیارانش برای این کار 
تدابیر الزم را خواهند اندیشید تا تیم با 

مشکلی مواجه نشود.
قهرمانان  لیگ  دیدارهای  در  ا  م
النصر  و  السد  مانند  تیم هایی  وانستیم  ت
را شکست دهیم. آیا می توان این روند 
خوب را مقابل نمایندگان شرق آسیا هم 

در دیدار نهایی ادامه دهیم؟
پیروزی طلبی  نه. روحیه  چرا که 

و غیرت بازیکنان ایرانی عامل برتری 
در  قهرمانی  برای  را  ما  که  است  ا  م
در  حضور  البته  می کند.  امیدوار  سیا  آ
فینال لیگ قهرمانان کمتر از قهرمانی 
نیست و تا همین جای کار هم بازیکنان 

پرسپولیس کار بزرگی را انجام دادند.
از دید شما تفاوت تیم های شرقی با 
تیم های غرب آسیا در چه چیزی است؟

در چند سال اخیر فوتبال در شرق 
آسیا پیشرفت چشم گیری داشته است. 
می توانیم ببینیم که بسیاری از بازیکنان 
بزرگ  تیم های  در  شرق  مایندگان  ن
بازیکنان  از طرفی  بازی می کنند.  دنیا 
آسیایی  تیم های  در  هم  دنیا  زرگ  ب
دیده می شوند. از طرفی امکانات هم به 
بهترین شکل ممکن در اختیار آنها قرار 
دارد. نباید تیم حاضر در شرق آسیا را 
ا غرب مقایسه کنیم و کار به مراتب  ب
سخت تری را پیش رو داریم اما از پس 

این کار سخت هم بر خواهیم آمد.
پرسپولیس می تواند این کار نیمه 
تمام را که قهرمانی آسیا است را تمام 

کند؟
قطعًا. شرایط خیلی خوبی داریم و 
نا تمام را  ا روحیه جنگندگی این کار  ب
تیم یحیی گل محمدی تمام خواهد کرد.

درخشان: پرسپولیس لیاقت قهرمانی آسیا را دارد

ــدای  ــال اولســان هیون تیــم فوتب
کــره جنوبــی با شکســت ویســل کوبه 
ژاپــن بــه فینــال لیــگ قهرمانان آســیا 

رســید و حریــف پرســپولیس شــد.
حلــه  مر ی  ز ــا ب ن  ـ ـ ی م و د
لیــگ  ت  بقا مســا ی  ـ ـ ی ا ه ن ه  م ی ن
قهرمانــان آســیا در فصــل ۲۰۲۰ 
بیــن ۲ تیــم اولســان هیونــدای کــره 
جنوبــی و ویســل کوبــه ژاپــن از 
روز گذشــته )یکشــنبهآغاز شــد و 
ــده کــره  ــه نماین ــان ۱۲۰ دقیق در پای
موفــق شــد بــا نتیجــه ۲ بــر یــک بــه 

برتــری برســد.
ایــن دیــدار در پایــان ۹۰ دقیقــه 
بــا تســاوی یــک بــر یــک تمام شــد. 

نماینــده کــره در نیمــه اول عملکــرد 
ــا آســتانه  ــار ت ــری داشــت و ۲ ب بهت
بــاز کــردن دروازه تیــم ژاپنــی پیــش 
رفــت امــا موفــق بــه زدن گل نشــد. 
ــا  ــن ب ــده ژاپ ــل نماین در ســوی مقاب
احتیــاط زیــادی بــازی کــرد و کامــاًل 
ــرد  ــتا در عملک ــدرس اینیس ــود آن نب
ایــن تیــم مؤثــر بــود. در ۴۵ دقیقــه 
ــگام  ــا گل زودهن ــز ب ــه چی دوم هم
ویســل کوبــه تغییــر کــرد. تیــم 
ــن  ــت تمری ــک حرک ــی روی ی ژاپن
ــه  ــر ب ــه کرن ــک ضرب ــده و از ی ش
گل رســید. هوتــارو یاماگوچــی در 
ــود. در  ــن گل ب ــده ای ــه ۵۲ زنن دقیق
ادامــه حمــالت تیــم کــره ای شــدت 

گرفــت امــا در عیــن نابــاوری بازهــم 
ــی  ــید. گل ــه گل رس ــه ب ویســل کوب
ــالم  ــردود اع ــط VAR م ــه توس ک
شــد. ســرانجام حمــالت اولســان 
ــه ۸۴  ــید و در دقیق ــه رس ــه نتیج ب
ــه  ــت کار را ب ــن توانس ــورن یانس بی
ــدا  تســاوی بکشــاند. ایــن گل در ابت
 VAR مــورد قبــول واقــع نشــد امــا
وارد ماجــرا شــد و گل را صحیــح 

اعــالم کــرد.
در وقــت اضافــه اول بازهــم 
ــه روی  ــود ک ــان ب ــم اولس ــن تی ای
ــود  ــف خــود خیمــه زده ب دروازه حری
امــا در ادامــه ویســل کوبــه جلــو آمــد 
و صاحــب چنــد فرصــت طالیــی شــد 

امــا توپ هــا بــه گل تبدیــل نشــد. در 
دقیقــه ۱۱7 امــا اتفاق بــزرگ رخ داد. 
تیــم اولســان بــا اشــتباه گلــر ویســل 
کوبــه صاحــب پنالتــی شــد و جونیــور 
ــری  ــه ۱۱۸ گل برت ــو در دقیق نگرائ
تیمــش را بــه ثمــر رســاند تــا بــازی 
ــام  ــه اتم ــک ب ــر ی ــه ۲ ب ــا نتیج ب
ــود.  ــپولیس ش ــف پرس ــد و حری برس
ــق  ــورمان موف ــال کش ــده فوتب نماین
شــد چنــدی پیــش النصــر عربســتان 
را در ضربــات پنالتــی شکســت دهــد 
و بــه عنــوان اولیــن تیــم راهــی 

ــال شــود. فین
بــازی نهایــی روز ۲۹ آذرمــاه 

برگــزار می شــود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

صعود اولسان به فینال با لطف VAR ؛

شیرهای پرسپولیس در انتظار ببرهای شرق آسیا!

می گوید  پرسپولیس  عی  ا ف د بک  ف ا ه
هر تیمی آرزو دارد به فینال آسیا برسد و 
امیدوار است تیمش به راحتی جام قهرمانی 

را از دست ندهد.
دفاعی  هافبک  ی نیا،  ب ا ی م ا ک ل  ا م ک
پرسپولیس در هنگام سفر کاروان این تیم 
به قطر برای برگزاری دیدار نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: تمرینات خیلی خوب 
به هدف خودمان  امیدوارم  دیم.  نجام دا ا

برسیم و دل مردم را شاد کنیم.
او درباره وضعیت خودش برای این 
دیدار یادآور شد: تمرینات خوبی انجام دادیم. 

فکر می کنم نسبت به دو سال گذشته و 
نایب قهرمانی مقابل کاشیما، االن انگیزه 
ما هزار برابر است. امیدوارم جام را بگیریم 

و به ایران برگردیم.
درباره  پرسپولیس  عی  ا ف د بک  ف ا ه
اهمیت کسب جام قهرمانی این مسابقات 
خاطرنشان کرد: به هر حال فکر می کنم 
این جام برای کشورمان و لیگ برتر خوب 
است. همه تیم ها آرزو دارند به فینال آسیا 
برسند. در حال حاضر ما به فینال رسیدیم 
و امیدوارم به این راحتی این فرصت را از 

دست ندهیم.

کامیابی نیا: امیدوارم بتوانیم
 دل مردم را شاد کنیم

 ۲۰ بازی  به  وبی  خ ی  ن ف ه  ر م ن
دقیقه ای سردار آزمون در هفته هجدهم 

لیگ برتر روسیه تعلق گرفت.
در هفته هجدهم رقابت های لیگ 
تیم زنیت صدرنشین در  رتر روسیه،  ب
استادیوم سن پترزبورگ میزبان دینامو 
مسکو رده چهارمی بود. برنده این دیدار 
می توانست وضعیت خود را در جدول 
رده بندی بهبود بخشد.در این مسابقه، 
زنیت با ۲ گل آرتم زیوبا از حریف خود 
پیش افتاد تا اینکه کوملیچنکو یکی از 
گل های خورده را برای دینامو جبران 
فشار  زیر  زنیت  که  لی  ا ح ر  د  . د ر ک
سرگی  داشت،  قرار  مو  ا ن ی د ت  حمال
سماک سرمربی زنیت برای رهایی از 
این مخمصه، سردار آزمون را در دقیقه 
7۰ به جای سباستین دریوسی به میدان 
فرستاد. آزمون در دقیقه ۸۴ روی حرکتی 
که خودش آغاز کرده بود، با یک ضربه 
سر دروازه دینامو را برای بار سوم باز 
پیروزی  از کسب  زنیت  ال  خی ا  ت د  کر
راحت شود و آنها با ۳۸ امتیاز همچنان 

صدرنشین لیگ روسیه باقی ماندند.
از  زنیت که پس  رانی  ی ا زیکن  ا ب
پشت سر گذاشتن دوران طوالنی دوری 
از زمین فوتبال در دیدار مقابل التزیو 
و آرسنال توال برای دقایقی به ترکیب 
زنیت اضافه شده بود، در بازی با کلوب 
بروژ به طور کامل در ترکیب تیمش 

حضور داشت ولی کاری از پیش نبرد.

این دوری طوالنی مدت سردار در 
امر گلزنی برای زنیت که به ۲ ماه و ۲ 
روز رسیده بود، باعث شد تا رسانه های 
از افت  روسی و حتی هواداران زنیت 
این بازیکن در دوران نقاهت خبر دهند. 
سرداری که پس از آن مصدومیت بد 
موقع، دچار بیماری شد و حتی مشکوک 
به کرونا نیز شده بود، بازگشت باشکوهی 
به میادین نداشت تا اینگونه به نظر برسد 
پسر ترکمن فوتبال ایران به زودی از 

ترکیب زنیت دور خواهد شد.
اما بازی با اورال باعث شد تا سردار 
به تمام هجمه ها پاسخ دهد و با یک هت 
تریک فوق العاده و کسب نمره شگفت 

انگیز ۱۰، پاسخ محکمی به همه منتقدین 
بدهد و یک بار دیگر نشان دهد که سردار 
اینجاست و حتی پس از بیماری نیز می 

تواند برای زنیت بدرخشد.
و ۱۴  به شب گذشته  زمون شن آ
با  زمین،  به  ورودش  از  د  ع ب ه  ق ی ق د
دینامو  مدافع  از  را  توپ  اال  ب سماجت 
گرفت و الکسی سوتورمین را از سمت 
وارد  بازیکن  این  انداخت.  ه  ا ر ست  ا ر
محوطه شد و پاس او پس از برخورد به 
مدافع حریف، ارتفاع گرفت ولی سردار 
آزمون در کمترین زمان ممکن خودش 
را به توپ رساند و با ضربه سر دروازه 
دینامو مسکو را برای بار سوم باز کرد 

تا به همراه آرتم زیوبا صدرنشین جدول 
گلزنان لیگ روسیه شود.

سردار که در فصل گذشته به همراه 
آرتم زیوبا ۱7 گل به ثمر رساند ولی به 
دلیل زدن پنالتی های کمتر آقای گل 
لیگ برتر روسیه شد، امسال نیز عزم 
خود را جزم کرده تا به این عنوان برسد. 
او فصل گذشته در ۳۰ بازی به این آمار 
گلزنی رسید ولی امسال و با گذشت ۱۸ 
هفته، موفق شده ۱۰ گل به ثمر برساند 
و این فرصت را دارد که در ادامه لیگ، 

آمار فصل قبلش را ارتقا دهد.
 سردار آزمون که شنبه شب گذشته 
۲۰ دقیقه در ترکیب زنیت سن  پترزبورگ 
حضور داشت نمره فنی خوب 7.۵ را از 
خبرگزاری چمپیونات روسیه با مشارکت 
کاربرانش دریافت کرد. آرتم جیوبا زننده 
۲ گل زنیت با دریافت نمره بسیار خوب 

۸ بهترین بازیکن میدان معرفی شد.
یت  سا ز  ا ن  مو ز آ ن  ی ن چ م ه
Whoscored نیز نمره خوب 7.۴ و 
از سوفااسکور نیز نمره 7.۶ را کسب کرد 
واین نمرات با توجه به حضور کوتاه او در 
این بازی، خوب و رضایت بخش است.

زنیت هفته آینده و در مهم ترین 
دیدار فصل، به مصاف اسپارتاک مسکو 
رده دومی می رود. هم اکنون زنیت با 
۳۸ امتیاز در صدر جدول لیگ روسیه 
قرار دارد و اسپارتاک نیز با ۳۵ امتیاز 

دوم است.

تالش برای آقای گلی مجدد لیگ روسیه؛

آزمون، سردار فوتبال ایران در اروپا
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امروز اهل میکده
رندی ز من آموختند

شیخ بهایی

آنان که شمع آرزو در بزم عشق افروختند
از تلخی جان کندنم، از عاشقی واسوختند

دی مفتیان شهر را، تعلیم کردم مسئله
و امروز اهل میکده، رندی ز من آموختند

چون رشتٔه ایمان من، بگسسته دیدند اهل کفر
یک رشته از زنار خود، بر خرقٔه من دوختند

یارب! چه فرخ طالعند، آنان که در بازار عشق
دردی خریدند و غم دنیای دون بفروختند

در گوش اهل مدرسه، یارب! بهائی شب چه گفت؟
کامروز، آن بیچارگان اوراق خود را سوختند

کتاب صوتی مجموعه داستان »قاشق چای خوری« به 
و شهین  بابک  با صدای رضا  مرادی کرمانی  لم هوشنگ  ق

نجف زاده منتشر شد.
کرمانی  مرادی  هوشنگ  اثر  تازه ترین  که  کتاب  ین  ا
به همت  حاال  شد،   منتشر  گذشته  سال  اردیبهشت  و  ست  ا
تئاتر،  بازیگر  بابک  رضا  صدای  با  کتاب«  نوین  موسسه  «
سینما، تلویزیون و شهین نجف زاده گوینده و بازیگر سینما و 

تلویزیون شنیدنی شده است.
آهنگسازی این اثر را رامین وطن نیا برعهده داشته است.

»قاشق چای خوری« با زمان هفت ساعت و ۲۱ دقیقه 
در سایت »نوین کتاب« به نشانی novinketab.com و 
فیدیبو در دسترس عالقه مندان به کتاب گویا قرار گرفته است. 
مجموعه  داستان »قاشق چای خوری« شامل ۱۳ داستان 
با عنوان های »باِغ کاکا«، »سه چرخه«، »قاشق چای خوری«، 
»شکالت«، »ستاره«، »نمک«، »پتوس بهرام، پتوس نگار«، 
خودم«،  »خانه   »سیسمونی«،  »سخت گیر«،  باباجان«،  «

»عاروسو« و »پای بلند پنگوئن« است.
کتاب »قاشق چای خوری« که در اردیبهشت ۹۸ منتشر 
شد و در مدت کمتر از چهار ماه به چاپ پنجم رسید، توسط 

نشر معین انتشار  یافته است.

داستان های مرادی کرمانی با صدای رضا بابک

کتابفروشان  از  ده یی  ع
تبریزی معتقدند: تعطیلی های 
به  اصناف  اخیِر  هفته ای  و  د
کرونا،  شیوع  وضعیت  کنترل  اطر  خ
آسیب های جدی به صنف کتابفروشان 

در این کالنشهر وارد کرده است.
شرایط کرونایی روز به روز وخیم تر 
بی توجهی  به دلیل  و  می شود  قبل  ز  ا
لعمل های  ا ر دستو به  د  ا فر ا رخی  ب
بیشتر  شیوع  شاهد  روز  هر  هداشتی،  ب
این ویروس بین مردم هستیم. افزایش 
آمار مبتالیان به این بیماری باعث شده 
است تا ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام به 
اِعمال محدودیت هایی در مناطق قرمز 
ویروس  این  شیوع  نظر  از  نارنجی  و 
این  از  یکی  هفته ای  دو  تعطیلی   ند.  ک
را  کتابفروشان  صنف  که  بود  طرح ها 
هم درگیر کرد. در گفت وگو با چند تن از 
کتابفروشان تبریزی، تاثیر تعطیلی ها بر 
بازار کتاب مورد پرسش قرار گرفته است.

به اقتصاد  مقطع  دو  در  کرونا   *
کتابفروشی ها  ضربه زد.

و  انتشارات  مدیر  زارع،  حمد  م
نمی دانم  گفت:  شایسته  تابفروشی  ک
یا  بگذارم  بدبیاری  را  اتفاق  این  سم  ا
گذشته  سال  اسفندماه  یک سو  از  ه!  ن
دانشگاه ها  کرونایی  شرایط  ه خاطر  ب
بسته شد و صنف کتابفروشان فرصت 
ترم  در  دانشگاهی  کتاب های  روش  ف
ازسوی  و  دادند،  دست  از  را  مستانی  ز
اصناف  هفته ای  دو  تعطیلی های  دیگر 
کتاب های  فروش  طالیی  زمان  ا  ب
دانشگاهی در ترم پاییز مصادف شد و 
در نتیجه کتابفروشی های تبریز متحمل 

خسارت سنگینی شدند.  
 وی با تاکید بر اینکه بعد از شیوع 
ویروس کرونا کتابفروشان آسیب پذیرتر 
از قبل شده اند، افزود: من در این مدت 
تالش کردم تا ازطریق اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و استانداری، شرایطی 
را مهیا کنیم تا کتابفروشی ها به مدت 
درحالت  بلکه  نشوند،  تعطیل  هفته  و  د
محدود به فعالیت خود ادامه دهند، اما 

پیگیری ها به جایی نرسید.
 زارع به از دست رفتن بازار فروش 
طی دو هفته تعطیلی به عنوان بزگترین 
مشکل کتابفروشی ها در این مدت نام 
برد و گفت: این تعطیلی ها ضربه بزرگی 
که  چرا  زد؛  تبریز  کتابفروشی های  ه  ب
بسیاری از مردم که نمی توانستند منتظر 
بازگشایی کتابفروشی ها شوند، کتاب های 
درخواستی خود را از سایت های بزرگ 
به صورت آنالین خریدند. البته این ایراد 
به کتابفروشی های شهرستانی وارد است 
که تابه حال نتوانسته اند خودشان را در 

فضای مجازی بشناسانند.
کتابفروشی  و  انتشارات  مدیر   
اینترنتی  فروش  اینکه  بیان  با  شایسته 
آسیب  کتابفروشان  صنف  به  تاب  ک
بروز  صورت  در  کرد:  تاکید  ی زند،  م
خرید  در  اشتباه  و  مشکل  گونه  ر  ه
اینترنتی کتاب، زمان زیادی صرف رفع 
تعویض  یا  ارجاع  قبیل  از  مشکالتی 
هنگام  مسائل  این  اما  می شود،  تاب  ک
و  ندارد  وجود  کتابفروشی ها  از  رید  خ
حتی اگر خطایی هم رخ داده باشد، افراد 
به راحتی می توانند با مراجعه دوباره به 

کتابفروشی ها آن را حل کنند.
با  زمان  به مرور  کرد:  تاکید  ی  و
افزایش خرید اینترنتی کتاب، از درآمد 
کتابفروشی ها کاسته شده و به دنبال آن 
کتابفروشی ها در شهرستان ها یک به یک 
آن  تبع  به  نتیجه  در  می شوند؛  سته  ب
در  کتابفروشی ها  به  مردم  سترسی  د
بگذریم  می شود.  کمتر  واقع ضروری  م
از طریق  ارسال کتاب  اینکه هزینه  ز  ا
هزینه ای  نوعی  به  اینترنتی  روش  ف

اضافی به خریدار تحمیل می کند.
فروش  برای   جامعی  سامانه   *

آنالین کتاب وجود ندارد
سامانه  متاسفانه  کرد:  بیان  ارع  ز
جامعی برای  فروش آنالین کتاب در 
آذربایجان شرقی وجود ندارد. خود ما در 
این مجموعه در ایام تعطیلی توانستیم 
تبلیغ  طریق  از  را  کتاب ها  از  عدادی  ت
برسانیم. من  فروش  به  اینستاگرام  ر  د
به شخصه از ساعت 7 صبح تا ۱۲ شب 
درخواست  جوابگوی  آنالین  ه صورت  ب
مردم بودم و سعی می کردم در کمترین 
مدت کتاب ها را تحویل مشتریان بدهم.

کتابفروشی  و  انتشارات  مدیر   
کننده  ناراحت  مسأله  گفت:  ایسته  ش
دو  تعطیلی  این  زمان  در  که  بود  ین  ا
از  کتاب  خرید  برای  عده ای  فته ای  ه
جمله  از  تبریز  اطراف  شهرستان های 
به  یلخچی، شهر جدید سهند و مرند  ا
و  بودند  کرده  مراجعه  تابفروشی ها  ک
باران  تبریز زیر برف و  در هوای سرد 
مانده بودند و ما در عمل نتوانستیم به 
آنها ارائه خدمت دهیم و متاسفانه این 
افراد با گالیه و نارضایتی از جلوی مغازه 

برمی گشتند.
 زارع با اشاره به سرگردانی بسیاری 
شرایط  این  در  دانشجویان  و  مردم  ز  ا
گفت: جالب اینجاست که برای تحویل 
سفارش مشتری ها علیرغم بسته بودن 
مجبور  کرکره ها  بودن  پایین  و  غاره  م
با این حال  می شدیم در مغازه بمانیم، 
از  را  ما  شهرداری  ماموران  بار  ک  ی
کتابفروشی بیرون کردند و طی این دو 

هفته حتی اجازه روشن کردن چراغ را 
هم به ما ندادند.

وی افزود: تمام تالش ما این بود 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم 
و مانند سایر اصناف به قوانین احترام 
مثل  بودیم  مجبور  اینکه  اما  گذاریم،  ب
رفت و آمد  کتابفروشی  به  اچاقچی ها  ق
نظر من  به  البته  نبود.  کنیم، خوشایند 
کتابفروشی ها  نداشت  لزومی  صال  ا
هفته ای  دو  تعطیلی  طرح  شمول  م
مراجعه  کلی  حالت  در  چراکه  وند؛  ش
باعث  و  نیست  زیاد  کتابفروشی ها  ه  ب
طرفی  از  نمی شود،  جمعیت  زدحام  ا
و  نیست  لوکس  کاالی  یک  تاب  ک
ممکن است فردی نیاز فوری به تهیه 

کتاب داشته باشد.
هیئت  اعضای  از  هیچکدام   *

مدیره اتحادیه کتابفروش نیستند!
انتقاد  با  شایسته  انتشارات  دیر  م
از بی تفاوتی اتحادیه کتابفروشان تبریز 
کرد:  بیان  صنف  این  مشکالت  ه  ب
اعضا  از  حمایتی  هیچ گونه  تحادیه  ا
نمی کند. مشکل ما این است که هیچ 
اتحادیه  مدیره  هیئت  اعضای  از  ک  ی
کتابفروشان تبریز، کتابفروش نیستند و 
جزء فروشندگان لوازم التحریر به شمار 
به  احاطه ای  دلیل  همین  به  ی روند؛  م
جریان امور ندارند و در عمل نمی توانند 
انجام  کاری  ما  دغدغه های  رفع  رای  ب

دهند.
کتابفروش  و  ناشر  این  گفته  ه  ب
تبریزی، اگر رئیس اتحادیه کتابفروشان 
کافی  اطالعات  کتابفروشی  زمینه  ر  د
داشت، با اطالع از زمان طالیی فروش 
سعی اش  تمام  دانشگاهی،  تاب های  ک
را می کرد تا با رایزنی مانع از تعطیلی 

کتابفروشی ها شود.
وی با بیان اینکه محدودیت های 
مربوط به منع تردد با خودروی شخصی 
تا  است  شده  باعث  شب   ۹ ساعت  ز  ا
کتابفروشی  و  انتشارات  کاری  اعات  س
کرد:  تصریح  یابد،  کاهش  تبوعش  م
مغازه  باالی  اجاره  و  هزینه ها  فزایش  ا
کرده  ما سخت   برای  را  فعالیت  دامه  ا
منوال  همین  به  شرایط  اگر  و  ست  ا
ادامه یابد، من به عنوان صاحب یکی از 
بزرگترین کتابفروشی های تبریز که تنها 
مختص فروش کتاب است، شاید مجبور 
شوم به جای کوچکتری نقل مکان کنم.

صنف  هفته ای،  دو  تعطیلی    *
کتابفروشان را فلج کرد

مدیر کتابفروشی ارک تبریز هم با 
اشاره به رکود چند ساله در بازار کتاب، 
درآمد  تبریز  کتابفروشی های  فت:  گ
چندانی ندارند و تعطیلی  دو هفته ای اخیر 

هم رسما صنف ما را فلج کرد؛ مخصوصا 
درسی  کتاب های  که  تابفروشی هایی  ک
نمی فروشند؛ آنمها بیش از همه آسیب 
دیدند. وضعیت، بد بود؛ با این تعطیلی ها 

بدتر هم شد.
 مسعود مالزاده بیان کرد: گرانی ها 
و کاهش قدرت خرید مردم از یک سو 
و کاهش رغبت به خرید کتاب ازسوی 
دیگر، شرایط فعالیت را برای ما سخت تر 
کرده است. حقیقت این است که حال 
کتابفروشان تبریزی اصاًل خوب نیست و 
متاسفانه شرایط روز به روز بدتر می شود.

مالزاده گفت: شاید ما آخرین نسل 
از کتابفروشان تبریز باشیم؛ چراکه درآمد 
این صنف سال به سال کمتر می شود 

و در مقابل هزینه ها افزایش می یابد.
را  فصلی  طرح های  اجرای  ی  و
کتابفروشان  از  حمایت  در  موثری  ام  گ
فصلی  طرح های  افزود:  و  کرد  نوان  ع
فعاالن  به  تازه ای  رمق  کتاب  روش  ف

این قشر می دهد.
یه  د تحا ا عملکرد  ز  ا ه  د ا الز م
و  کرد  انتقاد  هم  تبریز  تابفروشان  ک
اقدامی  هیچ  تاکنون  اتحادیه  فت:  گ
برای حمایت از کتابفروشان انجام نداده 
است. تنها تماس ما با اتحادیه هنگام 
ظاهراً  است،  عضویت  حق  ریافت  د
نمی گیرد.  جدی  را  کتابفروشان  کسی 
این در حالی است که اتحادیه ناشران 
بعد از شیوع کرونا بارها از اعضای خود 

حمایت کرده است.
به  تفریح  برای  که  مردم   *

کتابفروشی نمی روند
به  ن  گا جعه کنند ا مر ز  ا کی  ی
با  رابطه  در  هم  شایسته  تابفروشی  ک
اینکه تعطیلی های اخیر در تبریز برای 
نه؟،  یا  بود  کرده  ایجاد  مشکلی  ن ها  آ
خرید  برای  قبل  روز   ۱۲ حدودا  گفت: 
آمدم  شهر  مرکز  به  دانشگاهی  تاب  ک
از  بود.  بسته  کتابفروشی ها  تمام  ما  ا
طرف دیگر به دلیل هزینه ارسال خرید 
اینترنتی کتاب، نمی توانستم کتاب هایی 
آنالین  صورت  به  داشتم،  الزم  که  ا  ر
خریداری کنم؛ برای همین مجبور شدم 
دو هفته صبر کنم تا کتابفروشی ها باز 
تمام همکالسی های من  تقریباً  شوند. 

نیز با این مشکل مواجه بودند.
 وی افزود: به جای تعطیل کردن 
کتابفروشی ها بهتر بود فقط مغازه های 
لباس فروشی، رستوران ها و مکان هایی 
که شلوغ هستند، بسته می شدند؛ چراکه 
بردن  لذت  و  تفریح  برای  افراد  طعاً  ق
نمی کنند؛  مراجعه  کتابفروشی ها  ه  ب
لعاتی  مطا نیاز  تامین  به دنبال  لکه  ب

خود هستند.

تاثیر تعطیلی دو هفته ای بر بازار کتاب 

تعطیلی  دو هفته ای، صنف کتابفروشان را فلج کرد 

بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم
کتاب »بهرام بیضایی و وقتی 
همه خوابیم« به کوشش علیرضا 

کاوه منتشر شد.
این کتاب با آثار و گفتارهایی 
بیضایی  بهرام  آخر  فیلِم  رباره  د
نورایی،  جهانبخش  از  مقاالتی  ا  ب
امیرحسین سیادت، سهند عبیدی 
همچنین  و  ه  و کا علیرضا  و 
امید  و  امجد  حمید  گفت وگوهای 
این  با  کاوه  علیرضا  و  وحانی  ر
فیلم ساز و نویسنده و دو نوشته از 
خود او توسط انتشارات نیال منتشر 

شده است.
»بهرام  کتاب  معرفی  ر  د

بیضایی و وقتی همه خوابیم« عنوان شده است: اکنون، ۱۰ سال پس از 
نخستین نمایش فیلم »وقتی همه خوابیم« در زمستان ۱۳۸7، با فاصله ای 
زمانی از سلسله  بازتاب ها و واکنش ها و بحث و جدل های برخاسته از نمایش 
آن در بیست وهفتمین جشنواره  فیلم فجر، و با تجربه  این سال ها در سینمایی 
که از منظر بسیاری کسان، در وجود مختلفی، هر روز بیشتر به تجسم این 
فیلم از مناسبات بیرونی و تاثیرشان بر ساختار درونی تولیداتش شبیه شده 
ــ تا آن جا که کسانی »وقتی همه خوابیم« را نوعی پیشگویی درباره  سینما 
در سال های بعد از خودش دانسته اند ــ می توان بار دیگر، و این بار فارغ از 

آن فضای پیرامونی، به این فیلم نگریست.

افزایش 4۸0 میلیون دقیقه ای سرانه 
مطالعه در کشور 

کتابخوانی  پویش  اجرایی  بیر  د
پیوستن  گر  ا که  گفت:   ۲۰ ۲و ۰
همچنان  پویش  این  به  خاطبان  م
ادامه دار باشد؛ پویش ۲۰و۲۰ تا پایان 
میلیون   ۴۸۰ افزایش  به  منجر  سال 
کشور  در  مطالعه  سرانه  قیقه ای  د

می شود.
ئیس  ر  ، ی محمد ی  هد م
اجرایی  دبیر  و  رسانه  رهنگ سرای  ف
درباره   ۲۰ ۲۰و کتابخوانی  ویش  پ

مناسبت  به  ۲۰و۲۰  کتابخوانی  پویش  داد:  توضیح  پویش  این  چگونگی 
هفته کتاب و کتابخوانی از سوی مدیریت امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ 
کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران راه اندازی و فرهنگسرای 
رسانه به عنوان دبیر اجرایی این برنامه انتخاب شد. شعار این پویش »هر 
شب ۲۰ دقیقه کتاب بخوانیم« است و در آن از مردم دعوت به عمل می آید 

که رأس ساعت ۲۰ هرشب به مدت ۲۰ دقیقه مطالعه کنند.
وی افزود: کتاب و کتابخوانی و توجه به مقوله بسیار مهم مطالعه، 
همواره یکی از دغدغه های مهم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
بوده و در فرهنگ سرای رسانه نیز ویژه برنامه های زیادی با این موضوع 
داشته ایم. از همین رو، به دنبال اقدامی متفاوت بودیم تا مردم را به کتابخوانی 
تشویق کرده و آنان را به این موضوع دعوت کند. از طرف دیگر، همه گیری 
کرونا و محدودیت هایی که به دنبال داشت، اوقات فراغت بسیار خوبی را 
در اختیار مردم کشورمان قرار داد و چه خوب است که این زمان فراغت 

با کتاب پر شود.
محمدی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم برای ما این است که 
فرهنگی  به  تبدیل  موضوع  این  تا  بخوانند  کتاب  هم  کنار  در  انواده ها  خ
از  و  دادیم  قرار  را هدف  در حقیقت همه گروه های جامعه  عمومی شود. 
کودکان  بپیوندند.  پویش  این  به  تا  داریم  درخواست  سنی  رده های  مام  ت
این  به  پیوستن  با  عزیز، می توانند  دنیادیدگان  و  بزرگساالن  نوجوانان،  و 
پویش در کنار همدیگر کتاب بخوانند و حتی کتاب هایی که سودمندند را با 

یکدیگر به اشتراک بگذارند.
وی در توضیح اینکه تاکنون چند نفر به این پویش پیوسته اند، گفت: 
روزانه نزدیک به ۳۰۰ نفر به این پویش می پیوندند و اگر این روند ادامه 
داشته باشد، پیش بینی می کنیم که تا پایان سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۴۰ هزار 

نفر به پویش کتابخوانی ۲۰ و ۲۰ بپیوندند.
دبیراجرایی پویش ۲۰و۲۰ تاکید کرد: نکته قابل توجهی که وجود دارد 
این است که اگر همه اعضای پویش، به محض پیوستن به آن، وفادارانه ۲۰ 
دقیقه مطالعه کنند، در پایان سال ۱۳۹۹ پویش ۲۰و۲۰ در مجموع باعث 
افزایش ۴۸۰ میلیون دقیقه ای سرانه مطالعه در کشور خواهد شد. این عدد 
معادل مطالعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار کتاب با متوسط ۲۰۰ صفحه است.

رئیس فرهنگ سرای رسانه با اشاره به ترویج پویش کتابخوانی ۲۰و۲۰ 
توسط چهره های شناخته شد گفت: در ۱۰ روز ابتدایی این پویش، بیش از 
۳۰۰ چهره شناخته شده فرهنگی، هنری و رسانه ای، ورزشی و اجتماعی به 
این پویش پیوستند. همچنین تولیدات تبلیغاتی این پویش که در صفحات 
مجازی تمام مراکز فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر شد، در ۱۰ روز 

ابتدایی آغاز پویش بیش از ۲ میلیون بار بازدید داشته است.
آموزش  محترم  وزیر  گفت:  چهره ها  این  از  برخی  معرفی  در  ی  و
چهره های  نخستین  از  یکی  حاجی میرزایی  محسن  دکتر  پرورش،  و 
شناخته شده ای بودند که به این پویش پویستند. در میان چهره های هنری 
حاجی  هومن  توسلی،  هانیه  درخشنده،  پوران  حکمت،  منیژه  به  می توان 
عبداللهی، امید بنکدار، بابک کریمی، سوگل طهماسبی، علی مشهدی و 
… اشاره کرد. محمد سلوکی، عبداهلل روا، امیرحسین قیاسی، مژده لواسانی، 
نیما کرمی، عبدالرضا امیراحمدی و… نیز از چهره های رسانه ای اند که به 
این پویش کتابخوانی پیوسته اند. عالوه بر این، فرشاد پیوس در کنار جالل 
ملکی، یاسر خاسب و محمدرضا مهدوی از دیگر چهره های شناخته شده ای 

هستند که در کنار پویش ۲۰و۲۰ قرار گرفتند.
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پروانه رسولی خوشبخت

شعر سفارشی در راه است
افسانه شعبان نژاد، شاعر کودکان ونوجوانان  از انتشار مجموعه ای هفت 
جلدی تحت عنوان »از شنبه تا پنجشنبه« برای خردساالن خبر داد و گفت: 

این کتاب ها کودکان را به خاطره نویسی تشویق می کنند.
ویدرباره این اثر گفت: »از شنبه تا پنجشنبه« مجموعه ای است شامل 
نان«،  تکه  یک  »خاطرات  طناب«،  یک  »خاطرات  عنوان های  با  جلد   7
کاله«،  یک  »خاطرات  کتاب«،  یک  »خاطرات  عروسک«،  خاطراتیک  «
»خاطرات یک مداد« و »خاطرات یک میخ« برای گروه سنی خردسال و 
در راستای مجموعه ای است که چند سال پیش از من از سوی نشر غنچه 

منتشر شده بود.
 وی افزود: این مجموعه شامل خاطرات خیلی کوتاهی است از وسایلی 
با  را  براینکه کودک  ... که عالوه  مانند کاله، مداد، میخ، طناب، کتاب و 
شیء مورد نظر آشنا می کند او را با خاطره نویسی و روش آن آشنا می کند.

 شعبان نژاد با اشاره به اینکه از اواخر دوره دبستان هر روز خاطراتش 
را در دفتری می نوشته و هنوز هم آن دفترها را نگه داشته، گفت: من این 
کار را از یکی از معلم هایمان یاد گرفته بودم و هرروز سعی می کردم خاطرات 
کوتاهی را در دفترم بنویسم. به نظر من با این کتاب ها می توان بچه ها را 
خاطرات،  که  کرد  یادآوری  آن ها  به  و  داد  سوق  خاطره نویسی  سوی  ه  ب
در صندوقچه  قلب شان  را  آن ها  است  بهتر  که  هستند  باارزشی  گنج های 

نگه دارند و دور نریزند.
 وی همچنین اظهار کرد: اگر کسی اهل نوشتن باشد یا استعداد نوشتن 
داشته باشد مسلما این کتاب ها خیلی در تقویت انگیزه او موثر خواهد بود. من 
کارهایی دارم که برمی گردد به خاطرات کودکی ام مانند مجموعه »فصل های 
کودکی« که قرار بود چهار فصل باشد که دوفصلش از سوی محراب قلم 
منتشر شد و خیلی با استقبال روبه رو شد. در این مجموعه نگاهی داشتم به 
خاطرات کودکی خودم و اطرافیانم. مطالعه این گونه کتاب ها برای بچه ها 
تمرینی است برای بهتر نوشتن و آشنایی با آنچه که در گذشته رخ داده است.

شعبان نژاد درباره آثار در دست انتشارش نیز توضیح داد: یک مجموعه 
شعر نوجوان دارم به نام »شعر سفارشی« که تصویرگری اش انجام شده و 
در نوبت چاپ است. مجموعه چهارجلدی هم برای خردساالن دارم که مریم 

یکتافر آن را تصویرگری کرده و در نوبت چاپ است.
وی گفت: در نشر لوپه تو هم از ۱۰ شاعر شامل طیبه شامانی، مریم 
هاشم پور، خاتون حسنی، افسون امینی، جعفر ابراهیمی شاهد، شاهده شفیعی، 
مریم زرنشان و خودم مجموعه شعر گرفته ایم که در مرحله تصویرگری است 

و احتماال با عنوان کلی »شعرهای فندقی« منتشر خواهد شد.
افسانه شعبان نژاد، شاعر، نویسنده کتاب های کودک و نوجوان، در سال 
۱۳۴۲، در شهداد از توابع کرمان به دنیا آمد. وی فعالیت های هنری خود را 
در ۱۸سالگی و با چاپ نخستین مجموعه داستان اش برای نوجوانان با نام 
»نه من نمی ترسم« آغاز کرد. شعبان نژاد آثار زیادی در زمینه شعر، قصه 
و رمان به چاپ رسانده که از آن میان حدود ۴۰ اثر توانسته اند جوایزی از 

جشنواره های مختلف هنری و ادبی دریافت کنند.
تصویرگری  با  را  پنجشنبه«  تا  شنبه  »از  مجموعه  لوپه تو،  نشر   
فاطمه سادات تهامی با شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و  قیمت ۱۲هزار تومان 

برای هرجلد منتشر کرده است.
 

برگزیدگان جایزه »شاملو« معرفی شدند
اثر برگزیده و آثار شایسته تقدیر 
»احمد  شعر  جایزه  دوره  ششمین 

شاملو« معرفی شدند.
داوران مرحله دوم  یانیه هیات  ب
به همراه اسامی برگزیده و شایستگان 
تقدیر دوره ششم این جایزه به شرح 
رغم  به  که  »مفتخریم  است:  یر  ز
سالی  دشواری های  و  حدودیت ها  م
که گذشت، جایزه  شعر »احمد شاملو« 
پشتکار  و  جدیت  همت  به  وانست  ت
دغدغه مندانی که دل در گرو فرهنگ 
و ادبیات دارند، ششمین دوره اش را با 
استقبال هر چه بیشتر مخاطبان پشت 

سر بگذارد. بر این باوریم که مقتضیات حضور در جهان امروز مسئولیتی 
سنگین بر دوش هنرمند نهاده است تا با ایستادن بر موضع مسئوالنه  فرزند 
اصیل زمانه و تاریخ خود بودن، به مثابه عنصر پیشرو فرهنگی و اجتماعی 
برخوردار از خالقیت، به حضور خود/انسان در جهان امروز معنایی ژرف تر 
ببخشاید: »فضیلت هنرمند است که در این جهان بیمار در پی درمان باشد 
نه تسکین، در پی تفهیم باشد نه تزئین، طبیب غمخوار باشد و نه دلقک 

بی عار.« )احمد شاملو(
هیأت داوران ششمین دوره  جایزه  شعر »احمد شاملو« پیش از اعالم 
داشتن  نظر  در  با  که  شود  یادآور  می داند  الزم  دوره   این  داوری  تایج   ن
خالقیت،  منظر  از  را  مجموعه ها  شاملو،  شعری  پراهمیت  ست آوردهای  د
تجربیات  و  کلیشه ها  از  فراروی  زبان،  کشیدن  چالش  به  توان  وآوری،  ن
متعارف و تکاپو در ساحت تشخص شعری، انسان مداری و در هم تنیدن 
زمانه  خویش  آینه   رنج های جامعه و در یک کالم  با  تجربه گری در شعر 

بودن، بررسی کرده است.
هیأت داوران به رغم نظرگاه ها و رویکردهای کمابیش متفاوت شعری، 
مجموعه  »شعر بلند شرایط« سروده  فرشاد سنبل دل را به دلیل تالش برای 
خلق زبان شعری برآمده  از مواجهات شاعرانه هم در اجرای زبانی شعر و 
هم درآمیختن با مفاهیم، سوژه ها و رنج های ناظر بر تجربه  زیسته  و حافظه  
جمعی  و نیز بهره گیری از سنت های شعری کهن و معاصر با کسب اکثریت 
آرا به عنوان برگزیده  اول ششمین دوره  جایزه  شعر احمد شاملو معرفی می کند.

روزبهانی،  رویا  برف می تواند« سروده   »تنها  همچنین مجموعه های 
»خواب موریانه ها« سروده  یونس گرامی و »خونیکا« سروده  زهرا حیدری 

را به دلیل کسب آرای باالی داوران شایسته  تقدیر می داند.«
بنا بر اعالم، هیأت داوران مرحله  دوم ششمین دوره  جایزه  شعر »احمد 
مجیب  و  مهاجر  مهران  موسوی،  گراناز  سعیدپور،  سعید  شامل  املو«  ش

مهرداد است.

داستان »ماه عسل آفتابی« ـ اثر آلبرتو موراویا ـ 
در شش قسمت ۲۰ دقیقه ای، در برنامه »کتاب شب«، 

رادیو تهران بازخوانی می شود.
بروایت رادیویی داستان بلند »ماه عسل آفتابی« 
بر اساس ترجمه زنده یاد سیمین دانشور، که بازنویسی 
مجدد و ویرایش شنیداری شده ، در عین عاشقانه بودن 
و لطافت خاصی که دارد، مسایل حزبی و سیاسی را 

هدف گرفته و مناسبات این امور در ایتالیای سال های 
نیمه دوم قرن نوزدهم را هجو کرده است.

نویسندگان  مهمترین  از  یکی  موراویا،  لبرتو  آ
فاشیستی  درونمایه ضد  آثارش  اغلب  که  بود  یتالیا  ا

داشتند.
شنوندگان رادیو تهران می توانند برنامه »کتاب 
شب« را هر شب جز جمعه ها ساعت ۲۳:۳۰  با صدای 

مگاهرتز  ردیف ۹۴  اف.ام  موج  روی  هروز رضوی   ب
بشنوند.

تا  آذر   ۲۲ امشب  از  آفتابی،  عسل  ماه  استان  د
تهیه  رضایی،  محمدباقر  تنظیم  با  آذر،  نجشنبه۲7  پ
فراهانی  محسن  صدابرداری  قربانی،  رضا  نندگی  ک
زندگی  و  اخالق  گروه  از  رضوی   بهروز  خوانش  و 

شهروندی رادیو تهران، روی آنتن می رود.

بازخوانی »ماه عسل آفتابی« در رادیو تهران



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

دوشنبه 24 آذر 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1628

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵6۲۸01-6691731۲ -6691۵۲6۸      
فکس:661۲6139

»پنجشنبه جمعه« به ایستگاه پایانی رسید

»پنجشنبه  یی  یو د ا ر مه  نا ر ب
ضابطیان  منصور  اجرای  با  معه«  ج
و تهیه کنندگی زهرا قائدی این هفته 

به پایان می رسد.
این برنامه به تهیه کنندگی زهرا 
جمعه  و  پنجشنبه  هفته  هر  ائدی  ق

ساعت ۲۲ همزمان با پخش صوتی از رادیو 
پیام به صورت تصویری نیز از سایت این شبکه رادیویی پخش می شد و  
تاکنون چهره هایی چون گالب آدینه، فرهاد آئیش، بیژن بیرنگ، محمد 
صالح عال، شهین تسلیمی، داریوش فرضیایی، مهران غفوریان، فاطمه 
گودرزی، افسانه بایگان، برزو ارجمند، اصغر همت، مائده طهماسبی، افسانه 
محمدرضا  دیرباز،  کامبیز  اخشابی،  مجید  احتشامی،  سامان  آزاد،  چهره 
علیمردانی، مجید مظفری، حدیث فوالدوند، قاسم افشار، شهره سلطانی، 

کمند امیر سلیمانی، و ... مهمان منصور ضابطیان در این برنامه بودند.

نیما شاهرخشاهی »کینه« را به تلویزیون می برد

نخستین  در  شاهرخشاهی  یما  ن
قصد  خود،  مجموعه سازی  جربه  ت
دارد سریالی با عنوان »کینه« برای 

تلویزیون بسازد.
این سریال در ده قسمت  سلخته 

خواهد شد و به گفته شاهرخشاهی فضایی 
معماگونه و دلهره آور دارد.

فیلمنامه کینه را امید صدیقی نوشته و داستان آن درباره هشت نفر 
است که قصد خروج غیر قانونی از کشور را دارند و در خانه ای منتظر 
زمان مناسب برای عبور از مرز هستند، اما حوادث ناگواری برایشان اتفاق 

میافتد  که ریشه در گذشته هر کدام  از آنان دارد. 
این سریال در مرحله پیش تولید قرار دارد و انتخاب بازیگران و 
دیگر عوامل آن نیز انجام شده است و به زودی مقابل دوربین می رود.

بابک جهانبخش تحت عمل جراحی قلب باز قرار 
می گیرد

ه  نند ا خو نبخش  جها بک  ا ب
برگزاری  آستانه  در  پاپ  وسیقی  م
کنسرت آنالین خود دچار عارضه قلبی 
شده و به دلیل انسداد رگ های قلبی 

تحت نظر پزشکان معالج قرار گرفتمحمد 
»احساس«  کنسرت  تهیه کننده  اتم پور  ح
ضمن تایید این خبر از عمل جراحی بابک جهانبخش در روزهای آینده 
خبر داد و گفت: سه رگ اصلی قلب بابک دچار گرفتگی حاد شده. البته، 
خطر سکته را از سر گذرانده، تحت عمل جراحی قلب باز قرار بگیرد.وی 
با بیان این که جهانبخش اواخر این هفته مورد عمل جراحی قرار خواهد 
گرفت از هواداران این هنرمند خواست برای بهبودی و سالمتی او، دعا کنند

در روزهای گذشته خبر برگزاری کنسرت ضبط شده بابک جهانبخش 
در تاریخ ۲۶ و ۲7 آذر، هیاهوی زیادی را در فضای مجازی باعث شده بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»اقیانوس پشت پنجره« به جشنواره فیلم داکا رفت

پشت  »اقیانوس  سینمایی  یلم  ف
نبی زاده  بابک  کارگردانی  به  نجره«  پ
پنجمین حضور بین المللی خود را در 
بخش رقابتی نوزدهمین جشنواره فیلم 
داکا تجربه می کند.  فیلم های راه یافته 
به این جشنواره  معتبر در جنوب آسیا، در 

هشت بخش با یکدیگر به رقابت می پردازند 
و۱۶ فیلم منتخب در بخش رقابتِی کودکان از کشورهای ایران، آرژانتین، 
جمهوری چک، لهستان، آلمان، فلسطین، هند، مغولستان، نپال، روسیه، 
بالروس، ترکیه و آمریکا به طور رایگان برای تعداد زیادی از مخاطبان به 
نمایش در خواهند آمد. قهرمان داستان »اقیانوس پشت پنجره« از تولیدات 
سال ۱۳۹۸ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نوجوان روستایی 
باهوشی به نام برهان است که برای معرفی جزیره و خانواده اش تصمیم جالبی 

می گیرد و گروهی را به نقاط دیدنی و توریستی جزیره می برد.
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تولید تله تئاتر ارزان تر و باکیفیت تر از سریال هاي تلویزیوني

آیا مدیران جدید صداوسیما بار دیگر با تئاتر آشتي مي کنند!؟
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محمد حسین زاده

پخــش  ي  ب هــا تا ز ا ب
تله تئاترهــاي قدیمــي تلویزیــون از 
شــبکه چهــار ســینما هنوزهــم در 
ــه دارد  ــه ادام ــن حرف ــي ای ــن اهال بی
ــا  ــیاري از تئاتري ه ــه بس ــه ک و البت
ــن  ــه ای ــتند ک ــده هس ــن عقی ــر ای ب
روزهــا بهتریــن زمــان بــراي همکاري 
ــر  ــي تئات ــا اهال ــون ب ــاره تلویزی دوب
مي باشــد و چــه چیــزي بهتــر از 
ــم  ــه ه ــد ک ــاي جدی ــد تله تئاتره تولی
ــه  ــم هزین ــادي دارد و ه مخاطــب زی
کمتــري بــراي تولیــد و از طــرف 
دیگــر هــم تئاتري هــا را مشــغول 
کار مي کنــد و هــم مخاطبــي کــه 
چندماهــي اســت بــه ســالن هاي تئاتــر 

ــت! ــه اس نرفت
هوشــنگ توکلــی نویســنده، 
کارگــردان و بازیگــر تئاتــر و تلویزیون 
در گفتگــو بــا دنیــاي جوانــان دربــاره 
ــر  ــد تله تئات ــه تولی ــون ب توجــه تلویزی
بــه خصــوص در شــرایطی کــه 
ــکان  ــر ام ــدان تئات ــیاری از هنرمن بس
فعالیــت روی صحنــه را ندارنــد، گفت: 
تله تئاتــر نوعــی از تولیــدات تلویزیونــی 
اســت، نــه تئاتــری. تله تئاتــر ســاخت و 
ســاز آثــار تئاتــری مقابــل دوربیــن بــا 
ــه  ــت و اینگون ــی اس ــاژ تلویزیون دکوپ
ــد.  ــرار می کن ــه برق ــده رابط ــا بینن ب
بنابرایــن هــر تئاتــری امــکان آن 
ــر  ــه تله تئات ــل ب ــه تبدی ــدارد ک را ن
ــیم  ــته باش ــار داش ــد انتظ ــود. نبای ش
کــه در ایــن شــرایط دشــوار، تلویزیون 
ــری را  ــر تئات ــده و ه ــدان آم ــه می ب
ــر  ــوان تله تئات ــه عن ــرده و ب ــط ک ضب
پخــش کنــد چراکــه هــر نمایشــی در 
صورتی کــه ضبــط شــود قابلیــت 
اینکــه تبدیــل بــه تله تئاتــر شــود 
ــی  ــر تلویزیون ــه تئات ــدارد و مقول را ن
تعریــف خــاص خــود را دارد. پــس از 
ــر  انقــالب و در دهــه ۶۰ ســعی مــا ب
آن بــود مســیر تولیــد و ســاخت و ســاز 
ــوار  ــون هم ــرای تلویزی ــر را ب تله تئات
ــی  ــتا راهکارهای ــن راس ــم و در ای کنی
نیــز یافتیــم و تله تئاترهایــی را ضبــط 
ــدودی  ــا ح ــبختانه ت ــم و خوش کردی
موفــق بودیــم. متاســفانه در دهــه 7۰ 
مدیریــت کالن تلویزیــون بــه ســمتی 
رفــت کــه کار اســتودیویی انجــام 
ندهــد و بــه ســمت تولیــدات بیرونــی 
و خــارج از محوطــه  پالتوهــا رفت و از 
آنجــا بحــران بــه وجــود آمــد و تولیــد 
ــف  و ســاخت و ســاز تله تئاترهــا متوق

ــران  ــد. مدی ــرف ش ــیرش منح و مس
فکــر کردنــد کــه تله تئاترهــا کارهــای 
ارزان قیمــت هســتند و بــر این اســاس 
۲۰-۳۰ ســال اســت کــه در پــی ایــن 
اندیشــه تولیــدات تله تئاتــر دچــار 

آســیب شــد.
ایــن کارگــردان ضمــن اشــاره به 
اینکــه در سراســر دنیــا دوربین هــا بــه 
ــا در  ســمت پالتوهــا هدایــت شــد ام
ــار  ــد، اظه ــل ش ــوس عم ــران معک ای
کــرد: از همــان زمــان کارهایــی تولیــد 
ــه  ــد و ن ــر بودن ــه تله تئات ــه ن ــد ک ش
تله فیلــم و از ایــن رو نتیجــه مخربــی 
ــد  ــل های عالقمن ــورد و نس ــم خ رق
کار تلویزیونــی منــزوی شــدند و از آن 

ــد. ــری کردن کناره گی
ــراز  ــن اب ــی ضم ــنگ توکل هوش
ــن موضــوع  ــه ای ــدواری نســبت ب امی
ــد  ــت جدی ــت مدیری ــدوار اس ــه امی ک
نســبت بــه تولیــد تله تئاترهــا بــا 
دقــت و عجلــه بیشــتری توجــه نشــان 
ــه  ــا ک ــا آنج ــرد: ت ــح ک ــد، تصری ده
ــا  ــد ب ــت جدی ــتم مدیری ــع هس مطل
ــتاوردهای  ــه دس ــی از جمل راه کارهای
ــال  ــد در ح ــوژی جدی ــازه و تکنول ت
برنامه ریــزی بــه منظــور تولیــدات 
تله تئاتــری اســت تــا آن را بــه 
صداوســیما بازگردانــد. اکنــون بــه 
ــت  ی ع ق و م ر  د ـوژی  ـ ل و کن ت ظ  ا ـ حـ ل
خوبــی نســبت بــه گذشــته هســتیم و 
ــم و از  مشــکالت ســخت افزاری نداری
ایــن رو تلویزیــون ناگزیــر از آن شــده 
ــی روی آورد. ــدات پالتوی ــه تولی ــا ب ت

توکلــی در پایــان صحبت هایــش 
تصریــح کــرد: در جریــان هســتم 
کــه مدیــران تلویزیونــی در حــال 
برنامه ریــزی بــه منظــور تولیــدات 
جدیــد تئاتــر تلویزیونــی هســتند 
چراکــه چــاره ای هــم ندارنــد. تولیداتی 
ــه  از ایــن دســت در سراســر جهــان ب
صرفه تــر اســت و حتــی آثــار بزرگــی 
در داخل اســتودیوها ســاخته می شــود. 
ــر  ــی زمان ب ــوع کم ــن موض ــاید ای ش
باشــد امــا دور از ذهــن مدیریــت 
جدیــد نیســت. تنهــا نیازمنــد نیروهای 
متخصــص اســت کــه وجــود دارنــد اما 
پراکنــده اســت و بایــد تجمیــع شــوند 
تــا در ایــن راســتا از مشــورت های 

ــود.     ــرداری ش ــا بهره ب آن ه
تاجبخــش فنائیــان مــدرس و 
ــي  ــون یک ــر و تلویزی ــردان تئات کارگ
ــن  ــه ای ــي اســت ک دیگــر از هنرمندان
روزهــا نظــر مثبتــي نســبت بــه تولیــد 
تله تئاترهــاي جدیــد از تلویزیــون 

ــان  ــاي جوان ــا دنی ــو ب دارد. او در گفتگ
ــد  ــه تولی ــیما ب ــه صداوس ــاره توج درب
تله تئاترهــای جدیــد گفــت: بــه نظــرم 
خواســته و رویکــرد تلویزیــون نســبت 
ــه  ــی ب ــری و نمایش ــائل هن ــه مس ب
گونــه ای اســت کــه ظاهــرا بــا رویکــرد 
جــاری در صحنه هــای تئاتــر همخوانی 
نــدارد لــذا بــا احتیــاط وارد ایــن مقولــه 
ــی  ــه جای ــه کار ب ــا اینک ــود و ی می ش
رســیده کــه بــرای خــود بهتــر و 
راحت تــر می دانــد تــا بــه ســمت 
ــن  ــرود. در حالی کــه ای ــر ن ــه تئات مقول
امــکان وجــود دارد تــا بــه جــای پــاک 
ــل  ــئله، آن را ح ــورت مس ــردن ص ک
ــده  ــد آم ــی پدی ــن دوگانگ ــد و ای کن
میــان خواســت تلویزیــون و روش هــای 
ــع  ــر در صحنه هــا را مرتف ــی تئات اجرای
ســازد. حــل این مســئله مســتلزم تفکر، 
برنامه ریــزی، تــالش بســیار و مدیریت 
هوشــمندانه، هنرمندانــه و کارشناســانه 
ــر  ــون و تئات ــه تلویزی ــه مقول نســبت ب
ــده  ــوع آن پدیدآورن ــه مجم ــت ک اس
تله تئاتــر اســت. زمانی کــه توانایــی 
ــان  ــد آن زم ــی نباش ــاد هماهنگ ایج
مســئول مســتقیمی کــه در ارتبــاط بــا 
ــار  ــودش را کن ــد، خ ــر کار کن تله تئات
می کشــد و ترجیــح می دهــد آن را 
تعطیــل کنــد تــا قــرار باشــد بــه منظور 
ــم و  ــیار مه ــوار و بس ــی دش هماهنگ
ــه  ــد. اینگون ــت بکش ــی آن زحم اساس
می شــود کــه حــدود یــک دهــه تئاتــر 

ــود.  ــل می ش ــون تعطی در تلویزی
ــاره  ــر درب ــردان تئات ــن کارگ ای
تاثیــر تله تئاتــر در آحــاد جامعــه 
ــر از  ــا تئات اظهــار کــرد: در مواجهــه ب
ــر  ــویی دیگ ــر از س ــی و تله تئات طرف
ممکــن اســت دو نــوع برخــورد وجــود 
داشــته باشــد، مخاطــب نمایشــی 
کــه در یــک ســالن کوچــک یــا 
ــرا  ــاه اج ــک م ــدت ی ــه م ــزرگ ب ب
ــل  ــا خی ــه ب ــل مقایس ــود، قاب می ش
ــب  ــک ش ــه ی ــی ک ــم بینندگان عظی
پــای یــک تله تئاتــر می نشــینند، 
نیســت لــذا مــا بــا یــک طیف وســیعی 
ــالیق و  ــا س ــون ب ــاگران تلویزی تماش
اندیشــه های گوناگــون روبــرو هســتیم 
در صورتی کــه صحنه هــای تئاتــر 
ــاگر  ــدودی تماش ــداد مح ــرای تع پذی
ــرای  ــار ب ــات پخــش آث اســت. اقتضائ
طیــف وســیع ایجــاب می کنــد، اقشــار 
مختلــف بــه لحــاظ فکــری و فرهنگی 
در نظــر گرفتــه شــوند و معدلــی 
صحیــح از ســلیقه های مخاطبــان 
تهیــه و متناســب بــا آن برنامــه تولیــد 

شــود. امــا در صحنــه تئاتــر بــا افرادی 
روبــرو هســتیم کــه خــود اثــر موردنظر 
را انتخــاب می کننــد و بابــت آن 
ــای  ــه تماش ــرده و ب ــه ک ــت تهی بلی
ــراوان  ــداد ف ــن تع ــینند. ای آن می نش
ــه محــض  و نامحــدود نیســتند کــه ب
فشــار دادن دکمــه ریمــوت تلویزیــون 
ــک  ــای ی ــه تماش ــده و ب وارد آن ش
برنامــه بنشــینند. بایــد ایــن هماهنگی 
ــده شــود و  ــف دی ــان اقشــار مختل می

ــت. ــن نیس ــوع ناممک ــن موض ای
فنائیــان در بخــش دیگــری 
از صحبت هایــش ضمــن اشــاره 
ــان  ــر جه ــر در سراس ــه تئات ــه مقول ب
عنــوان کــرد: شکســپیر در تمــام 
دنیــا تائیــد شــده اســت و بــرای همــه 
ــار  ــان و اعص ــر جه ــردم در سراس م
مختلــف، زیبایــی و فرهنگ ســازی 
ــد  ــت و رش ــان آورده اس ــه ارمغ را ب
زیبایی شناســی و فرهنــگ جامعــه 
را باعــث شــده اســت. در صورتی کــه 
ی  ـ ـ ت ح د  و ـ شـ چ  ر ـ سـ وگل  ـ ـ گ ر  د
ــاالی  ــام ب ــیار از مق ــز بس ــری نی رهب
شکســپیر صحبــت کــرده اســت. مــن 
تله تئاترهــای تاجــر ونیــزی و جــاده ای 
ــد کــرده ام و  ــه را تولی ــه ســوی کعب ب
نمایش هایــی چــون ریچــارد دوم، شــاه 
لیــر را روی صحنــه آورده ام. ریچــارد، 
ــا  ــه تنه ــو ن ــت و اتلل ــر، همل ــاه لی ش
قابلیــت اجــرای صحنــه ای دارنــد بلکه 
ضــرورت اجــرا در تلویزیــون را نیز دارا 
ــن و  ــار ایبس ــیاری از آث ــتند. بس هس
چخــوف نیــز اینگونــه هســتند چراکــه 
آن هــا شــاهکارهایی هســتند کــه 
ــا  ــه از آن ه ــیاری از جامع ــف بس طی
ــای  ــتند. نمایش نامه ه ــالع هس بی اط
ــندگان  ــته، نویس ــی نوش ــیاری حت بس
ایرانــی وجــود دارد کــه می توانــد 
جنبــه فکــری و فرهنگــی عامــه 
مــردم را ارتقــا دهــد. ایــن آثــار کنــار 
گذاشــته می شــوند درحالی کــه بــا 
یــک انتخــاب درســت، تــالش و 
ــود دارد  ــکان وج ــن ام ــت وجو ای جس
تــا نویســندگان و کارگردان هایــی 
بتواننــد متناســب بــا آثــار کار کننــد و 
ایــن مســئله باعــث می شــود نــه تنهــا 
ــه منظــور رشــد ســلیقه و  خوراکــی ب
ارتقــای فرهنــگ عمومــی جامعــه 
ــی  ــای فعالیت ــه فض ــود، بلک ــه ش تهی
بــرای نویســنده ها، کارگردان هــا و 
ــد. متاســفانه  ــی را ایجــاد کن هنرمندان
از همــه این هــا چشم پوشــی شــده 
ــن  ــا ای ــود ب ــت می ش ــران نعم و کف
ســوتفاهم کــه تئاتــر مردمــی نیســت 

و بــرای قشــر و ســالیق خــاص 
اســت. اینچنیــن نیســت و تئاتــر بــرای 
جمعیــت کثیــری از مــردم لذت بخــش 
و بــرای قشــر خاصــی پروراننده اســت.

ایــن مــدرس ضمــن اشــاره 
ــه  ــی نســبت ب ــد آگاه ــه بای ــه اینک ب
تئاتــر جهــان بــه وجــود آیــد، تصریــح 
کــرد: پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه 
ــت  ــه نخس ــد در مرحل ــئوالن بای مس
بــا تئاتــر جهــان آشــنایی داشــته 
ــپیر در  ــال شکس ــد امث ــند و بدانن باش
ــار مفیــد،  دنیــا بســیار هســتند کــه آث
موثــر، لذت بخــش بــا جنبه هــای 
مثبــت فرهنگــی دارنــد. ضمــن اینکــه 
در ایــران هــم نویســندگانی همچــون 
ــتند  ــران هس ــادری و دیگ ــا ن علیرض
ــه  ــد ک ــی دارن ــل تامل ــار قاب ــه آث ک
کارگردان هایــی می تواننــد اقــدام 
بــه تولیــد ایــن آثــار در قالــب تله تئاتــر 
کننــد و بازیگرانــی نیــز در آن هــا 
ایفــای نقــش کننــد. همیــن موضــوع 
ی  ا ـ ـ ه م  ل ی ف و  ا  ه ل  ا ی ر ـ سـ ـطح  سـ
ــد داد.  ــا خواه ــز ارتق ــینمایی را نی س
امــروزه هنرمندانــی کــه مــورد اقبــال 
مــردم هســتند از تئاتــر آمده انــد. 
ن  ـ ـ ی ر ت ی  ن ا ه ج و  ن  ـ ـ ی ر ت ف  و ر ع م
هنرمنــدان از تئاتــر وارد عرصــه 
ســینما و تلویزیــون شــده اند و در 
اثــر همیــن موضــوع توانســتند میــان 
ــه  ــد ب ــب کنن ــت کس ــردم محبوبی م
صــرف آنکــه از تئاتــر آمده انــد. تئاتــر 
ــی دارد و هــر خروجــی  ــن ظرفیت چنی
ــد  ــد. بای ــل می کن ــد عم از آن قدرتمن
بــه تئاتــر بــا هوشــیاری و هوشــمندی 
و طراحــی دقیــق کارشناســانه پرداخت 
ــگ  ــر ضدفرهن ــتن تئات ــار گذاش و کن
ــه  ــه مقول ــا ب ــر دنی ــت و در سراس اس
ــز  ــه نی ــه می شــود. تعزی ــر پرداخت تئات
گونــه ای از نمایــش اســت هرچنــد که 
بــه لحــاظ ســنتی دارای اشــکاالتی در 
ــرادات  ــن ای ــا ای ــت ام ــن و ... اس مت
قابــل اصــالح اســت و براســاس 
تاریــخ می تــوان متــون جدیــدی 
ــتان  ــن ۳ داس ــود. م ــته ش از آن نوش
مربــوط بــه تعزیــه را تبدیــل بــه متون 
و شــعرهای جدیــد کــرده ام و عیب هــا 
و نقص هــای ســنتی، دیگــر در آن هــا 
وجــود نــدارد. تعزیــه بهترین نــوع درام 
ــی چــون  جهــان اســت کــه هنرمندان
پیتــر چکلوفســکی و پیتــر بــروک آن 
ــن  ــا ای ــر ب ــد و اگ ــین کرده ان را تحس
شــکل نمایشــی درســت برخورد شــود 
ــع  ــد واق ــه مفی ــردم و جامع ــرای م ب
خواهــد شــد ضمــن اینکــه می توانیــم 
آن را بــه جهــان معرفی کنیــم. نمایش 
ســیاه بازی هــم اینگونــه اســت چراکــه 
روشــنگر اســت و پراکنــده  کننــده نــور 
امــا از ایــن نــوع نمایــش نیــز کامــاًل 
چشم پوشــی می شــود در حالی کــه 
ایــن امــکان وجــود دارد تــا با اســتفاده 
از انــواع گونه هــای نمایشــی مان هــم 
ــم  ــیم ه ــته باش ــان را داش ــر جه تئات
ــی را. ــر ایران ــم تئات ــر شــرق و ه تئات

او در پایــان بــا بیــان اینکــه اتفاقا 
ــه  ــه ب ــی کســی اســت ک ــرد انقالب ف
امــور دشــوار زندگــی ســیلی می زنــد و 
مشــکالت را حــل می کنــد، تصریــح 
ــه  ــون ک ــن اکن ــاد م ــه اعتق ــرد: ب ک
ن  عنــوا بــه  دی  ا ب آ ه  قــای شــا آ
معاونــت ســیما منصــوب شــده اســت 
و ایشــان بــا تئاتــر آشــنایی الزم را از 
نزدیــک دارد بایــد بــه موضــوع تولید 
ــد. از  ــان ده ــتیاق نش ــای اش تئاتره
ــا  ــمندم ب ــاه آبادی خواهش ــای ش آق
رویکــردی هوشــمندانه و جدیــت بــه 
ایــن موضــوع بپــردازد حتــی دســتور 
دهــد تــا تله تئاترهــای قدیمــی 
ــا  ــرداری احی ــه لحــاظ تصویرب ــز ب نی

شــوند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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بیــش از ۱۰۰ رای دهنــده متشــکل از منتقــدان 
فیلــم بین المللــی، برنامه ریــزان، کارشناســان و 
چهره هــای  دانشــگاهی در بریتانیــا و دیگــر کشــورها 
ــایت  ــی س ــریه بریتانیای ــاالنه نش ــنجی س در نظرس
 انــد ســاند، ۵۰ فیلــم برتــر ســال ۲۰۲۰ را انتخــاب 
ــه توســط موسســه  ــر ک ــن نشــریه معتب ــد. ای کردن
فیلــم بریتانیــا منتشــر می شــود، در روزهای گذشــته، 
فیلم هــای برتــر ســال جــاری میــالدی را در قالــب 
چنــد فهرســت   ۱۰ فیلمــی کــه از انتخــاب پنجاهــم 
ــماره  ــن ش ــرد و در تازه تری ــی ک ــد، معرف ــاز ش آغ
ــم اول  خــود کــه روز گذشــته منتشــر شــد، ۱۰ فیل

را اعــالم کــرد.
ــی  ــه کارگردان ــم بریتانیایــی راک عشــاق ب فیل
اســتیو مک کوییــن ســینماگِر متولــد بریتانیــا )خالــق 
فیلــم برنــده اســکار دوازده ســال بردگــی( در صــدر 
لیســت ســایت  انــد ســاند قــرار دارد. داســتان ایــن 
فیلــم در دهــه ۱۹۸۰ اتفــاق می افتــد. مایــکل وارد و 
عماره جــی ســینت اوبیــن نقــش دو عاشــق را بــازی 
ــی در  ــی خانگــِی ر ِِگ ــد کــه در یــک مهمان می کنن
ــش  ــن نمای ــوند. اولی ــنا می ش ــم آش ــا ه ــدن ب لن
ــه  ــش در افتتاحی ــپتامبر پی ــاق س ــی راک عش جهان

جشــنواره فیلــم نیویــورک بــود.
ــه  ــدان ب ــان، دوران زن ــی زم ــتند آمریکای مس
کارگردانــی گــرت بردلــی انتخــاب دوم ســایت  انــد 
ــام  ــه ن ــی ب ــتان زن ــم داس ــن فیل ــت. ای ــاند اس س
ســیبل فاکــس ریچاردســن، کارآفریــن، نویســنده، 
و مــادر شــش فرزنــد را روایــت می کنــد کــه بــرای 
آزادی شــوهرش راب کــه بــه جــرم ســرقت از بانک 
بــه ۶۰ ســال زنــدان در ندامتــگاه ایالتــی لوئیزیانــا 
محکــوم شــده اســت، مبــارزه می کنــد. ریچاردســن 
خــود بــرای نقشــش در ســرقت ســه ســال و نیم در 
زنــدان بــود. در فیلــم تصاویــر اصلــی بــا ویدیوهای 

خانگــی تلفیــق شــده اســت.
فیلــم آمریکایــی اولیــن گاو بــه کارگردانی کلی 
رایــکارت کارگــردان و فیلمنامه نویــس آمریکایــی در 
جایــگاه ســوم فهرســت نشــریه بریتانیایی قــرار دارد. 
ــا در بخــش مســابقه  ــار در دنی ــن ب ــم اولی ــن فیل ای
بین الملــل هفتادمیــن جشــنواره فیلــم برلیــن نمایش 
داده شــد. فیلمنامــه اولیــن گاو را رایــکارت و جاناتان 
ریمونــد رمان نویــس آمریکایــی از روی رمــان 
ــان  ــته اند. ج ــد نوش ــر ریمون ــر )۲۰۰۴( اث نیمه عم
ــر،  ــن برمن ــز، یوئ ــی جون ــی، توب ــن ل ــاگارو، اورای م
ــکارت  ــم رای ــوا در فیل ــه اوبرژون ــوکت و رن ــا ش آلی
بــازی کرده انــد. داســتان فیلــم در دهــه ۱۸۲۰ 
ــک  ــز، ی ــی فیگوویت ــاره کوک ــد و درب روی می ده
آشــپز ماهــر )بــا بــازی مــاگارو( اســت کــه بــه غرب 
آمریــکا ســفر می کنــد و در اورگــن عضــو گروهــی 
ــات  ــت حیوان ــارت پوس ــان تج ــه کارش ــود ک می ش
اســت. او بــا یــک کارگــر مهاجــر چینــی )لــی( بــه 
ــال  ــودش را دنب ــای خ ــه رؤیاه ــو ک ــگ ل ــام کین ن
می کنــد دوســت می شــود. ایــن دو آرزو دارنــد 
ــه ســرمایه  ــرای ایــن کار ب ــدار شــوند و طبعــًا ب پول
اولیــه نیــاز دارنــد. لــو بــه ایــن اشــاره می کنــد کــه 
یــک گاو بــه منطقه رســیده اســت، اولیــن گاو، و این 
ــود  ــه خ ــا را ب ــب توجه ه ــکلی عجی ــه ش ــوان ب حی
جلــب کــرده اســت. ایــن گاو متعلــق بــه یــک مــرد 
انگلیســی عجیــب و غریــب )جونز( اســت. اینجاســت 
کــه نقشــه ای بــه ذهــن دو مــرد آواره می رســد: ایــن 
کــه در دل شــب یواشــکی بــه علفزار بروند و از شــیر 
ایــن گاو بــرای درســت کــردن کیک هــای روغنــی 
ــن گاو  ــرد و... اولی ــد. کار آن هــا می گی اســتفاده کنن
ــم  ــنواره  فیل ــا اوت ۲۰۱۹ در جش ــار در دنی ــن ب اولی

تلیورایــد نمایــش داده شــد و بعــد در جشــنواره فیلــم 
نیویــورک نیــز روی پــرده رفــت.

تــو ایــن فکــرم کــه تمومــش کنــم، تازه تریــن 
ــایت  ــارم س ــاب چه ــن انتخ ــی کافم ــاخته چارل س
ــن  ــینما کافم ــدان س ــت. عالقه من ــاند اس ــد س ان
ــی  ــارف آمریکای ــردان نامتع ــس و کارگ فیلمنامه نوی
را به عنــوان نویســنده یــا یکــی از نویســندگان 
فیلم هــای تحسین شــده ماننــد جــان مالکوویــچ 
ــن  ــک ذه ــدی ی ــش اب ــاس و درخش ــودن، اقتب ب
ــش  ــه تموم ــرم ک ــن فک ــو ای ــند. ت ــاک می شناس پ
ــم ترســناک روان شــناختی اســت و  ــک فیل ــم ی کن
جســی باکلــی، جســی پلمونــز، تونــی کولــت و دیوید 

ــد. ــازی می کنن ــس در آن ب تیولی
فیلــم ترســناک روانشــناختی ِســنت مــود 
ســاخته رز گلــس فهرســت پنــج فیلــم اول را کامــل 
می کنــد. داســتان دربــاره مــود، یــک پرســتار خانگی 
ــه  ــراً ب ــه اخی ــد کالرک( اســت ک ــازی مورفی ــا ب )ب
کلیســای کاتولیــک گرویــده اســت. ذهــن او درگیــر 
یــک رقصنــده ســابق )جنیفــر ایلــی( می شــود کــه 
اکنــون تحــت مراقبــت دارد و بــاور می کنــد روح او 

ــد.   ــات بده ــد نج را می توان
ِســنت مــود کــه اولیــن تجربــه کارگردانــی رز 
گلــس اســت، اولیــن بــار ســال گذشــته در جشــنواره 
فیلــم تورنتــو بــه نمایــش درآمــد و بعــد در شــصت 
ــوی  ــدن BFI از س ــم لن ــنواره فیل ــومین جش و س
داوران بخــش مســابقه رســمی جشــنواره تقدیر شــد.

ــک  ــز ی ــته نی ــال گذش ــاند س ــد س ــایت  ان س
ــم ســال  ــن فیل ــوان بهتری ــی را به عن ــم بریتانیای فیل
انتخــاب کــرد: یــادگاری بــه کارگردانــی جوانــا هاگ 
بــا بــازی تیلــدا ســوئینتن و دختــرش آنــر ســوئینتن 
ــش  ــع پی ــا و موان ــه چالش ه ــی ب ــه نگاه ــرن ک ب
روی یــک فیلمســاز زن جــوان دارد. فیلــم مکزیکــی 
ــر  ــم برت ــی آلفونســو کــوارون فیل ــه کارگردان ُرمــا ب
ــود، فیلمــی  ــد ســاند در ۲۰۱۸ ب منتخــب ســایت  ان
ــزه اســکار شــد و در ســه  ــزد ۱۰ جای ــدا نام کــه بع
ــرداری  ــن فیلمب ــی، بهتری ــن کارگردان بخــش بهتری
ــت. ــزه گرف ــی جای ــد بین الملل ــم بلن ــن فیل و بهتری

منــک تازه تریــن ســاخته دیویــد فینچــر در رده 
ــوالن در رده ۳۸ فهرســت  ۳۴ و تنــت کریســتوفر ن

ســایت  انــد ســاند قــرار دارنــد.
فهرســت ۱۰ فیلــم برتــر ســال ۲۰۲۰ بــه 
ــر اســت: ــه شــرح زی ــد ســاند ب انتخــاب ســایت  ان

نــی اســتیو  ۱-راک عشــاق بــه کارگردا
) ا ـ ـ ی ن ا ت ی ر ب ( ن  ـ ـ ی ی و ک مک 

۲-زمــان، دوران زنــدان بــه کارگردانــی گــرت 
بردلــی )آمریــکا(

ــکارت  ــی رای ــی کل ــه کارگردان ــن گاو ب ۳-اولی
ــکا( )آمری

ــه  ــم ب ــش کن ــه تموم ــرم ک ــن فک ــو ای ۴-ت
کارگردانــی چارلــی کافمــن )آمریــکا(

۵-ِســنت مــود بــه کارگردانــی رز گلــس 
)بریتانیــا(

۶-دیــک جانســن مــرده اســت بــه کارگردانــی 
کرســتن جانســن )آمریــکا(

ــات، همیشــه  ــی اوق ــدرت، گاه ــز، به ن 7-هرگ
بــه کارگردانــی االیــزا هیتمــن )آمریــکا(

ــی  ــی کلوی ــه کارگردان ــا ب ــرزمین آواره ه ۸-س
ــکا( ــو )آمری ژائ

۹-صخره هــا بــه کارگردانــی ســارا گاورون 
ــا( )بریتانی

۱۰-روزهــا بــه کارگردانــی ســای مینــگ 
لیانــگ )تایــوان(

در هالیوود چه خبر است!؟
بهترین فیلم هاي سال ۲0۲0 را بشناسید


