
آسیب های دوره نوجوانی؛ حکم آتش زیر خاکستر
در  نفت  ذخیره سازی  بی سابقه  افزایش  دنبال  به 
اوایل سال جاری میالدی در بیشتر کشورهای جهان، این 
پرسش برای فعاالن بازار نفت پیش آمده است که با توجه 
به آغاز فرآیند تخلیه ذخیره سازی ها از ماه ژوئن گذشته، زمان بازگشت 
به شرایط عادی و متوازن بازار نفت چه زمانی خواهد بود؟ این شاید 
مهم ترین پرسش کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس و کشورهای 
آینده قیمت  مصرف کننده نفت در جهان است و تعیین کننده روند 

نفت خواهد بود.بر اساس ارزیابی آژانس بین المللی انرژی، بین ماه 
دسامبر ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۰ حدود ۸۳۸ میلیون بشکه به ذخیره سازی 
نفت جهان اضافه شده است. در ماه ژوئن تراز بازار نفت منفی و از 
این رو در مجموع در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ به ذخیره سازی های 
از این مقدار ۳۰۶  نفت خام جهان ۸۱۹ میلیون بشکه اضافه شد، 

میلیون بشکه قابل رهگیری و اندازه گیری بوده است.
صفحه ۳

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا تشریح کرد:

جزئیات ارائه بسته معیشتی
 به اقشار فاقد درآمد ثابت و بیمه

قماربازان اینترنتی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند 
این اواخر بیش از پیش سایت های قمار و 
شرط بندی سر زبان ها افتاده است ؛ به گونه ای 
که این بار افراد مشهور از طریق صفحات خود 
در اینستاگرام سعی در تشویق مردم به این قبیل 
سایت ها کردند و افراد ساده لوح باز هم بازنده این میدان شدند 
که آخرین اخبار بیانگر این است که  اطالعات ۷۰ هزار قمارباز 
فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی 

شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شده است. 
این اواخر فضای مجازی فارغ از محسناتش بیش از پیش 
محل اغفال افرادی که گول ظواهر صفحات مشهور و البته پر 
زرق و برق اینستاگرام را می خورند، شده است؛ به گونه ای که 
به تازگی بازار سایت هایی که گردانندگان آن ها غالبا در خارج 
از کشور حضور و با دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی 
و کسب درآمدهای باال به قیمت مال باختن بسیاری از افراد 

را دارند، داغ شده است.
صفحه ۳

سرپرست شرکت گاز مازندران؛

واحدهای صنعتی پرمصرف گاز
 نسبت به تامین سوخت جایگزین اقدام کنند

4
۱۵ درصد سربازان ورودی به ۴۰ پادگان مهارت آموخته اند

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1637- پنجشنبه 4 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علي اوسیوند: 

جشنواره آنالین 
را به صورت زنده 

داوري كردیم

7ورزش
نمایشگاه مجازی 

كتاب جیرفت
 تمدید شد

بیمه / نک 3با

جشنواره تئاتر مقاومت در حالي به پايان رسيد كه بسياري از 
گروه هاي تئاتري از اين جشنواره به شدت استقبال كرده و آثار 
خود را براي ارائه در آن به بهترين شكل ممكن روي صحنه برده 

و درنهايت جشنواره اي بسيار موفق را پشت سر گذاشتيم.

حسين صفری، معاون اقتصاد و فرهنگ موسسه خانه كتاب و 
ادبيات با اعالم خبر تمديد نخستين نمايشگاه مجازی كتاب استانی 
به ميزبانی جيرفت در منطقه جنوب كرمان، بيان كرد: براساس 
تصميم مدير عامل موسسه خانه كتاب و ادبيات ايران، نمايشگاه 

مجازی كتاب استانی جيرفت، تا شنبه 6 دی ماه تمديد شد.

 بانک صادرات ايران طی اطالعيه ای اعالم كرد تمامی سهامداران 
»بهمن  »خبهمن«،  نماد  با  بهمن«  »گروه  شركت های  قيقی  ح
ليزينگ« با نماد »ولبهمن« و »اقتصادی و خودكفايی آزادگان« 
با نماد »خودكفا« می توانند از روز دوشنبه اول دی ماه ٩٩ به 
مدت يک سال برای دريافت سود سهام اين شركت ها در سال 
مالی منتهی به ٢٩ اسفندماه ٩٨ به شعب بانک صادرات ايران 

در سراسر كشور مراجعه كنند.

اطالعیه بانک 
صادرات برای 

دریافت سود سهام

بازار نفت خام تا پایان ۲۰۲۱ به توازن نمی رسد موافقت مجلس با افزایش ۲۵ درصدی 
حقوق کارمندان

این  اعضای  گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  ایب  ن
و  اجرایی  دستگاه های  کارکنان  حقوق  درصدی   ۲۵ افزایش  با  کمیسیون 

بازنشستگان در بودجه سال آینده موافقت کردند.
محمد خدابخشی با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: 
دامه بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و  ا

سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
صفحه ۲

رئیس سازمان بسیج اصناف با بیان اینکه ستاد تنظیم 
بازار هر زمان که جلسه دارد یک کاالیی را گران می کند، 
گفت: این ستاد را که اصناف و بسیج تشکیل نمی دهند، 

این ستاد متشکل از دولتی ها هستند.
غالمرضا حسن پور درباره علل گرانی های اخیر، گفت: درصد 
باالیی از گرانی هایی که اکنون شما می بینید مربوط به دستگاه های 
متصدی در این خصوص است اما این گرانی را تقصیر اصناف و بازاریان 

می اندازند که خودشان پاسخگو نباشند.
وی با بیان اینکه کمبود نهاده های دامی ربطی به بازاریان 
ندارد، افزود: گرانی لبنیات هم مستثنی از این نیست، ستاد تنظیم 
بازار هر زمان جلسه دارد یک کاالیی را گران می کند. این ستاد 
از  متشکل  ستاد  این  و  نمی دهد  تشکیل  بسیج  و  اصناف  که  ا  ر

دولتی ها هستند.
صفحه ۲

ستاد تنظیم بازار عامل گرانی است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی 
 شماره مجوز 1399.5496

نوبت اول 

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع  شرایط زیر برگزار نماید: 
موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تعذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، 
حفاظت از زنگ، جابحجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتور خوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصب، تعویض 

و جمع آوری کنتور و رگوالتور و خدمات عمومی در سطح شهرهای ورزنه، هرند، اژیه و توابع 
میزان تضمین: ۱/۹۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: ۳۲۵۴۴۸۰۸
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷
آدرس  به  اصفهان  استان  گاز  شرکت  الکترونیکی  رسانی  اطالع  پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  گران  ناقصه  م

www.iets.mporg.ir و www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن ۳۸۱۳۲-۰۳۱ داخلی ۲۵۷۴ تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

آگهی مناقصه شماره 814/10/3894 
 نوبت اول 

 شماره مجوز 1399/5459
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 

موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار گاز مایع سنگ بست.
تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده در زمینه 
های )۱-حمل و نقل ۲- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر ۴- تعمیر و نگهداری ۵- نگهداری و خدمات فضای سبز ۶- امور تاسیساتی( صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می 
توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی )۱۳۹۹/۱۰/۰۶( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم بذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره ۴۱۹۳۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

مبلغ برآورد مناقصه: ۲7/۲14/366/63۵ ریال 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/360/718/33۲ ریال 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق مفاد ماده ۴ آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ که مدت اعتبار آن سه ماهه و 
این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد. 

مدت اجرای کار: یک سال شمسی 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند. )در صورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر 

منابع، امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد( 
امکان دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی )۱۳۹۹/۱۰/۰۶( لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶

مهلت تحویل پیشنهادها )اپلود اسناد(: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک شامل پاکت الف و ب و ج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )۱۳۹۹/۱۰/۱۳( لغایت پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد. 

ضمنًا عالوه بر بارگذاری پاکت الف و بو ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده )ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴( فقط پاکت الف )تضمین( بصورت فیزیکی نیز تحویل 
دبیرخانه کمیسیون منطقه تا مهلت تعیین شده گردد. 

جلسه توجیهی: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/10/۲1 در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه دوم )سالن جلسات منطقه( 

مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است. 
محل اجرای کار: مشهد مقدس / انبار گاز مایع سنگ بست 

www.setadiran.ir :آدرس سایت
شرایط عمومی متقاضی: 

-۱ ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-۲ ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده در زمینه های )۱- حمل و نقل ۲- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر ۴- امور 

تاسیساتی ۵- نگهداری و خدمات فضای سبز ۶- تعمیر و نگهداری( از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-۳ ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت( 

-۴ ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت 
-۵ ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز 

-۶ تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )۱ الی ۴( می بایست به صورت برابر با اصل )حضوری( باشد. 
-۷ قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 

-۸ حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور تعداد ۳ مناقصه گر می باشد. 
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی به عمل می آورد. 

شماره ثبت در سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۹۱۷۸۱۰۰۰۰۲۳
اولین نوبت آگهی: شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی دومین نوبت آگهی: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ 

جالل خوش چهره
نشست دوشنبه این هفته اعضای کمیسیون برجام شاهد تعدیل مواضع اروپائیان در قبال 

ایران بود.
وزیران امورخارجه کشورهای اروپایی )تروئیکا( با انتشار بیانیه ای مشترک در پایان نشست 
۲۱ دسامبر۲۰۲۰ برخالف مواضع اخیر خود، لحنی تعدیل شده را به منظور ترغیب ایران و امریکا 
برای بازگشت به گفت وگوهای مربوط به توافق هسته ای برگزیدند. این درحالی است که این 
کشورها )فرانسه، آلمان و بریتانیا( در هفته های گذشته به گونه ای رفتار کرده اند که گویی قدم در 

جا پای »دونالدترامپ« مقابل تهران گذاشته اند.
بیانیه مشترک اروپائیان از توافقی سخن می گوید که سه کشور تمرکز خود را بر اطمینان از 
بازگشت کامل ایران به توافق هسته ای و همراهی دولت »جو بایدن« در مذاکرات قرار داده اند. آنان 
همچنین از پیشنهاد »جوبایدن« برای بازگشت ایاالت متحده به برجام »به شکل کنونی« استقبال 
کرده اند. در بیانیه وزیران امور خارجه تروئیکای اروپایی از تأکید گذشته آنان مبنی بر گسترش دامنه 
توافق هسته ای به موضوعات چالش برانگیز سیاست های منطقه ای و موشکی ایران نشانی نیست. 
اما آیا می توان بیانیه دوشنبه تروئیکای اروپایی را به عقب نشینی از مواضع اخیر آنان درباره لزوم 

افزایش موارد گفت وگو با تهران تعبیر کرد؟
اروپائیان در هفته های اخیر و به ویژه پس از اعالم رسمی پیروزی جوبایدن در انتخابات ریاست 
جمهوری، رویکرد تندتری را دربرابر تهران انتخاب کرده اند. این رویه نشان از اعتماد به نفس تازه 
آنان در قبال تهران دارد. تروئیکای اروپایی حاال عالوه بر اینکه می خواهند تهران به طور کامل به 
تعهدات برجامی خود بازگردد، با صراحت برنامه موشک های بالستیک ؛ نفوذ منطقه ای و سرانجام 
موضوع حقوق بشر در ایران را به عنوان موضوعات چالشی با تهران درمیان گذاشته و خواستار 

افزودن موارد یاد شده در گفت وگوهای آینده خود در چارچوب توافق هسته ای هستند. تهران ضمن 
اعتراض به رفتار اخیر اروپاییان با هرگونه افزودن به دامنه گفت وگوهای هسته ای، مخالفت کرده 
است. بازگشت کامل به برجام در چارچوب لغو تحریم ها، امکان دوباره صدور نفت و برداشته شدن 
موانع بانکی، اصلی ترین خواست های تهران برای قبول گفت وگوهای برجامی است. مهم تر اینکه 
پیشنهادهای مربوط به اضافه شدن اعضای برجام یا مشارکت دادن عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی، اختالفات تهران و اعضای اروپایی برجام را سنگین تر کرده است. این اختالفات در 
قطعنامه های حقوق بشری ۱۶ دسامبر)۲۶ آذر ۹۹( مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ۱۷ دسامبر)۲۷ 
آذر ۹۹( پارلمان اروپا بازتاب داشته است. دو قطعنامه  باال جمهوری اسالمی را در زمینه رعایت 

حقوق بشر به شدت محکوم کرده و بستر اعمال تحریم های تازه تر علیه ایران را فراهم می کند.
یانیه مشترک وزیران امورخارجه تروئیکای اروپایی برخالف مواضع ماه های اخیر آنان  ب
تعدیل شده می نماید. با این حال نمی توان چنین برداشت کرد که اروپائیان تنها بازگشت به برجام 
و حفظ آن را در اولویت قرار داده  و دیگر موارد اختالفی را به آینده موکول کرده اند. بازگشت به 
میز گفت وگوها  به راحتی ممکن نیست؛ زیرا اروپائیان اصرار دارند که عالوه بر توافقات هسته ای، 
برنامه های موشکی، نفوذمنطقه ای و موضوع حقوق بشر را در دستور گفت وگوهای خود با تهران 
بگنجانند. در نگاه اروپائیان، تأکید بر موارد یاد شده مهم ترین عامل ترغیب جوبایدن برای پیوستن 
سریع و دوباره ایاالت متحده به برجام خواهد بود. طرفه اینکه جوبایدن در اعالم برنامه صد روز 
نخست دولت آینده اش، اشاره مستقیم و روشنی به برجام نداشته و آن را در مرتبه ای بعدتر از 
اولویت های خود قرار داده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نقشه توافق شده ای برای 
بازگشت به گفت وگوهای برجامی در کوتاه مدت وجود ندارد؛ اگرچه امیدواری های اولیه شاید 
محدود به کسب توافق های ابتدایی برای یافتن نقشه راه بازگشت به گفت وگوهای برجامی باشد.

سرمقاله

فاصله نگاه ایران و اروپا به برجام
فرزین پورمحبی

یا  رقص  خواست؟  معذرت  چیزی  چه  از  جری  م
شعرخوانی؟

اصل داستان: برنامه ای برای شادی و شعف خانواده ها 
در شب یلدا تهیه شده است و در همین راستا مکالمه زیر 

رد و بدل می شود: 
کارشناس خارج از مدار: خانواده های عزیز)زیر این کلمه 
را خط تیره بکشید( لطفا در کنار هم شعر بخوانید و برقصید 
مجری(  شود.)خنده  کم  روزهای تان  این  استرس  شاید  ا  ت

خنده شما عجیب بود!
بکاربردن کالمی  و  لفظی  اشتباه  از  مجری مدارمند: 
شان  در  آنکه  دلیل  به  بکاربردند  محترم  کارشناس  ه  ک
برنامه و بینندگان نبود و می دانیم شما دوست نداشتید آنرا 
بشنوید،معذرت می خواهم چون اوال  قصد و غرضی در کار 
نبوده؛ دوما من بعنوان مجری وظیفه داشتم منظور ایشون 
این  بخاطر وقت محدود  اما  بیان کنم  کامل  و  رو درست 

کار را نکردم!    
خب؛ حاال از بنده به عنوان طنزنویس؛ انتظار دارید چه 

چیزی به این داستان اضافه کنم تا خنده دارترشود؟ برنامه ای 
برای شادی روان مردم محروم تهیه شده اما دست آخر به 
شادی روح کارشناس مرحوم ختم می شود! چرا؟ چون آن 
خانواده ها  کردن  شاد  هدف  با  که  برنامه ای  در  ارشناس  ک
تهیه شده در خصوص نحوه شادی آنها توصیه هایی کرده! 
توصیه هم این بوده که در جمع خانوادگی شعر بخوانید و 
برقصید! بازهم تاکید می کنیم در کانون گرم خانواده ای که 

احتماال نباید داغ شود!
البته به قدری آن کالم کارشناس محترم؛ زشت، زننده، 
وقیح، قبیح و... بوده که مجری نخواست صریحا به آن اشاره 
کند! لذا مانند مفهوم »رزباد« در فیلم »همشهری کین« اینجا 
هم کسی دقیقا نفهمید آن اشتباه لفظی که ما دوست نداشتیم 
بشنویم و در شان مان نبود؛ شعرخوانی خانواده ها در کنار هم 
بوده و یا رقص شان با هم! اما با توجه به اینکه طنزنویس ها 
از حس ششم برخودارند؛ بنده حدس می زنم منظور مجری، 
شعرخوانی بوده؛ چون معموال کمتر کسی در زمان شعرخوانی 
شاد و شنگول می شود و این از اهداف آن برنامه شادمحور به 
دور بوده است! حداقل خود بنده کمتر دیدم در مجالس جشن 

و ختن و سرور مثل: عروسی؛ تولد و....افرادی دورهم جمع 
شوند وشعر بخوانند و بعد از اینهمه خوشگذارانی با لذت هر 

چه تمامتر به خانه های شان بروند!
پس همان طور که وظیفه مجری مدارمند رسانه ملی 
این است که منظور کارشناس خارج از مدار برنامه را درست و 
کامل بیان کند وظیفه ما هم این است که منظور مجری های 
رسانه ملی را درست و کامل بیان کنیم و بگوییم: آن کلمه 
»اسمشو نبر« دقیقا »شعرخوانی« بوده است- به این مو قسم 
قصد و غرضی هم نداریم!- بله؛ دنیای عجیبی است همه نیاز 
به این دارند که شخص دیگری آنها را درست و کامل کند!

قرار است مجری، منظور درست  اگر  البد می پرسید 
و کامل کارشناس را بگوید و گاف های او را تصحیح کند، 
اصوال چرا از همان اول به جای یک کارشناس نصفه و نیمه 
و مملو از اشتباهات لفظی، خود همان مجری را نمی آورند 
که درست و کامل نظرات »مدیران مدارسنج« را بگوید تا 

بدون دردسر همه چیز ختم به خیر شود؟
سوال خوبی است اما به دلیل وقت خیلی محدود این 

برنامه پاسخی به همان اندازه خوب برایش ندارم. 

دیدگاه
پیشنهاد رقِص خارج از مدار در صدا و سیما !

در  جمهور  رئیس  سخنان  به  اشاره  با  مهاجری  محمد 
در  روحانی  آقای  که  مطلبی  گفت:  اساسی  قانون  خصوص 
خصوص قانون اساسی مطرح کرده است جدید نیست و تقریبا 
از سال ۹۴ موضوع رفراندوم مطرح شده و هیچ کسی به اندازه 
آقای روحانی به سوراخ سنبه های سیاست در ایران آشنا نیست.

او با اشاره به مصوبه ضدبرجامی اخیر مجلس و واکنش 
آقای  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  اکبر  علی 
صالحی پس از تصویب قانون موسوم به »اقدام راهبردی برای 

لغو تحریم ها« دارای انگیزه برای صحبت کردن شده است.
نمی  دیده  اخیر  مصوبه  در  کافی  عقالنیت  افزود:  وی 
قانونی در آن رعایت نشده  اینکه ظاهر تشریفات  شود ضمن 
خارجه  وزارت  از  طرح ها  اینگونه  تصویب  در  معموال  است. 
دعوت می کنند اما در جلسات نهایی که کمیسیون امنیت ملی 
سرکار  را  امورخارجه  وزارت  داشته  مجلس  خارجی  سیاست  و 
گذاشتند و گفتند جلسه است، بعد ساعت جلسه را تغییر دادند و 

دیگر به وزارت امور خارجه اطالع ندادند.
اظهارات  به  اشاره  با  اصولگرا  ای  رسانه  فعال  این 
ساخت  برای  اعتبار  نشدن  تامین  خصوص  در  صالحی  آقای 

سانتریفیوژها گفت: برخی سرخوش هستند که فردا روزی آقای 
صالحی را به ۲۵ سال زندان محکوم کنند .

وی با اشاره به اینکه به طرز بی سابقه ای  برای کسانی که 
قانون را به دلخواه مجلس اجرا نکنند حبس طوالنی مدت۲۵ساله 
قرار داده اند گفت:وقتی مجلس به جای قانون، چماق تصویب 

می کند دیگر چه انتظاری می توان داشت.
محمد مهاجری با اشاره به سخنان رئیس جمهور گفت: 
مطلبی که آقای روحانی در خصوص رفراندم  مطرح کرده جدید 
نیست و تقریبا از سال ۹۴ موضوع رفراندوم مطرح شده و هیچ 
کسی به اندازه آقای روحانی به سوراخ سنبه های سیاست  آشنا 
نیست.او می داند که این حرف عملیاتی نخواهد شد اما باز هم 
این موضوع را به عنوان قلقلک ذهن نخبگان و افکار عمومی 
قانون  در  نرود که چیزی هم  یادشان  میکند که مردم  مطرح 

اساسی به نام رفراندوم وجود دارد.
مهاجری افزود: برخی از سیاسیون  دنبال این هستند که 
اصل ۱۱۳ و اصل رفراندوم قانون اساسی را در پستوها قایم کنند 
که کسی نبیند. آقای روحانی این نکته را که مطرح می کند می 
داند که قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن ندارد و حتی اگر قابلیت 

تحقق  روحانی  آقای  خود  دوره  در  باشد،  داشته  اجرایی شدن 
نمی یابد.بنا بر این او دنبال این است کهافکار عمومی را متوجِه 

این دو اصل قانون اساسی کند که به نظرم کار خوبی است.
وی در مورد اختیارات رئیس جمهور ادامه داد: در قانون 
اساسی ، رئیس جمهور نفر دوم کشور است و اگر ما بیاییم جایگاه 

و مقام نفر دوم را خیلی تنزل بدهیم به رهبری جفا می کنیم.
وی ادامه داد: یعنی بسیاری از کارهایی که بر اساس قانون 
اساسی بر دوش رئیس جمهور است وقتی اجازه نمی دهیم که 
انجام شود مسئولیت متوجه رهبری می شود. وقتی شما شان و 
جایگاه رئیس جمهور را که هر کسی می خواهد باشد هاشمی 
رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، احمدی نژاد، حسن روحانی  و 
ریاست  انتخابات  قانون  اخیر  اصالح  با  است)  قرار  که  بعدا  یا 
به  تنزل می دهید، جفا    ! باشد  قالیباف  جمهوری( محمدباقر 
رهبری است. کاری که رئیس جمهور باید انجام بدهد و نمی 
گذارید که انجام بدهد خود به خود به مقام مافوق ارجاع می شود.

وی  همچنین ادامه داد: باید رفراندوم به رسمیت شناخته 
اتفاقی که ممکن است  افتد،تنها  اتفاقی هم نمی  شود و هیچ 

بیفتد منافع سیاسی برخی افراد و جناح هاست.

گفت و شنود
مجلس به جای قانون، چماق تصویب می کند!

صفحه ۲
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موافقت مجلس با افزایش ۲5 درصدی حقوق کارمندان
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای این کمیسیون 
با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان در 

بودجه سال آینده موافقت کردند.
محمد خدابخشی با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار 
داشت: ادامه بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های 

مجلس و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
وی بیان کرد: در این جلسه تبصره ۱۲ الیحه بودجه درباره حقوق و مزایای 

کارمندان و بازنشستگان کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خدابخشی تصریح کرد: اعضای کمیسیون با افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
کارکنان دستگاه های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج 

در الیحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
به  برای سال ۱۴۰۰  مالیاتی  معافیت  میزان سقف  وی گفت: همچنین 
طور ساالنه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق های دریافتی تا سقف ۴ 

میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود.

 90 اصل  کمیسیون  در  قدیم  نظام  کنکور  داوطلبان  شکایت 
بررسی شد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در جلسه عصر امروز این 
کمیسیون شکایت جمعی از داوطلبان کنکور نظام قدیم از عدم تمدید کنکور 

در سال ۱۴۰۰ بررسی شد.
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در 
این نشست شکایت جمعی از داوطلبان کنکور نظام قدیم از عدم تمدید کنکور 
در سال ۱۴۰۰ با حضور وزیر و معاونان وزارت علوم، رئیس سازمان سنجش و 

نماینده شکایت کنندگان بررسی و پیگیری شد.
وی افزود: در این نشست استدالل و گزارش های سازمان سنجش استماع 
و دریافت و همچنین اظهارات نماینده شکایت کنندگان و دیدگاه ها و اظهارات 

اعضای کمیسیون مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: بر اساس بحث و گفتگوهای 
صورت  به  دوطرف  که  دقیقی  مستندات  کمیسیون  شد  مقرر  شده،  مطرح 
گیری  تصمیم  بتواند  تا  کند  بررسی  را  دهند  می  کمیسیون  تحویل  مکتوب 

نهایی را داشته باشد.
باید رأی و نظر  خضریان یادآور شد: در مورد تمدید کنکور نظام قدیم 
کمیسیون اعالم شود بنابراین کمیسیون هنوز تصمیم نهایی را نگرفته و نمی توان 
در این رابطه اظهارنظر کرد، کمیسیون در نخستین جلسه خود که هفته آینده 
برگزار می شود پیرامون این موضوع تصمیم نهایی را می گیرد و اعالم می کند.

سایر  قربانی  فناوری،  توسعه  بودجه  نمی دهد  اجازه  مجلس 
هزینه ها شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه بر حفظ بودجه پژوهش 
و فناوری در شرایط جنگ اقتصادی مصر هستیم، گفت: مجلس اجازه نخواهیم 

داد بودجه توسعه فناوری قربانی سایر هزینه ها شود.
مالک شریعتی  گفت: بر اساس اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلف 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی قوه مقننه به چیزی جز قانون اصرار 
ندارد، وظایف نظارتی مجلس طبق قانون اساسی به صورت کلی و طبق قانون 
رسیده  نگهبان  تأیید شورای  به  اسالمی که  داخلی مجلس شورای  آیین نامه 
کامال مشخص است و نیازی به مجادله سیاسی نیست مگر آن که آقای رئیس 

جمهور بفرماید قانون را قبول ندارد.
وی افزود: البته احتمال جدی می رود حاشیه سازی ها برای انحراف افکار 
عمومی از ناکارآمدی ها و اقدامات بعدی آینده باشد که مجلس بازی نخواهد 
از  بودجه می خواهم  تلفیق  رئیسه کمیسیون  از هیئت  خورد. شریعتی گفت: 
محاسبات  دیوان  و  مجلس  پژوهش های  مرکز  نمایندگان،  ظرفیت های  همه 

استفاده کنند.

پاسخ وزیر آموزش وپرورش به انتقاد ات از تغییرات کتب درسی
وزیر آموزش وپرورش نسبت به تغییرات در کتاب های درسی واکنش نشان داد و 
اظهار داشت: در دو سال اخیرتغییراتی در کتاب های درسی داده شده که انتشار عمومی 
هر تغییر آن موجب واکنش منفی افکار عمومی جامعه شده است، نباید نگاه های سطحی 
در تالیف کتاب های درسی باعث ایجاد واکنش های منفی به کل آموزش و پرورش 
شود و افرادی که در این دفتر کار می کنند باید به مسئولیت کار خود در مقابل جامعه 

واقف، متعهد و پاسخگو باشند.
محسن حاجی میرزایی با اشاره به اینکه پرورش و تربیت افراد، جزو مهم ترین 
کارها است، تصریح کرد: در نظام تعلیم و تربیت به دنبال پرورش دانش آموزانی در تراز 
سند تحول بنیادین هستیم. وقتی از پرورش افراد صحبت می کنیم، به نوعی از مهم ترین 
کار خلقت صحبت کرده ایم. خداوند برای تربیت انسان ها پیامبران را فرستاده است. 

تربیت افراد امری خطیر است که نیاز به تدبیر دارد.
وی تصریح کرد: هر تغییری در کتاب های درسی باید قاعده مند و دارای تائید باشد. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، حاجی 
میرزایی سازمان را مامور کرد تمامی تغییرات دو سال اخیر را بررسی و بر مبنای شیوه 

نامه تغییر کتاب های درسی اصالحات الزم را اعمال کنند.

برای دانشجویان کارگاه های افزایش مهارت های شغلی 
برگزار می شود

فرمانده دانشگاه شهید ستاری گفت: دانشجویان دانشگاه شهید ستاری برای 
بهبود و ارتقای کیفیت آموزش به مناطق عملیاتی اعزام و در کارگاه های مختلف 

شرکت می کنند.
امیر سرتیپ دوم خلبان رودباری فرمانده دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری گفت: 
دانشگاه هوایی شهید ستاری، یکی از دانشگاه های ماموریت گرا است که با هدف تربیت 
نیروی متخصص و ماهر برای حوزه های مختلف هوانوردی به وجود آمده است. یکی 
از وجوه کلیدی دانشگاه شهید ستاری توسعه مهارت های شغلی، حرفه ای، شایستگی 
ها و توانمندسازی دانشجویان و استادان همسو با فرآیند توسعه ملی و حل مسائل 

جامعه به روش علمی است.
وی افزود: یکی از ضعف های دانشگاه های موجود در کشور این است که اکثر 
این دانشگاه ها بیشتر توان خود را بر روی نظام آموزشی نظری معطوف کرده اند، اما 
دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه شهید ستاری یک دانشجوی در تراز نظام اسالمی 
است؛ به این معنا که دانشجویان عالوه بر پیشگامی در عرصه علم و دانش، معنویت و 
اخالق مداری باید مهارت را نیز مد نظر داشته باشند. به عنوان یک نیروی متخصص، 

کارآمد و خالق در آینده نقش آفرینی کنند. 

ستاد تنظیم بازار عامل گرانی است
رئیس سازمان بسیج اصناف با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار هر زمان که جلسه دارد 
یک کاالیی را گران می کند، گفت: این ستاد را که اصناف و بسیج تشکیل نمی دهند، 

این ستاد متشکل از دولتی ها هستند.
غالمرضا حسن پور درباره علل گرانی های اخیر، گفت: درصد باالیی از گرانی هایی 
که اکنون شما می بینید مربوط به دستگاه های متصدی در این خصوص است اما این 

گرانی را تقصیر اصناف و بازاریان می اندازند که خودشان پاسخگو نباشند.
وی با بیان اینکه کمبود نهاده های دامی ربطی به بازاریان ندارد، افزود: گرانی 
لبنیات هم مستثنی از این نیست، ستاد تنظیم بازار هر زمان جلسه دارد یک کاالیی 
را گران می کند. این ستاد را که اصناف و بسیج تشکیل نمی دهد و این ستاد متشکل 

از دولتی ها هستند.
رئیس سازمان بسیج اصناف گفت: مغازه داران واسطه گر هستند و با سود مشخصی 
اجناس را می فروشند، البته قصوراتی هم از جانب بازاریان هست اما درصد آن بسیار 
پایین است. به طور مثال یک کاسبی مرغ را به جای ۳۴ تومان، ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
می فروشد و ناظران با دوربین حضور پیدا می کنند و می گویند که چرا ۲۰۰ تومان افزایش 
قیمت داشتید و دیگر کسی نمی پرسد که قیمت ۲۴ تومان چرا تبدیل به ۳۴ تومان شد.

آسیب های دوره نوجوانی حکم آتش زیر خاکستر را دارد
آزاده سهرابی

خالی  مدارس  روزها  این 
کرونا  است؛  آموزان  دانش  از 
بی  بیماری  این  کنترل  برای  و  می تازد 
حساب و کتاب، در تمام دنیا آموزش ها به 
سمت غیرحضوری پیش می رود و یا میان 
حضور و غیرحضوری در رفت و آمد است. 
دنبال  به  باید  قبل  تحصیلی  سال های  در 
و  نوجوانان  میان  در  اجتماعی  آسیب های 
مدرسه  درون  در  کودکان،  حتی  و  جوانان 
می گشتیم و بخش مهمی از مطالبه کنترل 
این آسیب ها که از هر دوره رشدی تا دوره 
رشدی دیگر، از هر نوع تربیت تا نوع تربیت 
دیگر و از طبقه اجتماعی تا طبقه اجتماعی 
دیگر متفاوت است، را از معلمان و مشاوران 
و کادر مدرسه مطالبه می کردیم. حاال این 
خود  مجازی  دنیای  اینکه  بر  عالوه  روزها 
در  است که  تری شده  آسیب جدید جدی 
در همین  آن  از  بازنمودهایی  روزها  همین 
می شود،  دست  به  دست  مجازی  فضای 
آموزش  دست  از  نیز  اوضاع  کنترل  عماًل 
و پرورش خارج است چرا که برای کنترل 
در  رو  دسترسی  به  نیاز  آسیب هایی  چنین 
بیراه  است. حاال شاید  و مشاهده و…  رو 
و  اجتماعی  آسیب های  بگوییم  اگر  نباشد 
روانی قشر عظیمی از جامعه که نوجوانان و 
جوانان هستند، زیر خاکستری پنهان است 
که شاید نه به چشم والدین، نه معلمان، نه 
که  شود  نمایان  وقتی  یا  و  بیاید  مشاوران 
مداخالت  و  است  گذشته  کار  از  کار  دیگر 

جدی نیاز شده است.
در همین روزهایی که از گوشه و کنار 
کشور اخباری از دنیای نوجوانی و جوانی و 
خودکشی  از  می شود؛  مخابره  آسیب هایش 
حضورهای  از  غیراخالقی،  ویدئوهای  تا 
مجازی  فضاهای  در  نوجوانان  غیرعرف 
ششمین  و…و…  بازی ها  به  اعتیاد  تا 
آسیب های  و  اعتیاد  با  مبارزه  هفته  دوره 
برگزار  کشور  مدارس  سطح  در  اجتماعی 
هفته  این  عناوین  که  بود  آبان  اواخر  شد. 
نوجوانان،  و  »کودکان  چون  عناوینی  با 
عوامل مخاطره آمیز و رفتارهای پرخطر«، 
برای  چارچوبی  اسالمی؛  زندگی  »سبک 
خود مراقبتی و مصونیت در برابر آسیب های 
فراگیرسازی  برای  »مشارکت  اجتماعی«، 
مدرسه،  در  اعتیاد  از  پیشگیری  برنامه های 
نوجوانان،  و  »کودکان  محله«،  و  خانواده 
توانمند  هشیار،  محله؛  و  خانواده  مدرسه، 
اجتماعی«،  آسیب های  برابر  در  مراقب  و 
همیاری  الگوی  زندگی؛  یاریگران  »کانون 
نوجوانان؛  و  »کودکان  پیشگیری«،  برای 
در فضای  برای خودمراقبتی  سوادرسانه ای 
مجازی«، »آگاه سازی عمومی، توانمندسازی 
و مهارت های همگانی برای مبارزه با اعتیاد 
و آسیب های اجتماعی« برگزار شد؛ هر چند 
در انتها نیز درباره خروجی چنین برنامه ای 
که امسال مجازی هم برپا شد ارائه نشد و 
سنجش اثرگذاری چنین برنامه هایی بسیار 
هفته  در  است  قرار  هم  حاال  است.  دشوار 
پیشگیری  برنامه های  نشست های  جاری 
اداره کل  به همت  اجتماعی  آسیب های  از 
برابر  در  مراقبت  و  مشاوره  تربیتی،  امور 
آسیب های اجتماعی برگزار شود که میزبانی 
آنالین استان های قزوین، خراسان رضوی، 
مازندران فعاًل در لیست این نشستها است.

مسعود شکوهی مدیرکل امور تربیتی، 
آسیب های  برابر  در  مراقبت  و  مشاوره 
به  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اجتماعی 
نظر می رسد با توجه به بسته بودن مدارس 

به  از آسیب ها  پیشگیری  پیام های  رساندن 
گوش دانش آموزان و اولیا با مشکل مواجه 
باشد، در این راستا چه اقداماتی صورت  گرفته 
است؟   و این موضوع مهم که در حال حاضر 
اینکه  دلیل  به  می گویند  مدارس  مشاوران 
نیستند  اولیا  آموزان  و  دانش  چشم  جلوی 
کمتر به آنها از طریق تلفن مراجعه می شود 
و در جریان مشکالت هستند اما در  عین حال 
نگران آسیب های پنهان این دوران هستند، 
چه تمهیداتی برای ارتباط بیشتر مشاوران با 
 دانش آموزان و اولیا در نظر گرفته شده؟   
گفت: توجه به سیر  تحوالت ایجاد شده در 
بیماری  همه گیری  و      بروز  به دلیل  کشور 
دانش  اجتماعی  فاصله  ضرورت  و  کرونا 
 آموزان در بسیاری از نقاط کشور ناگزیر به 
ادامه فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس 
به صورت ترکیبی )حضوری  و غیر حضوری( 

و به ویژه در بستر فضای مجازی شدند. 
شاد  بستر  در  مشاوره ای  خدمات   *

فراهم است

در  کل  اداره  این  داد:    ادامه  وی 
سازی  زمینه  خود  مأموریت های  راستای 
الزم برای اجرای فعالیت راهنمایی، مشاوره 
مراقبت در  برابر آسیب های اجتماعی با بهره 
گیری از مشاوران مدارس به شکل حضوری 
بستر  در  خصوص  به  حضوری  غیر  و 
شبکه  شاد را فراهم آورده است. همچنین 
مناطق  در  کشور  آموزان  دانش  تمام  
که  عشایری  مناطق  و  روستایی  شهری، 
به دو  دسته )آنانی که دسترسی به ظرفیت 
فضای مجازی دارند و آنانی که دسترسی 
ندارند( تحت پوشش خدمات  این فضا  به 
آسیب های  ز  ا پیشگیری  و  مشاوره ای 
به  و حضوری  آنالین   به شکل  اجتماعی 
و  مشاوره  مراکز   هسته ها  و  در  خصوص 
البته  دارند که  قرار  روان شناختی  خدمات 
این اداره کل درصدد آن است که کیفیت 
مناطقی  در  خصوص  را  به  فعالیت ها  این 
که دسترسی آنالین موجود نیست تقویت 
کرده  و برای ایجاد عدالت در ارائه خدمات، 

از طریق حضوری عمل کند.
وی افزود: به طور کلی ارائه با توجه 
آموزشی و  فرد خدمات  به  ویژگی منحصر 
پرورشی روش های ارائه خدمات مشاوره ای 
در مدارس و هسته های مشاوره و خدمات 

روان شناختی صورت می گیرد. 
مشاوران  اقدامات  برشمردن  با  وی 
اقدامات مشاوران در  ادامه داد:  در مدارس 
چارچوب  در  خدمات  ارائه  شامل  مدارس 
برنامه نماد )نظام مراقبت دانش آموزان( به 
شکل حضوری و غیر حضوری در بستر شبکه 
ترکیبی )حضوری و غیر  به صورت  و  شاد 
حضوری(   است.   همچنین اجرای آموزش 
دانش  تمامی  برای  پیشگیرانه  و  ارتقایی 
گروه های  بستر  از  ویژه  به  مدرسه  آموزان 

تعاملی و کانال های  اطالع رسانی مانند پیام 
مشاور   در  دست  اجراست  و  در  کنار  آن   اجرای 
آزمون های غربالگری پایه در مناطق مجری 
ابتدایی  دوره  در  آموزان  دانش  برای  نماد 
توسط معلمان و در دوره  متوسطه اول و دوم 
از طریق پورتال  آموزان  توسط خود دانش 
همگام آموزش و پرورش  صورت  می گیرد. 

* شناسایی و ارجاع دانش آموزان در 
معرض خطر

برنامه   همچنین   ما   گفت:  شکوهی 
و  اورژانسی(  و  محور  )نشانگان  شناسایی 
در  خطر  معرض  در  دانش آموزان  ارجاع 
را   یا مربی  منتخب(  )توسط مشاور  مدرسه 
پورتال  طریق  از  نماد  مجری  مناطق  در 
همگام آموزش و پرورش  داریم  و  در  کنار  آن 
  مداخله مختصر مدرسه برای دانش آموزان 
شناسایی شده  را  نیز  انجام  می دهیم.   ارجاع 
کمیته  به  شده  شناسایی  دانش آموزان 
دستگاهی  درون  ارجاع  جهت  منطقه  نماد 
و  مراکز  مشاوره  و  مشاوره  )هسته های 

خدمات روان شناختی منطقه ای و استانی( و 
ارجاع برون دستگاهی )دستگاه های همکار 
از طریق  مانند وزارت  بهداشت، بهزیستی( 
پورتال همگام آموزش و پرورش و   پیگیری 

دوره ای دانش آموزان  است.
ما  همچنین  برنامه  شناسایی )نشانگان 
محور و اورژانسی( و ارجاع دانش آموزان در 
یا  مشاور  )توسط  مدرسه  در  خطر  معرض 
نماد  مجری  مناطق  در  را   مربی  منتخب( 
از طریق پورتال همگام آموزش و پرورش  
داریم  و  در  کنار  آن   مداخله مختصر مدرسه 
نیز   را   شده   شناسایی  دانش آموزان  برای 

انجام  می دهیم
گروه های  ایجاد  به  همچنین  وی 
دانش  و  مشاوران  بین  مجازی  تعاملی 
مشورتی،  خدمات  ئه  را ا جهت  آموزان 
آموزشی  و  مشاوره ای  ارتقایی،  راهنمایی، 
شاد  شبکه  مجازی  ظرفیت  از  استفاده  با 
اجرای  را  اقدامات  دیگر  و  کرد  اشاره  
یک  در  که  مدارس  در  مشاور  پیام  طرح 
و  مدرسه  تا  ستاد  از  سیستمی  و  پیوستار 
خانه استمرار  می یابد  دانست  و  گفت:   این 
مهم  کمک می کند تا در شرایط کرونایی 
بتوانیم نسبت به ارائه آموزش های بهنگام 
و همچنین اطالع رسانی و هماهنگی های 
اولیا  و  دانش آموزان  تمامی  برای  الزم 
در  مجازی  )کانال های  مختلف  طرق  از 
کنیم.  فرینی  نقش  آ و…(  شاد  شبکه 
اساس  بر  مدارس  مشاوران  طرح  این  در 
سیاست های اعالم شده و با درک نیازهای 
ضمن  اولیا  و  روان شناختی  دانش آموزان 
مراتب  ارسالی،  محتواهای  بندی  اولویت 
را به فوریت در اختیار دانش آموزان و اولیا 
به طور  مستمر قرار خواهند داد. همچنین 
تکمیل  نحوه  و  اعالم  زمان  مشاوران 

پرسشنامه غربالگری، آزمون های توانایی، 
تحصیلی  هدایت  برگ های  رغبت،  نمونه 
را از این طریق به اطالع دانش آموزان و 

می رسانند.  اولیا 
طریق  از  همدل  طرح  اجرای   *

تماس های تلفنی با اولیا
طرح  اجرای  کرد:  اظهار  شکوهی 
همدل  را  نیز مشاوران اجرا می کنند که  در 
از طریق  این فعالیت به طور مستمر  قالب 
یکبار  هرماه  دانش آموزان  اولیای  با  تلفن 
 ارتباط برقرار کرده  و ضمن معرفی خود به 
انتظاراتی که  بیان  به عنوان مشاور و  اولیا 
اولیا می توانند با مشاور مدرسه  داشته باشند 
تحصیلی  روان شناختی،  مسائل  جریان  در 
گیرند.    قرار  یادگیری   – یاددهی  فرایند  و 
همچنین هدایت و نظارت و فعال سازی و 
بهره گیری از ظرفیت تشکل همیاران مشاور 
مدرسه و  کانون  یاریگران زندگی  در شبکه 
شاد   و اجرای آزمون روانی – اجتماعی در 
سامانه همگام به منظور بهنقشه خطر پذیری 
دانش  و  اجتماعی  روانی  رخ  نیم  ترسیم  و 
آموزان متوسطه اول و دوم کشور   و آموزش و 
توانمندسازی دانش آموزان، والدین در زمینه 
مهارت های اساسی مربوط به سالمت روان 
و آموزش مهارت های تاب آوری به دانش 
روان  پیامدهای  مدیریت  جهت  آموزان 
شناختی بیماری کرونا و اجرای فعالیت های 
سالمت  ارتقا  زمینه  در  آموزشی  ترویجی 
روان )از قبیل برگزاری هفته سالمت روان، 
هفته  مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
خدمات  ارائه  سالم(  و   نوجوان  جشنواره 
مشورتی به مدیر مدرسه، کارکنان و معلمان 

مدرسه  از  دیگر برنامه هاست.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت 
در برابر آسیب های اجتماعی همچنین در این 
ارائه خدمات  به  بلندباالی مشاوران  برنامه 
و  مشاوره  مراکز  و  مشاوره  هسته های  در 
گفت:  و  کرد  اشاره  شناختی  روان  خدمات 
دانش آموزان برای مقابله با مشکالت ناشی از 
شرایط قرنطینه، آموزش های مجازی و دیگر 
مشکالت  روان شناختی به خدمات مشاوره ای 
نیازمندند.  در این گذر چه بسا دانش آموزانی 
خدمات  نیازمند  اضطراری  صورت  به  که 
مشکالت  از  بتوانند  تا  هستند  مشاوره ای 
روانی، اجتماعی و تحصیلی به درستی عبور 
کنند. در این میان نقش بی نظیر  هسته ها و 
مشاوره ای  خدمات  ارائه  در  مشاوره  مراکز 
روان شناختی، درمانی، مددکاری، حمایت و 
ارجاع برای  دانش آموزان نیازمند بسیار حیاتی 

و حائز اهمیت است.
به  شناسایی  کرد:    اظهار   شکوهی  
موقع، تشخیص و انجام مداخالت درمانی و 
 حمایتی در محل هسته ها و مراکز مشاوره 
در شرایط کرونا و با توجه به محدودیت های 
خاص خود نیازمند ساماندهی  و مراقبت ویژه 
مشاور   اجرای طرح صدای  با  لذا  می باشد. 
موضوع  این  به  بتوانیم  تا  آنیم  درصدد 
بپوشانیم.  اساسی و تخصصی  جامعه عمل 
بدین جهت مقرر شده  است که در سراسر 
کشور مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی 
فعالیت های  خود را با  شرحی مشخص برای 

تمامی دانش آموزان و اولیا ارائه کنند.
استمرار  بر  عالوه  کردیم   سعی   ما  
مددکاری  و  مشاوره ای  آموزشی،  خدمات 
از  تا  است  کرده   کوشش  خود،  اجتماعی 
ظرفیت های  دیگر  و  شاد  شبکه   طریق 
موجود، زیرساخت ها و تمهیدات الزم برای 
کمک به ارتقا سالمت روان دانش آموزان 

را فراهم کنیم
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پذیرش دانشجو در بعضی رشته ها محدود می شود
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: اعمال محدودیت پذیرش دانشجو در بعضی 
از رشته ها از بودجه دولتی ضروری است. وجود صندلی های خالی، در صورت کنترل 

ظرفیت کلی دانشگاه ها پدیده ای نامطلوبی نیست.
علی خاکی صدیق با بیان اینکه عوامل متعددی در تصمیم گیری های کالن 
آموزشی نقش دارند که برخی در داخل مجموعه آموزش عالی است و منشأ پاره ای 
از عوامل مؤثر خارج از آموزش عالی است، گفت: عدم شناخت و درنظر نگرفتن 

تأثیر این عوامل می تواند به سیاست های غیرواقعی و غیرعملیاتی منجر گردد.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد سال ۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: در سال ۱۳۹۹ راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید را تنها در چارچوب 

معیارها و چارچوب های شورای گسترش انجام دادیم.
خاکی صدیق به برخی عوامل مؤثر بر سیاست گذاری های آموزشی از جمله 
اعضای هیئت علمی )آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، نظام حق التدریسی در 
آموزشی، پذیرش دانشجو  دانشگاه ها، خالی ماندن ظرفیت تدریس در گروه های 
تحصیالت تکملی به صورت آزاد(، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی )رتبه بندی 
مالی  محدودیت های  دانشجویی،  سرانه  مدل  اساس  بر  بودجه بندی  دانشگاه ها، 
دانشگاه ها، عدم ارزیابی و نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی، نگرش یکسان به تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تالش 
جهت ارائه قوانین همه شمول(، و اعطای مدرک )ضرورت اعطای مدرک دانشگاهی 
مورد تأیید وزارت عتف به تمام دانش آموختگان آموزش عالی )نظامی و انتظامی، 
حوزوی، دانشگاه آزاد اسالمی، مؤسسات وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات 

غیرانتفاعی و …( اشاره کرد.  
وی از دیگر عوامل مؤثر بر سیاست گذاری های آموزشی به کارکرد یکسان 
مدارک دانشگاهی کشور بدون در نظر گرفتن کیفیت، فضای مدرک گرایی در جامعه 
و تقاضای اجتماعی برای مدارک دانشگاهی، بهره برداری های غیرآکادمیک )مناسبات 
قومی و منطقه ای احساس تعلّق عمومی به کمّیت مؤسسات آموزش عالی(، دانشگاه 
آزاد اسالمی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و در نهایت نیازمندی 
کشور و اشتغال )عدم برنامه ریزی بر اساس نیازهای تخصصی کشور به دلیل در 
دسترس نبودن اطالعات و آمار دقیق و قابل اتکاء و همچنین ناآگاهی از نیازهای 
واقعی کشور و ناآگاهی از وضعیت دقیق اشتغال دانش آموختگان رشته های مختلف 

در داخل کشور( اشاره کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به آمار و تحلیل هایی از صندلی های 
دوره های  رشته های  و  مقاطع  در  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  خالی 
سنجش  سازمان  اطالعات  اساس  بر  کارشناسی  و  ارشد  کارشناسی  دکتری، 
صندلی های  تحصیلی  مقاطع  همه  در  رشته ها  اکثر  در  گفت:  کشور،  آموزش 

خالی وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابراین اعمال محدودیت پذیرش دانشجو، در بعضی از رشته ها، 
از بودجه دولتی ضروری است. وجود صندلی های خالی، در صورت کنترل ظرفیت 
کلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پدیده ای نامطلوب نیست یعنی این که 

امکان انتخاب بهتر برای دانشجو با کمترین تنش و رقابت فراهم می شود.
وی در ادامه به نکاتی درباره صندلی های خالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی اشاره کرد و گفت: تضمین کیفیت داوطلبان پذیرفته شده با وجود ظرفیت خالی 
مهم است. لذا باید معلوم کنیم سهم مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، واحدهای 
دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور در ظرفیت سازی و همچنین سهم مؤسسات دولتی 
و غیردولتی دارای کیفیت باید چگونه تعریف شود. ظرفیت سازی دانشگاه های دولتی 
دارای کیفیت پذیرش داوطلبان شهریه پرداز نیز نکته مهمی است که باید به آن 
توجه کرد. همچنین کنترل ظرفیت کلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 

مکانیزم خودتنظیمی ظرفیت ها در آن ها امری ضروری است.
خاکی صدیق همچنین نگاهی آماری به اشتغال دانش آموختگان بر اساس 
تعریف اشتغال در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اشاره کرد. بر اساس 
میانگین وزنی، درصد اشتغال در کل کشور برای مقاطع مختلف تحصیلی در سال 
۹۸ در مقطع کاردانی حدود ۶۰ درصد، در کارشناسی ۵۳ درصد، در کارشناسی ارشد 

۶۳.۵ درصدو در دکتری ۸۱.۵ درصد بوده است.

جوان ۲1ساله دایی و دختر دایی خود را کشت
جوان ۲۱ ساله ای که دایی و دختردایی خود را با کلت کمری به قتل رسانده بود دستگیر 
شد.وی که از اتباع بیگانه و ساکن بندرعباس بود، پس از درگیری لفظی، با دایی ۵۵ ساله 
و دختر دایی ۲۲ ساله  خود، آنان را با شلیک گلوله در منطقه کمربندی بندرعباس کشت 
و راهی ایرانشهر شد تا به سمت پاکستان بگریزد، اما درآن شهر شناسایی و بازداشت شد.

تصادف زنجیره ای 16 خودرو با  گله گوسفندان
گله  با  خورد  بر  در  خودرو   ۱۶ زنجیره ای  تصادف  از  خوزستان  راه  پلیس  فرمانده 

گوسفندان در محور اهواز - شوش، رخ داد.
سرهنگ رضا دولتشاهی اظهار داشت: این حادثه بین ۱۱ دستگاه سواری، یک دستگاه 
وانت و چهار دستگاه کامیون و زمانی اتفاق افتاد  که یک نفر چوپان قصد عبور احشام خود 
از عرض محور را داشت و با توجه به مه آلوده بودن شدید، یک دستگاه وانت با چوپان و 

احشام برخورد کرد و سپس سایر خودروها با هم تصادف کردند.

واژگونی تریلر حامل اسید یک مصدوم بر جای گذاشت
رئیس سازمان آتش نشانی اهواز از واژگونی تریلر حامل بار اسید در مسیر کمربندی 

اندیمشک به سمت شیبان و مصدوم شدن راننده خبر داد.

ابراهیم قنبری گفت: این حادثه در مسیر کمربندی اندیمشک به سمت شیبان  اتفاق 
افتاد و تریلر بر اثر بی احتیاطی راننده واژگون و مخزن حامل اسید دچار خسارت شد.

قنبری افزود: بر اثر این حادثه راننده خودرو مصدوم شد که توسط امدادگران اورژانس 
به مرکز درمانی انتقال یافت.

خودرو حامل کارمندان سفارت پاکستان واژگون شد
نفر در  از مصدومیت ۲  سرپرست مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی بم 
حادثه واژگونی خودروی حامل کارمندان سفارت پاکستان در محور »بم - ریگان« منطقه 
»برج دشتوئیه« خبر داد. فریدون علیپور افزود: مصدومان حادثه دو مرد در رده سنی ۳۵ 
تا۴۰سال بودند که بالفاصله به بیمارستان پاستور بم منتقل شدند و حال یکی از مصدومین 

نامساعد گزارش شده است.

بازداشت 1۷ نفر »مشگین شهر«ی به اتهام حیوان آزاری 
فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر از دستگیری ۱۷ نفر از عوامل و گردانندگان 

اصلی مسابقه مبارزه سگ ها )ایت بوغشی( در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ کیوان زرین کاله گفت: از این تعداد چهار نفر با صدور قرار قانونی روانه 

زندان شده اند و تحقیقات از بقیه افراد دستگیر شده همچنان ادامه دارد.

انگیزه جنایت خانوادگی در تویسرکان مشخص شد
معاون اجتماعی پلیس استان همدان از اختالف حساب قاتل با صاحب گاوداری که 

منجر به قتل در تویسرکان شد، خبر داد.
شهرستان  در  وی  خانواده  اعضای  و  گاوداری  قاتل صاحب  گفت:  بشری  حسین 
تویسرکان در اعترافاتش، انگیزه خود از انجام قتل اعضای این خانواده را داشتن اختالف 
حساب با صاحب گاوداری عنوان کرد و گفت قاتل پس از ارتگاب جنایت اقدام به سرقت 

یک کیلو زعفران و پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به مقتوالن کرده است.

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

تراشه Sapphire Rapids در دنیای واقعی رؤیت 
شد؛ آیا اینتل تراشه ای با دو Die مجزا می سازد؟

یکی از اعضای انجمن  آنالین ServeTheHome چند روز پیش تصاویری 
منتشر کرد که ظاهرا متعلق  به پردازنده  های جدید سری Xeon Scalable اینتل 
با نام سفایر رپیدز )Sapphire Rapids( هستند. اگر تصاویر فاش شده حقیقی 
باشند، نشان می دهند تراشه های سری سفایر رپیدز قرار است برخی تفاوت ها از لحاظ 

طراحی به  خود ببینند.
آن طور که از تصاویر برداشت می شود، اینتل تصمیم گرفته است در خانواده ی 
Sapphire Rapids به  جای استفاده از دای )Die( یکپارچه، از دو دای استفاده 
کند. تصاویری که در ServeTheHome منتشر شده اند، پردازنده ای با سوکت 
LGA را نشان می دهند که روی آن از پخش کننده ی فلزی حرارت استفاده شده است 
و عبارت »محرمانه ی اینتل« )Intel Confidential( را یدک می کشد. استفاده از 
عبارت Intel Confidential نشان می دهد تراشه ی موردب حث مدل پیش تولید 
تراشه ی نهایی است و صرفا برای انجام برخی آزمایش ها و ارزیابی شرایط ساخته شده.

عبارت دیگری که روی سطح تراشه دیده می شود، نشان می دهد پردازنده ی جدید 
سری Xeon Scalable دارای سرعت کالک تقریبا مناسب ۲ گیگاهرتز است؛ این 
سرعت کالک دقیقا همان چیزی است که از نمونه ی پیش تولید پردازنده ها انتظار داریم.

از آن جایی که پردازنده ی Sapphire Rapids فعال در مرحله ی پیش تولید 
همچون  بحث  مورد  پردازنده ی   .QTQ۲ :دارد حرفی  چهار  مدل  شماره   است، 
پردازنده های معمولی اینتل به  نظر نمی رسد و به همین دلیل است که اکثر تحلیلگران 
گفته اند تصاویر فاش شده به پردازنده های سری Sapphire Rapids متعلق هستند 

که طراحی جدیدی دارند.
در بخش جلویی این تراشه ی اینتل، شاهد برخی جزئیات هستیم که ممکن است 
در نگاه اول کمی فریبنده باشند. پخش کننده ی حرارت پردازنده ی مرکزی، دارای دو 
برآمدگِی تقریبا هم اندازه است. صفحه ی پخش کننده ی حرارت در پردازنده های امروزی 
اینتل دارای یک  سری برآمدگی است؛ اما یکی از آن ها همواره به عنوان برآمدگی اصلی 
شناخته می شود و از بقیه بزرگ تر است. این برآمدگی، دقیقا در باالی دای اصلی پردازنده 
جای دارد. دو برآمدگی هم اندازه ممکن است بدین معنی باشد که اینتل قصد دارد برای 
پردازنده های سری Sapphire Rapids از دو دای استفاده کند؛ این در حالی است 

که پردازنده ها به طور معمول یک دای یکپارچه دارند.
دیگر  به  شبیه  زیادی  حد  تا  اینتل  معرفی نشده ی  پردازنده ی  پشتی  بخش 
پردازنده هایی است که تیم آبی برای استفاده در سرورها می سازد. در این تصویر می بینیم 
که همچون همیشه، آرایه ی شبکه ای پشت پردازنده به دو بخش مساوی تقسیم شده 
است. به عالوه دو مجموعه ی کامال مشابه از خازن ها در بخش میانی پردازنده به  چشم 
می خورند. استفاده از خازن ها با این نوع طراحی باعث می شود احتمال بهره مندی 
 Multi-Chip(اMCM از طراحی Sapphire Rapids پردازنده های سری
Module - ماژول چندتراشه ای( باال باشد که پیش تر در گزارش هایی دیگر به این 
موضوع اشاره شده بود. به  نظر می رسد Sapphire Rapids متکی  بر طراحی 
از  یکی  طریق  از  دای ها  و  است  مجزا  دای  دو  با   Multi-Chip Module
فناوری های جدید اینتل نظیر EMIB با یکدیگر در ارتباط هستند. در بخش پشتی 
پردازنده های یکپارچه ی اینتل، صرفا یک  مجموعه خازن به  چشم می خورد. استفاده از 
طراحی MCM که از آن با نام طراحی چیپلت ))Chiplet هم یاد می شود، برخی 
مزایای مهم برای تراشه سازان در زمینه ی توسعه و تولید دارد. به دالیلی واضح، طراحی 
و تولید و اشکال زدایی تراشه  هایی که ابعاد کوچک تری دارند ساده تر است. به عالوه 
تراشه های کوچک تر، ساده تر از دیگر تراشه ها به سرعت کالک مناسب و بازده خوب 
دست می یابند. از طرفی دیگر، تراشه های بزرگ یکپارچه کاراتر هستند؛ زیرا در تراشه های 
یکپارچه از سیستم های ارتباطی داخلی استفاده می شود؛ اما طراحی چیپلت با سیستم های 
ارتباطی خارجی برای متصل کردن دای ها به یکدیگر همراه است. کارشناسان می گویند 

سیستم های ارتباطی داخلی همواره سریع تر از سیستم های خارجی اند.
اینتل هرگز درباره ی اطالعاتی که از تراشه هایش به بیرون درز می کند، نظر 
 Sapphire نمی دهد و این بار نیز قصد ندارد به تصاویر فاش شده ی منتسب به
Rapids واکنش نشان دهد. بنابراین انتظار نداشته باشید که تیم آبی بخواهد به زودی 

جزئیات فاش شده از Sapphire Rapids را تأیید یا تکذیب کند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

15 درصد سربازان ورودی به 40 پادگان مهارت آموخته اند
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: ۱۵ درصد سربازانی که به پادگان ها رفته اند مهارت 
آموخته اند و امیدواریم که تعداد کارگاه های مهارت آموزی تا پایان سال به ۱۵ هزار کارگاه برسد.

سردار سید مهدی فرحی  با اشاره به هدف ستاد کل از مهارت آموزی سربازان اظهار 
داشت: مهارت آموزی یک هدف واالیی دارد اینکه ما بتوانیم با مهارت آموزی در واقع جذابیت 
سربازی را در میان جامعه، نشاط سربازی را در میان سربازان و اثربخشی سربازی را برای 

نیروی مسلح ارتقا بدهیم راهبردی پشت سر مهارت آموزی است.
وی افزود: یعنی سربازی که مهارت داشته باشد و شایستگی های بیشتری داشته باشد 
به درد نیروهای مسلح بیشتر می خورد نتیجه این کار هم در واقع هدف مستقیم مهارت آموزی 
است اما نتیجه غائی و نتیجه آینده هم مهارت آموزی دارد و آن هم زمینه اشتغال برای جوان ها 
برای پس از خدمت بیشتر ایجاد شود یعنی االن که کشور ما بیش از ۴ میلیون نفر بیکار دارد 
که قسمت عمده آنها به تعبیری ۸۵ درصد آنها جوانهای ۲۰ سال تا ۳۰ سال هستند وقتی 

سراغشان می روید عمده اینها از نداشتن مهارت رنج می برند.
* جوانی که مهارت داشته باشد تنها به دنبال استخدام نیست

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: در صورتی که اگر جوانان ما مهارت داشته باشند 
اواًل به دنبال استخدام نیستند ثانیاً اینکه شانس استخدام آنها بسیار باالتر می رود چون خود 

فرد یک هنر و یک مهارتی دارد بنابراین هدف ثانویه مهارت آموزی، اشتغال و ایجاد زمینه 
و بستر اشتغال برای جوانان که وقتی منقضی خدمت می شوند و ترخیص می شوند بتوانند 
یک مهارتی داشته باشند، مهارت هم اگر یک فرصتی به دست بیاید که بتوانند در طی مدت 
خدمت از همین مهارت استفاده عملی هم بکنند تجربه هم همراه آن مهارت می آید و یک 
گواهینامه رسمی هم دارند که معتبر است.وی ادامه داد: وقتی که جوان ما با این ابزار وارد 
جامعه شوند بنابراین سربازی برایشان یک فرصت شده، فرصت یادگیری، مهارت آموزی، 
تجربه اندوزی و مدرک مهارت گرفتن و وقتی ترخیص می شود اگر هیچ عقبه ای نداشته 

باشند این مدرک می تواند یک فرصتی برای اشتغال بشود
سردار فرحی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه می گویند سربازان بی کارند و 
از سر بیکاری به سربازان مهارت می آموزند را شما تأیید می کنید، گفت: در واقع این یک 
صحبت خیلی نپخته و خام است که یا کسانی می زنند که از وضعیت سربازی مطلع نیستند 
یا خدایی نکرده با غرض ورزی صحبت می کنند چون امروزه: به خاطر شدت فعالیت نیروهای 
مسلح، به خاطر کاهش جمعیت سرباز و به خاطر ارتقا سطح تحصیالت سرباز، سربازان در 
یک شرایط کاری خیلی زیاد قرار گرفتند و حجم کارهایشان خیلی بیشتر از قبل شده و اینکه 

بگویند از سر بیکاری چیزی یاد بگیرند این در واقع یک حرف کاماًل اشتباه است.
دنبال  به  ما  که  است  همین  خاطر  به  داد:  ادامه  آموزی  مهارت  قرارگاه  فرمانده 
مکانیسم هایی رفتیم که از شدت اشتغال سرباز استفاده کنیم نه از شدت بیکاری یعنی آنقدر 
که سرباز مشغله دارد و فرمانده حاضر نیست که آن را آزاد کند و می گوید که من نیرو ندارم 
و باید از این سرباز استفاده کنم ما مکانیزم هایی را طراحی کردیم که این شدت اشتغال را به 
نوعی با مهارت گره بزنیم مثاًل گفتیم که آزمون ادواری بگیریم در آموزش بدو خدمت، قبل 
از اینکه به خدمت سربازی بیاید و در لباس مقدس سربازی قرار بگیرد موقعی که سنش کمتر 
از حد سربازی بوده و در خانه پدر مادرش بوده یک مهارتی را کسب کرده و یک هنری را پیدا 
کرده ولی گواهینامه ندارد در همان بدو خدمت افراد مهارت دیده ای را که بدون گواهینامه 
هستند شناسایی بکنیم و در همان زمان یک ماهه و یا دوماهه بعد از کرونا ان شااهلل بتوانیم 

به آنها گواهینامه بدهیم. 
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این اواخر بیش از پیش 
سایت های قمار و شرط بندی 
به  است ؛  افتاده  زبان ها  سر 
از  مشهور  افراد  بار  این  که  گونه ای 
طریق صفحات خود در اینستاگرام سعی 
در تشویق مردم به این قبیل سایت ها 
کردند و افراد ساده لوح باز هم بازنده این 
میدان شدند که آخرین اخبار بیانگر این 
است که  اطالعات ۷۰ هزار قمارباز فعال 
هوشمند  سامانه  توسط  شده  شناسایی 
به  پرداخت،  شبکه  مالی  جرایم  کشف 

مرجع قضایی ارسال شده است. 
از  فارغ  اواخر فضای مجازی  این 
اغفال  محل  پیش  از  بیش  محسناتش 
افرادی که گول ظواهر صفحات مشهور 
را  اینستاگرام  برق  و  زرق  پر  البته  و 
می خورند، شده است؛ به گونه ای که به 
بازار سایت هایی که گردانندگان  تازگی 
آن ها غالبا در خارج از کشور حضور و با 
دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی و 
کسب درآمدهای باال به قیمت مال باختن 
بسیاری از افراد را دارند، داغ شده است.

مطرح  سوال  این  زمینه،  این  در 
می شود که چگونه این افراد سودجو از 
دریافت  برای  کشور  داخلی  درگاه های 
چگونه  اینکه  و  می کنند  استفاده  پول 

این مبالغ از کشور خارج می شود؟
این  در  مرکزی  بانک  توضیحات 
اتفاق  این  که  است  این  بیانگر  راستا 
کشور  رسمی  درگاه های  طریق  از 
و  حساب  درگاه ها،  با  و  نمی دهد  رخ 
و  کسب  توسط  که  بانکی  کارت های 
کارهای خردی که به طمع دریافت مبالغ 
باال آن ها را  اجاره می دهند، رخ می دهد. 
اتهام به سمت  انگشت  این حساب،  با 
کسب و کارهای خرد نشانه گرفته شد 
باید  بانکی کشور  در حالی که سیستم 

مانع این امکان می شد.
در این راستا، معاون فناوری های 
که  می گوید  مرکزی  نک  با نوین 
شناسایی سایت های قمار و درگاه ها و 
حساب های متصل به آنها از مدت ها قبل 

در دستور کار بانک مرکزی و حوزه های 
تاکنون  و  بوده  نهاد  این  زیرمجموعه 
حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط 
با موضوع قمار و شرط بندی شناسایی 
و به دادستانی معرفی و پس از صدور 

حکم قضایی مسدود شده اند. 
ی  و م  عال ا طبق   ، همچنین
مرتبط  درگاه های  هوشمند  شناسایی 
تازگی  به  نیز  شرط بندی  و  قمار  با 
که  اجراست  حال  در  و  شده  عملیاتی 
زمانی  در  درگاه ها  این  آن  اساس  بر 
کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و 
به سرعت  آنها  معرفی و مسدودسازی 

انجام می شود. 
پیگیری های  دیگر،  سوی  ز  ا
جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز 

این  بیانگر  ناجا  فتای  پلیس  سایبری 
گزارش  می توانند  شهروندان  که  است 
به  را  قمار  و  بندی  شرط  سایت های 
internet.ir/shekayat/ نشانی 

توضیحات  و  مراجعه    gambling
خود را درج کنند.

اظهار  جدیدترین  براین،  عالوه 
بانک  نوین  فناوریهای  معاون  نظر 
مرکزی نشان از این دارد که  اطالعات 
شده  شناسایی  فعال  قمارباز  هزار   ۷۰
جرایم  کشف  هوشمند  سامانه  توسط 
مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی 

ارسال شده است. 
ر  نتظا ا در  زات  مجا ین،  برا بنا
آینده  در  و  است  مجازی  قماربازان 
شرط  و  قمار  از  تازه ای  ابعاد  نزدیک 

بندی مجازی روشن می شود. 
اما آنچه حائز اهمیت است اینکه 
چرا این اقدامات مقابله ای پیش از اینکه 
این رفتارهای سودجویانه شدت بگیرند، 
صورت نگرفته است تا هم افراد کمتری 
متضرر شوند و هم سودجویان کمتر از 
اوصاف،  این  با  ببرند.  سود  بستر  این 
شبکه بانکی کشور باید تالش و سعی 
بیشتری کند تا تمام راه ها برای این افراد 

سودجو بسته شود.

اطالعیه بانک صادرات برای دریافت سود سهام
کرد  اعالم  اطالعیه ای  طی  ایران  صادرات  بانک   
تمامی سهامداران حقیقی شرکت های »گروه بهمن« با نماد 
»خبهمن«، »بهمن لیزینگ« با نماد »ولبهمن« و »اقتصادی 
از روز  نماد »خودکفا« می توانند  با  آزادگان«  و خودکفایی 
دوشنبه اول دی ماه ۹۹ به مدت یک سال برای دریافت سود 
سهام این شرکت ها در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۸ 
به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این اطالعیه از سهامداران 
و خودکفایی  »اقتصادی  و  لیزینگ«  بهمن«، »بهمن  حقیقی شرکت های »گروه 
آزادگان« خواسته شده ضمن مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران در سراسر 
کشور، با ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه و کد سهامداری )کد بورسی( نسبت به 

دریافت نقدی یا واریز آن به حساب های سپهری خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد کمتر از ۱۸ سال، پس از احراز هویت 

کامل و دریافت کپی شناسنامه، صرفًا به ولی )پدر( بالمانع خواهد بود.
پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار تنها با ارائه وکالت نامه رسمی معتبر 
به همراه اصل کارت ملی یا شناسنامه، گواهی نقل و انتقال سپرده سهام سازمان 

بورس و یا اعالم شفاهی کد بورسی سهامدار امکان پذیر است. 

بررسی افزایش سرمایه بانک دی در نهادهای ذیربط
 سهام بانک دی تابع روند بازار سرمایه است

بانک دی طرح توجیهی افزایش سرمایه و مستندات 
مربوطه را پس از اخذ تائیدیه از حسابرس و بازرس قانونی 
برای نهادهای ذیربط ارسال کرده و در حال حاضر گزارشات و 
اطالعات ارسالی در دست بررسی است و اخبار مرتبط با این 
موضوع به محض حصول نتیجه از طریق کانالهای رسمی 

به اطالع سهامداران محترم خواهد رسید.
عسکری، معاون سرمایه گذاری گروه مالی و سخنگوی سهام بانک دی در 
خصوص فرآیند افزایش سرمایه بانک دی گفت: همانطور که مطلع هستید بانک های 
پذیرفته شده در بازار سرمایه تحت نظارت دو نهاد بانک مرکزی و سازمان بورس و 
اوراق بهادارهستند که برای اجرای فرآیند افزایش سرمایه باید تائیدیه و مجوزهای 

مورد نظر از نهادهای مزبور را اخذ کنند.
وی افزود: بانک دی طرح توجیهی افزایش سرمایه و مستندات مربوطه را پس 
از اخذ تائیدیه از حسابرس و بازرس قانونی برای نهادهای ذیربط ارسال کرده و در 
حال حاضر گزارشات و اطالعات ارسالی در حال بررسی است و اخبار مرتبط با این 
موضوع به محض حصول نتیجه از طریق کانال های رسمی به اطالع سهامداران 
محترم خواهد رسید.عسکری تاکید کرد: بدیهی است در صورت اخذ تاییدیه و مجوز 
از نهادهای ذیربط، برای ادامه فرآیند اجرایی افزایش سرمایه، بانک برای دعوت از 
سهامداران برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب طرح افزایش 
افزود: در خصوص  ادامه  اقدام خواهد کرد.سخنگوی سهام بانک دی در  سرمایه 
وضعیت سهام بانک در بازار سرمایه، بررسی شاخص هایی مانند قدرت نقدشوندگی، 
حجم و ارزش معامالت و بازدهی سهام از ابتدای سال جاری تاکنون نشان دهنده 
وضعیت مناسب بانک دی در مقایسه با سایر بانک ها است. قیمت سهام بانک دی 
در بازار و توسط مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود. همچنین دلیل اصلی بررسی 
بازار سرمایه، بهبود  سهام بانک دی توسط سرمایه گذاران، تحلیلگران و فعاالن 
عملکرد بانک در حوزه های مختلف عملیاتی است.وی افزود: تحوالت بنیادین در 
شاخص های کلیدی عملکرد بانک با حضور هیئت مدیره جدید آغاز شد و همچنان 
با سرعت و دقت استمرار دارد. در همین راستا می توان به برخی از دستاوردها و 
اقدامات اساسی بانک از جمله کاهش چشمگیر زیان انباشته، کاهش بهای تمام 
شده پول، بهبود نسبتNPL ، به صفر رسیدن اضافه برداشت از بانک مرکزی و 

افزایش سودناشی از فروش اموال و امالک مازاد بانک اشاره کرد.

آغاز به کار آزمایشی پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین 
فراز ایران زمین کلید خورد؛

طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
و هیئت عامل بانک ایران زمین پلتفرم بانکداری دیجیتال 

بانک ایران زمین، به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد.
پورسعید  عبدالمجید  عمومی،  روابط  گزارش  ه  ب
مدیرعامل بانک ایران زمین در مراسم آغاز به کار آزمایشی 
پلتفرم »فراز« با اشاره به تالشهایی که در سالهای گذشته 

اظهار  است،  انجام شده  بانک  این  در  دیجیتال  بانکداری  اندازی  راه  راستای  ر  د
داشت: گذر از بانکداری سنتی و الکترونیک برای نظام بانکی یک ضرورت است. 
در ماههای اخیر و با شیوع بیماری کرونا مشاهده کردیم که اگر بانکداری دیجیتال 
بصورت کامل راه اندازی شده بود، ما شاهد بسیاری از مشکالت و خطرات ناشی 
از حضور مردم در شعب نبودیم. در واقع ما با راه اندازی این پلتفرم به دنبال ابزار و 
زیرساختی فراتر از یک بانک بودیم تا هم مشتریان خرد و هم کسب و کارها نوین 

بتوانند فعالیتهای خود را در بستر آن انجام دهند.
وی افزود: واقعیت این است که در بخش قانون گذاری باید نگاه ویژه ای به 
نیازهای بانکداری دیجیتال و سرعت بخشیدن به وضع قوانین مرتبط انجام شود. 
بحث احراز هویت دیجیتال باید جزو اولویت های قانون گذاری قرار بگیرد، تا حضور 
در شعب کاهش یافته و اجرای بانکداری دیجیتال در بخش مشتریان خرد با سرعت 

بیشتری پیاده سازی شود.
پورسعید با ابراز خرسندی از اجرای آزمایشی بانکداری دیجیتال برای اولین 
بار در بانک ایران زمین گفت: امروز تالشهای چهار ساله همکاران به ثمر رسیده و 
بزودی پلتفرم فراز پس از طی مراحل اولیه در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

در ادامه فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین، با اشاره به 
نگاه ویژه بانکداری دیجیتال به کسب و کارها و استارتاپ ها گفت: شیوه زندگی 
تغییر کرده است و این تغییر به دلیل بیماری کرونا در ماههای اخیر سرعت بیشتری 
گرفته است و این نیازمند تغییرات اساسی در ارائه خدمات در تمامی بخش ها است.

وی افزود: دوران بعد از کرونا دوران کسب و کارها و بازیگران جدید است. 
بسیاری از کسب و کارهای سنتی در حال تغییر و پوست اندازی هستند و از دل 
آنها کسب و کارهای جدیدی ایجاد خواهد شد که دیگر ارائه خدمات بانکی به شکل 

سنتی به آنها امکان پذیر نیست.

بهره برداری از طرح های وزارت نیرو در استان تهران با حمایت 
های همه جانبه بانک ملی ایران

با  که  ورامین  ساالریه  شهرک  مگاواتی   ۱۲ یروگاه  ن
ایران  ملی  بانک  مالی  تامین  و  جانبه  همه  های  مایت  ح
ساخته شد، امروز به صورت ویدیو کنفرانس با حضور رضا 
اردکانیان وزیر نیرو، حمید مومنی مدیر امور شعب مستقل 
بانک ملی ایران، عبداهلل جاللی رییس شعبه مستقل فردوسی 
و همچنین سایر مسؤوالن استانی و شهرستانی در قالب سی 
و سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح و 

به بهره برداری رسید.
بانک ملی  نیروگاه توسط  این  ایران،  بانک ملی  به گزارش روابط عمومی 
ایران با پرداخت تسهیالت ارزی به ارزش ۵ میلیون یورو و در بخش ریالی به 
ارزش ۲۵۲ میلیارد ریال با هدف افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، تأمین 
پایداری  بهبود  و  مشترکان  رضایت مندی  برق  رسانی،  جدید  ظرفیت  ایجاد  رق،  ب
شبکه به بهره برداری رسید که زمینه فرصت اشتغال برای ۳۰ نیروی متخصص 

را فراهم کرده است.
الزم به ذکر است رویکرد بانک ملی ایران حمایت از صنایع، تولیدات داخلی 
و استفاده از حداکثر توان داخلی است و در این زمینه با توجه به رویکرد اقتصاد 
مقاومتی، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی در اولویت قرار دارد. این 
بانک در سال های اخیر با ورود به طرح های زیرساختی و به ویژه تأمین مالی 
نیروگاه های برق در حوزه تولید برق و انرژی های پایدار، تسهیالت قابل توجهی 
به فعاالن این بخش پرداخت کرده که در استان تهران هم در این زمینه فعالیت 

های شاخصی داشته است.
نیروگاه ۱۲ مگاواتی شهرک ساالریه شهرستان ورامین تأثیر بسیار فزاینده ای 
در تحقق اهداف وزارت نیرو در سال جهش تولید خواهد داشت و در پیشبرد اهداف 

پدافند غیرعامل نیز حضور پررنگی دارد.
هفتگی  افتتاح  برای  که  است  پویشی  عنوان  هر_هفته_الف_ب_ایران 
طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح است، این پویش که سال گذشته 
با وجود تحریم های ظالمانه به خوبی با حمایت های همه جانبه و کمک های بی 
دریغ نظام بانکی به ویژه بانک ملی ایران اجرا و در هر استان هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شد، سال جاری نیز با ۲۵۰ طرح و هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومان در 

۳۱ استان کشور تا پایان سال اجرا می شود.

آژانس بین المللی انرژی:
بازار نفت خام تا پایان ۲0۲1 به توازن نمی رسد

به دنبال افزایش بی سابقه ذخیره سازی نفت در اوایل سال جاری میالدی در 
بیشتر کشورهای جهان، این پرسش برای فعاالن بازار نفت پیش آمده است که 
با توجه به آغاز فرآیند تخلیه ذخیره سازی ها از ماه ژوئن گذشته، زمان بازگشت 
به شرایط عادی و متوازن بازار نفت چه زمانی خواهد بود؟ این شاید مهم ترین 
پرسش کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس و کشورهای مصرف کننده نفت در 

جهان است و تعیین کننده روند آینده قیمت نفت خواهد بود.
مه  تا   ۲۰۱۹ دسامبر  ماه  بین  انرژی،  بین المللی  آژانس  ارزیابی  اساس  بر 
۲۰۲۰ حدود ۸۳۸ میلیون بشکه به ذخیره سازی نفت جهان اضافه شده است. در 
ماه ژوئن تراز بازار نفت منفی و از این رو در مجموع در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ 
به ذخیره سازی های نفت خام جهان ۸۱۹ میلیون بشکه اضافه شد، از این مقدار 

۳۰۶ میلیون بشکه قابل رهگیری و اندازه گیری بوده است.
نفت  ذخیره سازی  افزایش   ،۲۰۲۰ سال  در  چین  خام  نفت  تراز  اساس  بر 
با  برآورد می شود.  نیز ۳۰۳ میلیون بشکه  نیمه نخست سال  این کشور در  خام 
این احتساب، ۲۱۰ میلیون بشکه از ذخیره سازی نفت خام )معادل ۲۶ درصد از 
مجموع ذخیره سازی انجام شده( در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ غیرقابل رهگیری و 

در اصطالح بشکه های گم شده است.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند سطح ذخیره سازی نفت خام جهان 
تا ماه دسامبر ۲۰۲۱ به وضع قبل از کرونا در ماه دسامبر ۲۰۱۹ برسد. طبق این 
پیش بینی، افزایش ذخیره سازی نفت خام ۱.۷ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۲۰ با 

نرخ تخلیه ۱.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ دنبال می شود.
در این محاسبه، آژانس بین المللی انرژی فرض کرده است که همه کشورهای 
همراه با تغییر شرایط بازار مالی به بکواردیشن، اقدام به تخلیه ذخیره سازی های نفت 
خام خود خواهند کرد. البته این موضوع قابل دفاع نیست، زیرا برخی کشورها مانند 
چین و هند از فرصت پایین بودن قیمت نفت خام برای پر کردن انبارهای نفت خام 
راهبردی خود استفاده کرده اند و از این رو در کوتاه مدت حاضر به تخلیه آنها نیستند.

چین حتی ظرفیت ذخیره سازی نفت خام خود را افزایش داده و آن را به 
۱.۷ میلیارد بشکه رسانده که از آمریکا بیشتر شده است. بر اساس ارزیابی آژانس 
بین المللی انرژی، مقدار ذخیره سازی نفت خام چین در پایان ماه اکتبر برابر ۴۰۳ 
میلیون بشکه بوده است و بعید به نظر می رسد این کشور با تغییر شرایط قیمت ها 
از استراتژی  از این رو  درک صحیحی  بازار نفت، شروع به تخلیه آن کند.  در 
چین برای ذخیره سازی نفت خام در سال ۲۰۲۱ مهم ترین عنصر تأثیرگذار بر روند 

متوازن سازی بازار نفت و قیمت ها در سال آینده است.
بر اساس برآورد آژانس، مقدار ذخیره سازی مازاد بازار نفت در آغاز سال ۲۰۲۱ 
برابر ۶۲۵ میلیون بشکه تخمین زده می شود که تنها ۱۸۳ میلیون بشکه آن خارج 
از چین است. به این ترتیب چهار سناریوی محتمل را می توان مطرح کرد. حالت 
اول این است که چین مقدار ذخیره سازی نفت خام خود را در سال ۲۰۲۱ بدون 
تغییر نگه دارد. در این صورت کل ذخیره سازی مازاد نفت خام )۱۸۳ میلیون بشکه( 
در نیمه نخست سال تخلیه می شود و در ژوئیه ۲۰۲۱ سطح ذخیره سازی نفت خام 
جهان کمتر از دسامبر ۲۰۱۹ خواهد بود. در این حالت ذخیره سازی نفت خام جهان 

در دسامبر ۲۰۲۱ حدود ۴۸۸ میلیون بشکه کمتر از دسامبر ۲۰۱۹ خواهد بود.
حالت دوم آن است که چین نیمی از ذخیره سازی های نفت خام خود در سال 
۲۰۲۰ را تخلیه کند که حدود ۲۰۰ میلیون بشکه است. در این حالت بازگشت به 
وضع ذخیره سازی نفت خام پیش از کرونا تا اوت ۲۰۲۱ به تعویق خواهد افتاد و 
سطح ذخیره سازی نفت خام جهان در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸۸ میلیون بشکه 

کمتر از دسامبر ۲۰۱۹ است.
حالت سوم این است که چین برای تکمیل ظرفیت خالی ذخیره سازی های 
نفت خام بیشتر مخازن ذخیره سازی نفت خام خود را در سال ۲۰۲۱ میالدی ۳۰۰ 
میلیون بشکه پر کند. در این حالت متوازن سازی بازار نفت خام در ماه ژوئن ۲۰۲۱ 
اتفاق می افتد و در پایان سال آینده میالدی سطح ذخیره سازی نفت خام جهان 

۵۹۶ میلیون بشکه کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ است.
حالت چهارم آن است که نیمی از بشکه های گم شده نتیجه خطای اندازه 
گیری باشد و چین تغییری در سطح ذخیره سازی نفت خام خود در سال ۲۰۲۱ 
ندهد. در این صورت مازاد ذخیره سازی نفت خام در ابتدای سال آینده میالدی 
برابر ۱۰۰-۹۰ میلیون بشکه است که تا سه ماه دوم سال ۲۰۲۱جذب خواهد شد.

تولید نفت خام  افزایش  به فرض  برآوردها  این  باید توجه داشت که  البته 
کشورهای اوپک به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در هر ماه تا آوریل ۲۰۲۱ و پایبندی 
کامل به فاز سوم توافق اوپک پالس پس از آن بستگی دارد. بدون تردید بازگشت 

ایران به بازار نفت این معادالت را دستخوش تغییر جدی خواهد کرد.

امروز صورت می گیرد؛
افتتاح سه طرح از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به افتتاح سه طرح از طرح های جهش 
دوم صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها، ظرفیت 

تولید ساالنه صنعت پتروشیمی به مرز ۷۷ میلیون تن می رسد.
چهارم  )پنجشنبه،  امروز  که  پتروشیمی  طرح  سه  درباره  محمدی  بهزاد 
بهره برداری  به  ویدیوکنفرانس  طریق  از  جمهوری  رئیس  دستور  با  دی ماه( 
می رسند گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶ طرح همسو با تعهد بهره برداری از 
۱۷ طرح پتروشیمی در سال ۹۹ افتتاح شده است که این رقم با افتتاح های فردا 

به عدد ۹ طرح می رسد.
وی با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با بهره برداری 
از این سه طرح از ۶۶ میلیون تن سال ۹۸ به مرز ۷۷ میلیون تن در سال می رسد، 
افزود: با تداوم روند تکمیل طرح های هفده گانه سال ۹۹، ظرفیت صنعت پتروشیمی 

با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ به ۹۰ میلیون تن خواهد رسید.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه طرح های پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، 
پتروپاالیش کنگان، پاالیش پارسیان سپهر و اکسیر حالل از جمله طرح هایی هستند 
که تا پایان امسال به صورت رسمی افتتاح خواهند شد، افزود: شیوع ویروس کرونا 
روند پیشرفت طرح ها را کاهش داده است، بنابراین احتمال دارد بهره برداری از 

چند طرح به ماه های ابتدایی سال آینده موکول شود.
واحد الفین و گوگردزدایی پتروشیمی ایالم

واحد گوگردزادیی پتروشیمی ایالم وظیفه شیرین سازی خوراک ورودی 
و سوخت  پیرولیز  بنزین  پروپیلن،  اتیلن،  تا محصوالت  دارد  به عهده  را  الفین 
به  آن  اتیلن  محصول  الفین،  واحد  تولیدی  محصوالت  از  شوند.  تولید  مایع 
به  استفاده می شود و سایر محصوالت  پلی اتیلن سنگین  عنوان خوراک واحد 

می رسند. فروش 
هم اکنون خوراک واحد پلی اتیلن سنگین از طریق خط اتیلن غرب تأمین 
می شود که با بهره برداری از واحد الفین، خوراک واحد پلی اتیلن سنگین از داخل 
الفین به ۱۰۰  شرکت تأمین خواهد شد، همچنین در صورتی که ظرفیت واحد 
درصد برسد، افزون بر تأمین خوراک کافی پلی اتیلن سنگین، ۱۵۳ هزار تن اتیلن 

اضافی نیز به خط اتیلن غرب کشور تزریق می شود.
مجموع سرمایه گذاری واحد الفین و گوگردزدایی پتروشیمی ایالم ۸۶۶ میلیون 
یورو و ظرفیت تولید ساالنه ۷۵۰ هزار تن است که ارزش فروش کل محصوالت 

۴۳۹ میلیون دالر در سال خواهد بود.
۷۱ درصد اجرای واحد گوگردزادیی و الفین پتروشیمی ایالم شامل مهندسی، 

ساختمان، نصب و ساخت تجهیزات از توان داخل کشور استفاده شده است.
واحد گوگردزادیی و الفین پتروشیمی ایالم در زمان پروژه به طور متوسط 
برای ۱۷۰۰ نفر و در زمان بهره برداری برای ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۷۰ 

نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است.
سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه

سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه با هدف تکمیل زنجیره ارزش و توسعه 
با ظرفیت تولید ساالنه ۴۰ هزار تن سولفات پتاسیم ساخته  پایین دستی  صنایع 

شده است.
با  که  ارومیه  پتروشیمی  پتاسیم  سولفات  محصوالت  فروش  ارزش 
سرمایه گذاری ۷ میلیون دالری اجرا شده ۴۶۵۰ میلیارد ریال است، همچنین این 
واحد سبب اشتغال زایی ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۳۰ نفر به صورت غیرمستقیم 

در دوران بهره برداری و اشتغال زایی برای ۷۰ نفر در زمان پروژه شده است.
پتروشیمی هگمتانه

تکمیل طرح پتروشیمی هگمتانه پس از چند سال توقف با تأمین سرمایه 
ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از سهامداران طرح سرعت 
گرفت و هم اکنون آماده بهره برداری رسمی است. این پتروشیمی ظرفیت تولید 
ساالنه ۴۵ هزار تن پی وی سی گرید پزشکی دارد که برای نخستین بار در کشور 

تولید می شود.
ارزش فروش محصوالت پتروشیمی هگمتانه که با سرمایه گذاری ۳۸ میلیون 
یورویی احداث شده است، ساالنه ۳۵ میلیون دالر است، این واحد برای ۵۰۰ نفر 

در دوران ساخت و ۲۵۰ نفر در دوران بهره برداری ایجاد اشتغال کرده است.

 اطالعات 70 هزار قمارباز مجازی فعال شناسایی شد؛

قماربازان اینترنتی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند 
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زیر نظر: محمد امامی

مسکن  اقتصاد  کارشناس  یک 
به  تا ۵ درصد  اینکه سالیانه ۴  بیان  با 
حاشیه نشینی در تهران افزوده می شود 
حباب  از  همواره  است  سال  گفت: ۵۰ 
مسکن صحبت می شود اما هرگز تخلیه 

نشده است.
بیت اهلل ستاریان اظهار کرد: کاهش 
معامالت مسکن در ماه های مهر، آبان و 
آذر قابل پیش بینی بود؛ چراکه با توجه به 
ویروس کرونا تغییرات اساسی در جهان 
اتفاق افتاد.  انتخابات آمریکا هم مزید 
بر علت شد حتی اقتصاد خود آمریکا یک 

ماه بین زمین و هوا قرار گرفت.
وی افزود: با این همه معتقد نیستم 
که بازار مسکن در مسیر رکود قرار گرفته 
با  اخیر  سال   ۵۰ طی  همواره  چراکه 
کسری مسکن مواجه بوده ایم. این که 
نیز عنوان می کنند  از مسئوالن  بعضی 
قیمت مسکن حباب دارد را قبول ندارم. 
است که ۵۰ سال  این چه حبابی  آخر 

تخلیه نشده است؟
مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 
با  ید  نبا مسئوالن  ینکه   ا بیان  با 

حباب  وجود  همچون  اظهارنظرهایی 
این  فعاالن  به  اشتباه  آدرس  مسکن، 
بخش بدهند گفت: همه سرمایه گذاران 
بعضی  لذا  ندارند  مدت  دراز  تحلیل 
وعده های مسئوالن مبنی بر افت قریب 
می کنند.  باور  را  مسکن  قیمت  الوقوع 
این باعث می شود تا مدتی از ساخت و 
ساز دست بکشند و این کسری تولید به 

کسری سال آینده اضافه شود.
ستاریان تاکید کرد: مسئوالن باید 
دست  مسکن  حوزه  در  زدگی  شعار  از 
بردارند. سال ۱۳۹۰ جشن سر به سری 
مسکن را گرفتند در حالی که در تهران 

حاشیه  درصد   ۶ سال  همان  در  فقط 
حاشیه  وجود  بود.  شده  اضافه  نشینی 
مسکن.  کمبود  یعنی  فی نفسه  نشینی 
در این شرایط انتظار کاهش قیمت خانه 

نابجا است.
وی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی 
عدم  گفت:  خانوار  هزینه  در  مسکن 
مسکن  تامین  برای  خانوارها  توانایی 
مناسب به پدیده حاشیه نشینی منجر می 
شود.  حاشیه نشینی در تهران سالیانه ۴ تا 
۵ درصد افزایش پیدا می کند.  این یعنی 
۲۰ سال دیگر یک تهران با مشخصات 
و ویژگی های مناطق ناکارآمد در کنار 

تهران فعلی سر بر می آورد.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطر 
نشان کرد: حدود ۲۰ میلیون بد مسکن 
در کشور زندگی می کنند. بعد، مسئوالن 
واحد  میلیون   ۲.۵ که  دهند  می  آمار 
وقتی  داریم.  کشور  در  خالی  مسکونی 
این تعارضات را می بینیم متوجه می شویم 
اراده ای برای حل معضل کمبود مسکن 
وجود ندارد. بخش مسکن با دربرگیری 
یک  توسط  کشور،  اقتصاد  از  نیمی 
معاونت در یک وزارتخانه مدیریت می 
شود. بنابراین واضح است که مسئله را 
کوچک شمرده اند و از نظرات کارشناسی 

استفاده نمیکنند.
میان  در  این که  بیان  با  ستاریان 
مدت و بلند مدت نمی توان انتظار کاهش 
و حتی ثبات قیمت مسکن را داشت تاکید 
کرد: معتقدم تغییر و تحوالتی در سطح 
بین الملل ایجاد شده که در آینده اقتصاد 
دنیا  اقتصادهای مهم  از  به یکی  ایران 
زیرساخت  برای  باید  می شود.  تبدیل 
بخش  در  بخصوص  توسعه،  این  های 

مسکن چاره اندیشی شود.

یک کارشناس مسکن:

مسئوالن باید از شعار زدگی در حوزه مسکن دست بردارند

معیشتی  حمایت  طرح  سخنگوی 
کرونا گفت: طرح حمایت معیشتی کرونا 
که به ازای هر خانوار ۱۰۰ هزارتومان است 
به خانوارهای فاقد درآمد ثابت که تحت 
پوشش بیمه نیستند و از نظر درآمدی و 
شاخص های بانکی در وضعیت پایین تری 
نسبت به دیگران هستند، تعلق می گیرد.  
به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
شیوع  با  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
بیماری کرونا دولت حمایت های مختلفی 
انجام داد.  از مشاغل و کسب و کارها 
میلیون  یک  وام  حمایت،  مورد  یک 
تومانی بود که به تمامی یارانه بگیران 
در ابتدای امسال پرداخت شد یا به کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا تسهیالت 
پرداخت شد و آخرین مورد نیز پرداخت 
و  تومانی  میلیون  یک  وام  دوم  مرحله 
یکصد هزار تومان به خانوار فاقد درآمد 
سخنگوی  است.  بیمه  بدون  و  ثابت 
الیو  در  کرونا  معیشتی  حمایت  طرح 
اینستاگرامی در پاسخ به فرآیند پرداخت 
این حمایت های معیشتی گفت: با توجه 
به اینکه در دوره های قبل از کارمند و 
بازنشسته حمایت می شد، اما افراد فاقد 
درآمد ثابت که تحت پوشش بیمه هم 
نبودند باقی مانده بودند. تصمیم بر این 
شد حمایت های اخیر را بر روی گروهی 
که فاقد درآمد ثابت و بیمه هستند و از 
در  بانکی  و شاخص های  درآمدی  نظر 
دیگران  به  نسبت  پایین تری  وضعیت 

قرار دارند متمرکز کنیم.
فاقد  ایرانی  میلیون   ۳۴ شناسایی 

درآمد ثابت و بیمه
اینکه  بیان  با  میرزایی«  »حسین 
سازمان  با  گرفته  صورت  تفاهم  طی 
میلیون   ۳۴ شناسایی  بودجه،  و  برنامه 
به  تعاون  وزارت  به  این طرح  مشمول 
ُوسع سنجی  و  متولی شناسایی  عنوان 
اقتصادی خانوارهای ایرانی، ابالغ شد. 

که  شود  دقت  کرد:  تاکید  وی 
وزارت تعاون تنها متولی شناسایی و در 
تعیین تعداد مشموالن و نیز تعیین مبلغ 
صاحب  وجه  هیچ  به  پرداخت  زمان  و 
نظر نیست و این امور تماما در سازمان 
برنامه و بودجه به انجام می رسد. بنابراین 
که  کردیم  تنظیم  را طوری  شاخص ها 
بتوانیم ۳۴ میلیون مشمول این طرح را 
شناسایی کنیم و این افراد شامل افراد 

حقوق بگیر و بیمه پرداز نمی شد.
سخنگوی حمایت معیشتی درباره 
گفت:  طرح  این  مشموالن  ویژگی 
هیچ یک  که  بود  این  مالک  نخستین 
از اعضای خانوارحقوق ماهیانه دریافت 

دولتی،  بخش  کارکنان  بنابراین  نکنند 
خصوصی  بخش  عمومی،  نیمه دولتی، 
صندوق های  ن  بگیرا مستمری  و 
دارند  ماهیانه  دریافتی  که  بازنشستگی 
و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب 

می شوند، در زمره این گروه نیستند.
وی افزود: همچنین خانوارهایی که 
هیچ یک از اعضای آنها بیمه پرداز نباشند 
و بر اساس بررسی شاخص های بانکی 
اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در 
زمره دهک های پایین هستند و پیش از 
حمایت  طرح  مشموالن  گروه  در  این 
معیشتی بودند، مشمول این طرح هستند. 
میرزایی یکی از دالیل اصلی حجم 
باالی اعتراضات حمایتی معیشتی کرونا 
را حذف نیمی از معیشت بگیران دانست 
محدودیت  دلیل  به  امر  این  گفت:  و 
منابع مالی بود که توسط سازمان برنامه 
و بودجه به ما ابالغ شد. قطعا همه قوا 
از جمله دولت و مجلس در تالشند که 
از بیشترین تعداد افراد و خانوارهایی که از 
کرونا آسیب دیده اند حمایت بعمل آورند. 
اما نمی شود محدودیت های بودجه ای 

رانادیده گرفت. 
وی تصریح کرد: مردم بدانند که 
ثابت  درآمد  فاقد  نفر  میلیون   ۳۴ این 
و بیمه هستند و از نظر بانکی وضعیت 
با  دارند؛  آن ها  به  ضعیف تری نسبت 
این  هم  زیاد  بسیار  مالحظه  و  دقت 
شناسایی صورت گرفته است تا اجحافی 
رخ ندهد. و از این ۳۴ میلیون نفر، هشت 
نفر تحت  و ۷۳۱  هزار  و ۹۰۰  میلیون 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش 

مابقی  و  هستند  بهزیستی   سازمان  و 
افرادی بودند که در آزمون وسع توسط 

وزارت تعاون شناسایی شدند. 
رصد مداوم وضعیت خانوارها

معیشتی  یت  حما ی  سخنگو
کرونا گفت: ما وضعیت افراد را از نظر 
شاخص های مختلف مرتب رصد می کنیم 
و از ۶۰ منبع داده ای به طور مستمر داده ها 
داده ها  تحلیل  اما  می کنیم.  دریافت  را 
ثابت،  فاقد درآمد  افراد  داد  ما نشان  به 
بیشترین آسیب را از شیوع بیماری کرونا 
دیده اند. وی تاکید کرد: افرادی که ازدواج 
کرده اند، با مراجعه به پلیس بعالوه ۱۰ 
ساختار خانوار خود را جدا کنند؛ چرا که 
ما مجموع درآمدها، دارایی ها و هزینه های 
اعضای خانوار را بررسی می کنیم. و مبنای 
در  خانواده  و حقوقی  ما ساختار رسمی 

سازمان هدفمندی است.
امکان اعتراض وجود ندارد 

امکان  براینکه  تاکید  با  میرزایی 
اعتراض برای دریافت حمایت معیشتی 
دارد  امکان  افزود:  ندارد،  وجود  کرونا 
فردی هم حقوق بگیر باشد اما زندگی 
مثال  طور  به  یا  باشد  نداشته  مطلوبی 
مبلغ زیادی در ماه بابت اجاره بپردازد. 
نمیتوانیم نحوه هزینه کردهایی که  ما 
کنیم.  بررسی  را  نمی شوند  ثبت  جایی 
این  می بینیم،  ثبتی  اطالعات  در  آنچه 
است که فرد دارای درآمد و بیمه است. 
وی افزود: چنانچه سازمان برنامه 
و بودجه لیست بیشتری بخواهد خودمان 
را  آسیب دیده  و  اولویت  دارای  افراد 
شناسایی می کنیم  چون اطالعات بانکی 

بانک مرکزی خطاپذیر نیست. 
اعتراض ها  برخی  به  یی  میرزا
دریافت  به  نبودن  مشمول  به  نسبت 
نمونه  برای  گفت:  کرونایی  حمایت 
خانم بازنشسته ۶۵ ساله ای داشتیم که 
می گفت باید یارانه معیشتی بگیرم اما 
بررسی کردیم که دخترش مدیر بازرگانی 
 ۳.۵ مالی  گردش  با  بود  شرکت  یک 
فرد  این  دختر  القاعده  علی  میلیاردی! 
موجب  است،  مادرش  زیرمجموعه  که 
حذف مادرش از لیست مشموالن طرح 
از  بالتبع  و  حمایت معیشتی شده است 
کرونا  معیشتی  حمایت  طرح  دریافت 

محروم شده است.
دخل و خرج دست سازمان برنامه 

است 
وی اظهارداشت اگر ظرفیتی ایجاد 
شود ما توان این را داریم که اعتراضات 
اما  کنیم  بررسی  و  دریافت  را  مردم 
دست  و  نیست  ما  دست  خرج  و  دخل 
داریم  را  افرادی  است.  برنامه  سازمان 
وضعیت  کنون  تا  گذشته  سال  از  که 
باید معیشتی  مالی شان تنزل داشته و 
را  بگیرند که ما هم آن  بنزین(  )یارانه 
که  است  آن  متضمن  اما  داریم  قبول 
منابعش وجود داشته باشد. اگر شناسایی 
و تایید کنیم و از آن سو حمایتی صورت 
نمی افتد. اتفاقی  هیچ  بنابراین  نگیرد، 

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا 
وزارت رفاه درباره کارگران ساختمانی و 
رانندگان تاکسی درون و برون شهری 
و اینترنتی گفت: ما به مشکالت مردم 
واقف هستیم. این که فردی بگوید به این 
یارانه حمایتی نیاز دارد صحیح است و می 
پذیریم. اما موضوع دوم این است که ما 
مجبور شدیم گروهی را مشمول نکنیم 

و باید اولویت بندی می کردیم.
وی توضیح داد: در گروه بیمه شدگان 
خویش فرما یک استثنا داشتیم و مربوط به 
افرادی بود که معیشت بگیر بودند، درآمد 
درآمدی  و ۱۰   ۹ دهک  نداشتند،  ثابت 
نبودند و مجموع حقوق اعضای خانوار زیر 
یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود. این 
ها تعداد کمی بودند که تالش کردیم از 
آن ها حمایت کنیم؛ از آن سو بازنشستگانی 
داشتیم که حقوق اعضای خانوار زیر یک 
گروه  و  بود  توان  هزار   ۹۱۰ و  میلیون 
اندکی بودند که آنها هم مشمول شدند اما 
امکان مشمول شدن بیمه شدگان کارگران 

ساختمانی و ... را نداشتیم.
به گفته میرزایی زمان دقیق واریز 
بعدی را سازمان برنامه و بودجه اعالم 

خواهد کرد.

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا تشریح کرد:

جزئیات ارائه بسته معیشتی به اقشار فاقد درآمد ثابت و بیمه
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مدیرعامل باشگاه فوالد 
خصوص  در  سپاهان  مبارکۀ 
واگذاری ورزشگاه نقش جهان 
به  تجهیز  و  توسعه  شرکت  سوی  از 
شرکت  گفت:  مبارکه  فوالد  شرکت 
ورزشگاه  تکمیل  جهت  مبارکه  فوالد 
مهندسی  و  فنی  اقدامات  نقش جهان 
اکنون  و  داد  انجام  پیچیده ای  بسیار 
ورزشگاه  منعقدشده،  رداد  قرا طبق 
نقش جهان به مدت حداقل ۴۵ سال در 
اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت. 
ر  د کت  ســـا ضا  ر محـــمد
خصوص واگذاری ورزشگاه نقش جهان 
کرد:  اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت  به 
مردم اصفهان حدود ۳۰ سال در انتظار 
سرانجام  و  بودند  نقش جهان  ورزشگاه 
با پیگیری مدیران شرکت فوالد مبارکه 

این امر به نتیجه رسید.
دیگر،  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
وزارت ورزش و شرکت توسعه و تجهیز،  
پروژه های  در  مشارکت  برای  بستری 
نیمه کاره فراهم کردند تا شرکت فوالد 
مبارکه به منظور تکمیل این پروژۀ ملی 

وارد عرصه شود. 
شد  باعث  مبارکه  فوالد  ورود 
سرانۀ  و  کشور  ورزشی  زیرساخت های 
یابد و  ارتقا  ورزشی در استان اصفهان 
همچنین یک مجموعۀ بزرگ استاندارد 
با ظرفیت ۷۵ هزار نفر برای رویدادهای 
کشور  امکانات  به  بین المللی  و  ملی 

اضافه شود.
ساکت ادامه داد: پس از بررسی ها 
انجام شده، مشکالت  هماهنگی های  و 
این ورزشگاه برطرف شد تا امروز این 
شود  خارج  بالتکلیفی  از  بزرگ  پروژۀ 

حوزۀ  در  ورزشی  خدمات  چرخۀ  به  و 
فوتبال کشور اضافه گردد و انتظار مردم 
اصفهان با بهره برداری از این ورزشگاه 

به پایان برسد.
مبارکۀ  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
سپاهان در خصوص مدت بهره برداری 
ورزشگاه  ز  ا مبارکه  فوالد  شرکت 
نقش جهان گفت: برای تکمیل ورزشگاه 
مهندسی  و  فنی  اقدامات  نقش جهان 
بسیار پیچیده ای انجام شد و اکنون طبق 
قرارداد منعقدشده، ورزشگاه نقش جهان 
به مدت ۴۵ سال در اختیار شرکت فوالد 
مبارکه قرار گرفته و این شرکت نیز اجازۀ 
راهبری و بهره برداری از آن را در اختیار 

باشگاه قرار داده است.
باشگاه  این  اقدامات  دربارۀ  وی 

ورزشگاه  نواقص  تکمیل  درخصوص 
رد  ندا ستا غیرا ورودی های  زجمله  ا
ورزشگاه  مجموعۀ  گفت:  ورزشگاه 
ورزشی  زمین  هکتار   ۳۰۰ نقش جهان 
دارد که در اختیار ادارۀ ورزش و جوانان 
است و راه های ورودی منطقه در اختیار 

فوالد مبارکه نیست.
ازجمله  اقداماتی  افزود:  ساکت 
دیوارکشی  ورودی،  مسیر  روشنایی 
پارکینگ ها،  تکمیل  ورزشگاه،  اطراف 
تکمیل فیبر نوری، پست برق و ... برای 
تجهیز بیشتر ورزشگاه در برنامۀ شرکت 
فوالد مبارکه است. در آینده اسکوبورد    
زیرا  شد،  خواهد  تعویض  نیز  ورزشگاه 
اسکوبورد فعلی استاندارد نیست و کیفیت 

الزم را ندارد.

تکمیل  ما  اولویت  داد:  ادامه  وی 
در   AFC سوی  از  که  است  نواقصی 
مطرح  نقش جهان  ورزشگاه  خصوص 
تأکید  مورد  استانداردهای  به   تا  شده 
این نهاد دست یابیم. مهم ترین بخش 
ورزشگاه خزانۀ چمن آن است که اکنون 

تکمیل شده است.
کیفیت  مشکل  رفع  دربارۀ   وی 
چمن ورزشگاه در تابستان با خزانه گفت: 
اکنون چمن ورزشگاه وضعیت مناسبی 
دارد و به خوبی توسط بخش مهندسی 
البته  است.  راهبری  و  مراقبت  تحت 
احتماال در زمان مناسب طرح تعویض 
زمین چمن را در برنامه خواهیم داشت، 
اما این موضوع حداقل امسال قابل انجام 

نخواهد بود.

ورزشگاه نقش جهان به مدت 45 سال به فوالد مبارکه واگذار شد ایران  علمی  جهاد  عرصه  تالشگران  بزرگداشت  منظور  به 
اسالمی و  همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت؛

میدان  در  نفت  صنعت  ارشد  پژوهشگر  تمثال  نصب 
استقالل مشهد

 گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-همزمان با هفته پژوهش 
و نوآوری تمثال بزرگداشت پژوهشگر برتر وزارت از سوی شهرداری مشهد 

در میدان استقالل نصب شد.
همزمان با هفته پژوهش و نوآوری و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم 
دکتر علی اصغر محجوبی پژوهشگر برتر صنعت نفت و شرکت ملی گاز 

ایران، تمثال این پژوهشگر خدوم پرده برداری شد.
این خبر حاکیست: زنده یاد محجوبی در طول دوران خدمت خود در 
صنعت نفت و گاز گام های موثری را در عرصه های دانش، پژوهش، تعالی، 
پیشرفت و سرافرازی ایران اسالمی برداشت و با طرح ایده های نوین در 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خدمات ارزنده ای را به هموطنان 

و میهن اسالمی ایفا نمود.
هر چند خاموش شدن شمع نورانی عرصه علم و دانش شرکت ملی گاز 
ایران مرحوم علی اصغر محجوبی بر اثر بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ صنعت 
گاز را داغدار کرد اما چراغ دانش این پژوهشگر فرزانه خاموش شدنی نیست 
و کارشناسان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد راه مرحوم محجوبی را 

با تالش مضاعف برای اعتالی ایران اسالمی ادامه خواهند داد.

گرفتگی   آب  ۲93نقطه  بارندگی  براثر   98 سال  در 
درسطح شهر رخ داده است

سال  گفت:در  وحیدی-کاظمی  زهره  مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
گذشته بر اثر بارندگی های به وجود آمده ۲۹۳ نقطه آب گرفتگی در سطح 
شهر شاهد بودیم و با اعتباری که در نظر گرفته شد، در حال حاضر ۲۱۳ 

نقطه به طور کامل موضوع آبگرفتگی آن رفع شده است.
معاون عمران حمل ونقل و ترافیک اظهارکرد: تاکنون معاونت ما برنامه 
ریزی ویژه ای را در حوزه عمران و حمل و نقل انجام داده است، گفت: نگاه 
ما در برنامه ریزی که برای حوزه خود در نظر گرفتیم این بوده است که 
اولویت خود را بر حمل و نقل عمومی در سطح شهر متمرکز کنیم همچنین 

در کنار آن نیم نگاهی به موضوع ترافیک سطح شهر نیز داشته باشیم.
کاظمی بیان کرد: با اینکه فقط یک رینگ صد متری بیشتر در مشهد 
وجود دارد، گفت: در مواردی این رینگ دچار ترافیک سنگین شده و خواسته 

های حمل و نقل را جواب گو نبود.
وی بیان کرد: از این رو اولویت ما بر این بود که کلیه تقاطع های 
سطح شهر را مورد مطالعه قرار دهیم. وی ادامه: در حال حاضر در شهر 
مشهد ۴ پروژه در رابطه با تقاطع های سطح شهر اجرا شده و ۵ مورد دیگر 
نیز در حال اجرا است. عالوه بر آن رینگ مذکور را نیز از نظر ترافیکی 

سرو سامان داده ایم.
وی اظهار داشت: هدف ما این بوده که مسیر تردد شهروندان به حرم را 
با اجرای پروژه های مهم تقاطع ها آسان کنیم تا شهروندان بتوانند از مسیر 
ترمینال با وسیله حمل و نقل عمومی به حرم مطهر و از مسیر مصلی به حرم 
مشرف شوند، براساس تقاطع هایی که در داخل شهر وجود دارد، سیستم 
های داخل شهری را به همان شکل حمل و نقل عمومی در نظر گرفتیم.

معاون عمران ،حمل ونقل و ترافیک  با بیان اینکه در سال گذشته 
۶۰ اصالح هندسی در سطح شهر صورت گرفته، افزود: هدف ما از برنامه 
ریزی های صورت گرفته برای اصالح هندسی کاهش ترافیک در سطح 

شهر بوده است.
پیاده  موضوع  که  بوده  این  بر  نیز  ما  نگاه  کرد:   اضافه  کاظمی 
نقاط  از  تعدادی  در  دهیم،  قرار  خود  اصلی  اولویت  همواره  را  محوری 
دادیم،  قرار  نظر  مد  را  دوچرخه  مسیر  سازی  پیاده  موضوع  شهر  سطح 
فضای سطح شهر باید برای خودرو، عابر پیاده، دوچرخه سواران و حمل 

و نقل عمومی آماده باشد.
کاظمی در رابطه با دیگر اقدامات معاونت عمران در سال گذشته، 
نقطه   ۲۹۳ آمده  وجود  به  های  بارندگی  اثر  بر  گذشته  سال  در  گفت: 
آب گرفتگی در سطح شهر شاهد بودیم و با اعتباری که در نظر گرفته 
آن  آبگرفتگی  موضوع  کامل  طور  به  نقطه   ۲۱۳ حاضر  حال  در  شد، 

رفع شده است.
کاظمی در خصوص بودجه های عمرانی طی سال های گذشته نیز 
گفت: در سال ۹۷ بودجه بخش عمرانی ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در 
سال ۹۸ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۴۸۰۰ میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرد.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد به اجرای طرح 
حق تقدم عابر پیاده اشاره کرد و افزود: در سال ۸۴ با  وجود ۲۰۰ هزار 
که  بودیم  در مشهد  تصادفات  اثر  بر  نفر  خودرو شاهد کشته شدن ۴۸۴ 
این رقم درسال گذشته ۲۲۳ نفر بود.وی اضافه کرد:  از این تعداد ۱۳۱ 
نفرکشته شدگان مربوط به عابران پیاده بودند و ۸۰درصد از این تصادفات 

در تقاطع ها رخ داده بود.
وی با بیان اینکه یک میلیون و سیصد هزار مترمربع معبر خاکی در 
شهر داشتیم که ۹۹ درصد آن در حاشیه شهر بود افزود: از این میزان ۳۵۰ 
هزار متر پارسال آسفالت شده است و امسال نیز ۴۵۰ هزار مترمربع دیگر 

را آسفالت خواهیم کرد.
 نبودطرح تفصیلی یکی از مشکالت که درآسفالت معابر خامی حاشیه 

شهر با آن روبه روبودیم
وی اضافه کرد: یکی از مشکالتی که  درآسفالت معابر خامی حاشیه 
شهر با آن روبرو بودیم نبود طرح تفصیلی در این مناطق بود که برای رفع 
ارائه داده و مجوز آسفالت این  این مشکل الیحه ای را به شورای شهر 

معابر را  از شورا گرفته ایم.
ناوگان حمل و نقل عمومی در مناطق  کاظمی در خصوص تقویت 
کم برخوردار و حاشیه ای شهر نیز اظهارکرد: بخش زیادی از ۱۷۰ مینی 
بوسی که طی هفته گذشته رونمایی شد در حاشیه شهر فعال شده است و 
این خطوط به نحوی طراحی شده است که شهروندان حاشیه شهر بتوانند 

به نقاط اصلی شهر برسند.
وی بیان کرد: کل پیاده روهای مشهد ۶.۵ میلیون متر است، که سال 
گذشته ۲۹۰ هزار متر مربع با هزینه ای بالغ بر ۷۴ میلیارد تومان بهسازی و 
امسال نیز ۲۷۰ هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۵۴ میلراد تومان بهسازی 
و مناسب سازی خواهد شد برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳۸۰ هزار متر مربع پیاده 

روسازی پیش بینی شده است.

و  نسوان  بند  از  ایالم  دادگستری  کل  رئیس  بازدید 
کانون اصالح و تربیت ایالم

دکتر دهقانی از پرستاران و مدافعان سالمت در زندان ایالم تجلیل کرد
دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولین 
قضایی، از بند نسوان و کانون اصالح و تربیت ایالم بازدید و با زندانیان 

به صورت مستقیم دیدار و گفت و گو نمودند.
زندان  نسوان  بند  از  بازدید  در حاشیه  استان  دادگستری  رئیس کل 
ایالم، با تبریک سالروز والدت با سعادت اسوه صبر و شکیبایی حضرت 
اسالم  در  زن  منزلت  و  مقام  و  واال  جایگاه  تبیین  به  کبری)س(،  زینب 
پرداخت و اذعان داشت: جایگاه رفیع و مقام معنوی زن به کرات در آیات 
متجلی  و طهارت)ع(  بیت عصمت  اهل  سیره  در  و  بیان شده  روایات  و 

و نمایان است.
وی تعداد اندک زندانیان زن در استان ایالم را ناشی از فرهنگ و 
اخالق واال و قانونمداری بانوان این استان دانست و از تالش ها و زحمات 

مسئولین و کارکنان بند نسوان تقدیر و تشکر کرد.
دکتر دهقانی هدف از حضور در زندان را اصالح، بازپروری و ارتقای 
روحی و معنوی زندانیان توصیف کرد و اظهار داشت: باید به بهترین نحو 
ممکن از فرصت پیش آمده و ایام حضور در زندان جهت اصالح، بازپروری، 

تذهیب نفس و ارتقای دانش و مهارت های زندگی استفاده کرد.
عالی ترین مقام قضایی استان به وظایف و تکالیف مسئولین زندان، 
قضات ناظر زندان و قضات مجری حکم در خصوص غربالگری و پایش 
مستمر پرونده ها و بررسی آخرین وضعیت زندانیان اشاره کرد و افزود: در 
صورت وجود شرایط قانونی، کلیه اقدامات الزم باید در اسرع وقت جهت 

بهره مندی زندانیان از ارفاقات و امتیازات قانونی انجام گیرد.
وی در ادامه به صورت مستقیم و رو در رو با زندانیان گفت و گو و 
ضمن استماع مشکالت و درخواست های آنان، دستورات الزم را جهت 

بررسی و انجام اقدامات مقتضی صادر کرد.
اصالح  کانون  در  حضور  با  همچنین  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و تربیت زندان ایالم و دیدار و گفت و گو با زندانیان آن، آخرین وضعیت 
این کانون را بررسی کرد و در سخنانی اظهار داشت: ترویج فعالیت های 
فرهنگی و تربیتی و ارتقای کیفی برنامه های اصالحی زندان به منظور 

بازپروری و بازگشت زندانیان به اجتماع باید با جدیت پیگیری شود.
وی نقش شورای حل اختالف زندان در صلح و سازش و رفع مشکالت 
این شورا  اعضای زحمت کش  افزود:  و  دانست  اهمیت  را حائز  زندانیان 
تالش نمایند تا با استفاده از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود، پرونده 

های واجد شرایط را با صلح و سازش مختومه نمایند.
حضرت  والدت  مناسبت  به  دهقانی  دکتر  بازدید،  این  پایان  در 
زینب)س( و روز پرستار، از دو پرستار شاغل در حوزه بهداشت و درمان 
زندان های استان با اهداء لوح تقدیر و هدایا تجلیل کرد. وی پرستاران 
را مدافعان سالمت خواند و اذعان داشت: خدمات و تالش های جهادی 
و ایثارگرانه کادر درمانی کشور در دوران مقابله با ویروس کرونا بر کسی 

پوشیده نیست و شایسته تقدیر و قدردانی است.
رئیس  استان،  دادگستری  اطالعات  و  حفاظت  رئیس  است  گفتنی 
دادگاه های عمومی و انقالب ایالم، معاون قضایی، قاضی ناظر بر زندان 
همراهی  بازدید  این  در  را  دهقانی  دکتر  استان  های  زندان  مسئولین  و 

می کردند.

اصفهان:  استان  معاون قضایی رییس کل دادگستری 
»اجرای عدالت قضایی نیازمند تدبیر است«

به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان: سیدرضا 
با  مراسم  این  در  استان  دادگستری  رییس کل  معاون قضایی  سجودی 
اشاره به سیاست های دستگاه قضایی مطابق با بیانیه گام دوم انقالب 
که  اسالمی  شکوهمند  انقالب  ساله   ۴۰ از  بیش  تاریخ  طول  در  گفت: 
با فراز و نشیب های فراوان همراه بود، همواره سعی شده است اجرای 
عدالت اسالمی که مستند به احکام فقه شیعه و دغدغه اصلی مردم نیز 

در پیروزی انقالب اسالمی بوده است، به درستی تحقق یابد.
اجتماعی  ثبات  از  پردازی پس  جامعه  تثبیت  فرایند  در  افزود:  وی 
انقالب،  از  پس  های  سال  طول  در  سازی  جامعه  از  ناشی  انتظام  و 
در  و  اسالمی  نمونه  جامعه  شرایط  نموداری  سازی،  انسان  اولویت  سه 
برخوردار  و  عادل  جامعه  تبلور  طریق  از  تعالی  سوی  به  حرکت  نهایت 
در  العالی(  رهبری)مد ظله  مقام معظم  باشد، که  نظر می  مد  از عدالت 
بیانیه مذکور و سایر تذکرات معظم له به فراخور حال به صورت خاص 

به آن ها پرداخته اند.
مراحل  تحقق  رویکرد  با  که  کنونی  دوره  در  شد:  یادآور  ایشان 
عدالت  دقیق و صحیح  اجرای  برداشته می شود  گام  پردازی«  »جامعه 
و  تدبیر مسؤوالن  و  همیاری  و  بدون همکاری  تحول  دوره  در  قضایی 
مشارکت جدی اقشار مختلف مردم در تمامی حوزه های اجتماعی میسر 

و محقق نخواهد شد.
معاون منابع انسانی دادگستری کل استان همچنین با تأکید به امر 
پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان ساخت: یکی از مصادیق این راهبرد 
را  مختلفی  وجوه  که  است  پیشگیری  های  تکنیک  به  توجه  و  آشنایی 
تمامی  نیست و ضروریست  قوه قضاییه  تنها مختص  و  شامل می شود 
اقشار جامعه در آن مشارکت فعال و اثربخش داشته باشند تا شاهد بهبود 
وضعیت در حوزه های مختلف از جمله کاهش آسیب های اجتماعی و 

ورودی پرونده  به دادسراها، محاکم و مراجع قضایی باشیم.
شایان ذکر است در پایان این مراسم از خدمات مهرزاد هوشمندی 
تقدیر و با اعطای حکمی از سوی رییس محترم قوه قضاییه محمدسجاد 
شاسنایی به عنوان رییس جدید حوزه قضایی بخش بن رود معرفی شد.

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
واحدهای صنعتی پرمصرف گاز نسبت به تامین سوخت 

جایگزین اقدام کنند
مازندران-سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: تامین گاز خانگی در 
فصل زمستان در اولویت قرار دارد و مشترکان پرمصرف صنعتی نسبت به 

تامین سوخت جایگزین اقدام کنند.
»حمزه  مازندران،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مشترکان خوش  برای  گاز  تعرفه  رایگان شدن  به  اشاره  با  امیرتیموری« 
دولت،  تصمیم  موجب  به  کرد:  اظهار  مازندران،  استان  گازطبیعی  مصرف 
مقرر شد مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره 
زمانی ۱۶ آبان تا ۱۵ اسفند ماه هر سال،نسبت به دوره مشابه سال های ۹۶ 
و ۹۷ در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از ۱۰ درصد 
کاهش یابد، مشمول تخفیف )پاداش صرفه جویی( معادل ۱۵ درصد گازبهای 

صورتحساب دوره شوند.
وی در ارتباط با کمبود گاز صنایع در استان مازندران، تصریح کرد: به 
صورت مقطعی در چند مورد گاز تعدادی از واحدها قطع شده بود که نسبت 

به اتصال مجدد اقدام کردیم.
سرپرست شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: گاز برخی از مشترکان 
پر مصرف که زمینه افت فشار را فراهم کردند قطع شده بود اما در حال 

حاضر مشکل خاصی ندارد.
وی ادامه داد: در گذشته هم به این واحدها اعالم کردیم که در زمان 
صنایع  گاز  قطع  به  مجبور  خانگی  نیازمندی های  تامین  برای  فشار  افت 

پرمصرف هستیم.
امیرتیموری با اعالم اینکه واحدهای پرمصرف باید نسبت به تامین 
سوخت جایگزین اقدام کنند، گفت: در قرار داد ما به صورت مشخص درباره 

قطع گاز در زمان افت فشار تاکید شده است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از افت فشار گاز خانگی، در شرایط لزوم 
به صورت مقطعی مجبور به قطع گاز صنایع هستیم و این موضوع و دغدغه 

را از طریق فرمانداران و مسؤوالن سیاسی منتقل می کنیم.
امیرتیموری خاطر نشان کرد: به صورت کلی تولیدکنندگان و فعاالن 
صنعتی در مجموع باید برای رفع نیازهای مقطعی خویش سوخت دوم در 

اختیار داشته باشند و در ایام فصل سرد سال، شرایط متفاوت تر می شود.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه:
حیات شهرها منوط به برنامه ریزی های جامع و دقیق در زمینه های اجتماعی و فرهنگی 

باغی-بشارت  قره  اندیشه-زهرا 
نو:دکتر مهدی مسلم خانی مدیر عامل 
در  اندیشه  شرکت عمران شهر جدید 
بازدید از قرار گاه مواسا ت  و همدلی 
اجتماعی  رسالت  اندیشه،  جدید  شهر 
مهمترین  جمله  از  را  عمران  شرکت 
ر  د شرکت  ین  ا یتی  مدیر ف  هدا ا
و  ساخت  که  ان  ذاتی  وظیفه  کنار 
های  کاربری  با  خدمات  وایجاد  ساز 

بر شمرد. مختلف است 
وی در ادامه  با اشاره به فعالیت 
های شرکت عمران در عرصه ساخت 
 : داشت   بیان  شهر  سطح  در  ساز  و 
در  مدام  زنده  موجودی  همانند  شهر 
حال رشد بوده و ادامه حیات مناسب 
ان در گرو برنامه ریزی های دقیق و 
از جمله  جامع در زمینه های مختلف 
است  فرهنگی  و  اجتماعی  فعالیتهای 
تمامی  مهم  وظایف  از  امر  این  که 

از  شهر  در  رسان  خدمات  ارگانهای 
میباشد. عمران  جمله شرکت 

ضمن  نی   خا مسلم  کتر  د
توسط  شده  انجام  خدمات  به  اشاره 

نچه   ا ساخت:  نشان  طر  خا شرکت،
عنوان  به  را  اندیشه  جدید  شهر  که 
منطقه  در  متمایز  و  پیشرو  شهری 
است  تعلقی  احساس  مینماید  معرفی 

واسطه  به  شهر  این  شهروندان  که 
انجام این خدمات  به شهر خود دارند 
مایه  شهر  مسئولین  برای  امر  این  و 

است. مباهات 

یکی  ایالم  اینکه  بیان  با  حسنی 
از استان های برتر کشور در حوزه ارائه 
کش  زحمت  قشر  به  کرونا  تسهیالت 
حمل و نقل جاده ای بوده است، گفت: 
بخش  فعاالن  از  نفر   ۲۰۰ و  هزار   ۴
حمل و نقل جاده ای شامل رانندگان و 
شرکت های مسافربری در سامانه کارا 

ثبت نام کرده اند.
کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر 
راهداری و حمل و نقل جادهای استان 
ایالم در نشست خبری با اصحاب رسانه 
فضای  در  ایالم  استان  مطوبعات  و 
مجازی، اظهار کرد: ۲ فرایند تاثیرگذار 
بسیاری  و  اقتصادی هستند  توسعه  در 
این  بر  اقتصادی  حوزه  کارشناسان  از 
زیربنای  نقل  و  حمل  و  راه  که  باورند 

توسعه هستند.
در  کرد:  ابراز  حسنی«  محمد   «
سال های اخیر با وجود محدودیت های 
اعتباری کارها و طرح های بسیار خوبی 
در حوزه حمل و نقل و راهداری استان 

صورت گرفته است.
ها  رسانه  اصحاب  گفت:  وی 
و  حمل  و  راهداری  کنار  در  همواره 
ما  همکاران  شد:  یادآور  اند،  بوده  نقل 
و فعاالن حوزه راهداری و حمل و نقل 
سختی  همه  وجود  با  استان  ای  جاده 

های کار راهداری و حمل و نقل در گرما 
و سرما در تالش برای ارائه خدمت به 
مردم بوده اند و راهداران در همه شرایط 
در حال خدمات رسانی به کاربران جاده 

ای در سطح استان بوده اند.
جایی  تا  ینکه  ا بیان  با  حسنی 
اجازه می دهد  اعتبارات  ظرفیت ها و 
در توسعه راه ها و سیستم حمل و نقل 
جاده ای استان تالش شده است و به 
خواهیم  رسانی  خدمات  عزیز  مردم 
رسانه  و  مطبوعات  کرد:  ابراز  کرد، 
انتقال  راستای  در  رابطینی صدیق  ها 
پیام بین مردم و مسئوالن هستند و از 
نظرات و پیشنهادات و انتقادات اصحاب 
راهداری،  توسعه  راستای  در  رسانه 

ارائه خدمات  و  ای  نقل جاده  و  حمل 
استفاده  هدف  جامعه  و  مردم  به  بهتر 

خواهد شد.
با شیوع کرونا  اینکه  بیان  با  وی 
تمهیدات ویژه ای در راستای مبارزه با 
کرونا و جلوگیری از انتقال این بیماری 
اجرا  استان  مسافربری  های  پایانه  در 
شده است، ابراز کرد: با شیوع کرونا و 
کاهشحمل بار و مسافر در استان، این 
سازمان در  راستای حمایت از شرکت ها 
و موسسات بار و مسافر در بخش داخلی 
و بین المللی، رانندگان و مالکان وسایل 
تسهیالت  آنان،  پوشش  تحت  نقلیه 
بانکی را برای حمایت از این قشر زحمت 

کش در نظر گرفت.

راهداری  عمومی  روابط  مدیر 
ایالم   استان  جادهای  نقل  و  حمل  و 
ریالی  میلیون   ۶۰ وام  اینکه   بیان  با 
برای رانندگان بین شهری و وام ۱۲۰ 
میلیون ریالی برای شاغالن در شرکت 
های حمل و نقل با سود ۱۲ درصد و 
گرفته  نظر  در  ماهه   ۲۴ پرداخت  باز 
و  هزار   ۴ کنون  تا  کرد:  تصریح  شد، 
۲۰۰ نفر از فعاالن بخش حمل و نقل 
جاده ای شامل رانندگان و شرکت های 
نام   ثبت  کارا  سامانه  در  مسافربری 

کرده اند.
حسنی با بیان اینکه تعداد ۳ هزار 
فعاالن  از  درصد   ۸۳ معادل  نفر   ۴۸۶
استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  بخش 
ایالم تسهیالت ۶ و ۱۲ میلیون تومانی 
دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: استان 
کشور  برتر  های  استان  از  یکی  ایالم 
در حوزه ارائه تسهیالت کرونا به قشر 
زحمت کش مجموعه حمل و نقل جاده 
ای استان و رانندگان عزیز بوده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۷ 
شرکت حمل و نقل کاال و مسافر شامل 
۷۴ شرکت و ۵۳ کاال در استان ایالم 
فعایت دارند و  حدود ۷ هزار راننده نیز 
در بخش حمل و نقل بار در استان ایالم 

مشغول به کار هستند.

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان ایالم:

ایالم استان برتر از نظر ارائه تسهیالت کرونایی به فعاالن بخش حمل و نقل بوده است

سازمان  آبخیزداری  معاون  گرشاسبی  پرویز 
امسال  آبخیزداری کشور گفت:  و  مراتع  جنگل ها، 
۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از صندوق توسعه 
اختصاص  آبخیزداری  طرح های  اجرای  برای  ملی 

یافت. 
پرویز گرشاسبی در بازدید از اولین طرح پژوهشی 
اجرایی احداث بادشکن های کوتاه به روی تپه های 
ابراز  ماسه ایی در شهرستان گرمسار استان سمنان 
صندوق  از  یافته  اختصاص  اعتبار  با  امسال  داشت: 
هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک  وسعت  در  ملی  توسعه 
آبخیز  حوضه   ۸۰۷ در  آبخیزداری  طرح های  هکتار 

اجرا می شود.
مراتع  جنگل ها،  سازمان  آبخیزداری  معاون 
از  هکتار   ۸۰۰ در  داد:  ادامه  کشور  آبخیزداری  و 
کنون  تا  امسال  ابتدای  از  کشور  آبخیز  حوضه های 

طرح های آبخیزداری اجرا شده است.
وی بیان کرد: طرح های آبخیزداری در مدت ۵۰ 

سال گذشته در بیش از ۳۰ میلیون هکتار از حوضه های 
آبخیز کشور اجرا شد.

آبخیزداری  اجرای طرح های  اضافه کرد:  وی 
پوشش  افزایش  در  مهمی  نقش  داری  آبخوان  و 
گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش خسارت 
سیالب، کاهش فرونشست زمین و تقویت سفره های 

آب زیرزمینی دارد. 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  آبخیزداری  معاون 
آبخیزداری کشور یادآور شد: ساخت سازه های متعدد 
مانند سنگ مالت، بندهای خاکی و عملیات زیستی 
)تقویت پوشش گیاهی( از جمله طرح های آبخیزداری 

محسوب می شود.
وی تصریح کرد: تا کنون یک هزار بند خاکی 
ایجاد شده  آبخیزداری  در کشور در قالب طرح های 
است که نقشی مهم در حفاظت از عرصه های منابع 

طبیعی دارد.
گرشاسبی تصریح کرد: ساالنه به طور متوسط 

به ازای هر یک هکتار اجرای طرح های آبخیزداری 
۵۳۰ متر مکعب آب استحصال می شود و اگر وسعت 
اجرای طرح های آبخیزداری ۳۰ میلیون هکتار در نظر 
بگیریم ساالنه ۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون هکتار آب 

استحصال می شود.
ز  ا ر  هکتا میلیون   ۴۲ در  کنون  تا  گفت: 
انجام  برای  مطالعات  طبیعی  منابع  عرصه های 
۳۱میلیون هکتار  در  و  انجام  آبخیزداری  طرح های 
از آن طرح های آبخیزداری اجرا شد و اجرای طرح 
دنبال  و  است  کار  در دستور  باقیمانده مطالعات  در 

می شود.
آبخیزداری و وحید جعفریان  گرشاسبی معاون 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  بیابان  امور  دفتر  مدیرکل 
از طرح  بازدید  منظور  به  امروز  آبخیزداری کشور  و 
در  بار  اولین  برای  که  غیرزنده،  بادشکن  پژوهشی  
کشور به منظور مقابله با بیابانزایی اجرا می شود، به 

استان سمنان سفر کردند.

طرح های آبخیزداری 
11 میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی اعتبار گرفت
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کت  شر مل  عا یر  مد
استان  برق  نیروی  توزیع 
ترین  آسان   : گفت  اردبیل 
وضعیت  از  مشترکان  آگاهی  روش 
امید  برق  طرح  در  خود  گیری  قرار 
برق   « ایران  برق  سامانه  از  استفاده 

من« است . 
این  با اعالم   « »حسین قدیمی 
خبر اظهار داشت : با اجرای طرح برق 
سه  به  مشترکان  بندی  دسته  و  امید 
دسته کم مصرف ، خوش مصرف و پر 
مصرف ، شاید این سوال برای مشترکان 
عزیز مطرح شود که نحوه محاسبه برق 
مصرفی باغ ویال ها و واحدهای مسکونی 
خالی از سکنه با مصرف فصلی یا صفر 

چگونه خواهد بود .
الگوی  اصالح  طرح   : افزود  وی 
از مشترکان خانگی  مصرف و حمایت 
کم مصرف ، شامل واحد های مسکونی 
خالی از سکنه و برخی از مشترکان مانند 

خانه باغ ها ، ویال باغ ها و خانه های خالی 
نمی شود و چنین مشترکانی در سیستم 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
برق  مشمول طرح«  و  شده  شناسایی 

امید« نمی شوند .
برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
شناسایی  جهت   : داشت  اظهار  استان 
به  نسبت  قدم  اولین  در   ، مکانها  این 
ایجاد کد سکونتگاههای غیر دائم )باغ 

خالی  مسکونی  های  خانه  و  ویالها( 
قرائت کنتور  از سکنه در دستگاههای 

)pdl( اقدام شد .
حسین قدیمی یاد آور شد : سپس 
با آموزش و توجیه کامل مأموران قرائت 
کنتور در جهت شناسایی و ثبت صحیح 
کدهای مربوطه ، تعداد ۴۴۹۴ مورد باغ 
ویال و سکونتگاههای خالی از سکنه تا 
به امروز در سطح استان اردبیل شناسایی 

و در سیستم بیلینگ ثبت شده است .
استان  برق  توزیع  عامل  مدیر 
اردبیل افزود : اجرای طرح برق امید در 
راستای تحقق فرهنگ درست مصرف 
کردن در سطح کشور است که جهت 
اجرای موفق این طرح ، روابط عمومی 
به  اقدام  نیز  استان  برق  توزیع  شرکت 
فرهنگ  و  رسانی  اطالع  فعالیتهای 
تولید   : شامل  سازی  آگاهی  و  سازی 
 ، گرافی  موشن   ، گرافی  اینفو  محتوا، 
تهیه تیزر ، مصاحبه و ... نموده است . 
پر  مشترکان  از  قدیمی  حسین 
مصرف نیز درخواست نمود ظرف مدت 
مدیریت  راهکارهای  رعایت  با  ماه   ۶
مصرف برق ، مصرف برق خود را کاهش 
دهند و یا نسبت به نصب و استفاده از 
کنند.وی  اقدام  خورشیدی  های  مولد 
خواستار همراهی و مشارکت کلیه هم 
استانی های عزیز جهت تحقق اهداف 

طرح برق امید شد .

باغ ویالها و واحد های مسکونی خالی از سکنه 
 مشمول طرح برق امید نمی شوند

مدیرکل راهداری استان مرکزی:
نصب 3۷ دوربین ثبت تخلف رانندگی در محورهای 

استان مرکزی

مرکزی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: ۲۶ دوربین ثبت تخلف رانندگی در جاده های استان مرکزی مستقر 

است و ۱۱ دستگاه نیز به تازگی نصب شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر در جمع اصحاب رسانه استان 
مرکزی در اراک، اظهار کرد: ۲۴ دستگاه دوربین راهنمایی و رانندگی نظارتی 
و ۶۴ دستگاه تردد شمار در استان مرکزی وجود دارد و زیرساخت ۴۵ دستگاه 

دوربین ثبت تخلف رانندگی نیز در حال آماده سازی است.
وی افزود: ۳۷ راهدارخانه ثابت و سیار استان مرکزی در دو هفته اخیر 
با ۳۲۰ نیروی انسانی مستقر شده اند و مدیریت راه ها را با شروع بارندگی ها 

برعهده دارند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی بیان کرد: 
هشت نقطه حادثه خیز در استان مرکزی وجود دارد که اعتبار مربوط به 
رفع خطر آن تأمین شده، تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رفع خطر در آنها 

پیشرفت فیزیکی دارد.
به گفته زندی فر، ۵۵ هزار تن ماسه و نمک برای مدیریت بهتر راه ها 
در زمستان امسال در این استان ذخیره سازی شده و روزانه حدود ۴۹۰ هزار 

وسیله نقلیه از محورهای استان مرکزی تردد می کند.

قانون  عوارض  و  مالیات  جرایم  بخشودگی  مهلت 
تجمیع تمدید شد

سعید کریمی مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم در جمع خبرنگاران 
با اعالم این خبر گفت:  بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و 
عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب۱۳۸۱ ( به شرط پرداخت 

اصل مالیات و عوارض تا پایان سالجاری تمدید شد.
مالیات   ۸۱ تا   ۷۷ درسالهای  که  اقتصادی  فعاالن  افزود:  وی 
عوارض  تجمیع  مالیات  مورد  در  بازمانده  پروندهای  و  نشده  پرداخت 
بدهی  اصل  پرداخت  و  قانون  این  در  مقرر  فرصت  از  استفاده  با  دارند 
مستقیم  مالیاتهای  قانون   ۱۹۱ ماده  موضوع  جرایم  بخشودگی  از  خود 

برخوردار می شوند.
اساس  بر  بخشودگی  این  داشت:  اظهار  ایالم  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اجرای مصوبات ستاد  راستای  مالیاتی کشور و در  امور  بخشنامه سازمان 
ملی مقابله با کرونا انجام می شود و فعاالن اقتصادی مشمول می توانند از 

این فرصت بهره مند شوند.
کارتهای  تمدید  یا  تجدید  یا  در صدور  تسهیل  از  ادامه   در  کریمی 
بازرگانی و پروانه های کسب و کار خبر داد و گفت:  بر این اساس اتاقهای 
اصناف و بازرگانی، تا پایان سال ۱۳۹۹برای صدور یا تجدید پروانه کسب 
یا کار اشخاص حقیقی نیازی به اخذ گواهی پرداخت بدهی مالیاتی موضوع 

ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه دریافت این گواهی نیازی به مراجعه حضوری ندارد، 
و  اصناف  امور  مرکز  و  ایران  اصناف  اتاق  با همکاری  افزود: خوشبختانه 
بازرگانان وزارت صنعت معدن تجارت فرآیند ارسال استعالم و پاسخگویی 
ادارات امور مالیاتی ذیربط به صورت الکترونیکی انجام می شود و میانگین 
زمان پاسخگویی به استعالم های ارسالی از سوی اتحادیه ها و تشکل های 

صنفی کاهش یافته است.

مشکل اشتغال و مسکن جوانان هم باید در کنار 
وام ازدواج، حل شود

 معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: اگر مشکل 
اشتغال و مسکن جوانان ما حل بشود، نیازی به وام ۸۰ میلیون تومانی نیست 

و باید به این امر رسیدگی شود.
ازدواج گفت: حدأکثر  محمد مهدی تندگویان درمورد مشکالت وام 
زمان انتظار جوانان از زمان درخواست تا دریافت وام در صورت نبود مشکل، 
حدأکثر دو ماه است و معمواًل هم تا پایان سال همه درخواست کنندگان 

وام خود را دریافت کرده اند.
نداریم  مشکلی  وام  صف  و  نوبت  نظر  از  اینکه  بیان  با  وی 
وام  بازپرداخت  و  اقساط  نظر  از  بیشتر  ما  نگرانی  و  مشکل  گفت: 
بدهکار  یک  به  زندگی  اول  همان  از  را  جوانان  نباید  چراکه  است 

کرد. تبدیل  بانکی 
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: 
 ۲ آن ها  اقساط  مبلغ  حدأقل  شود  تومان  میلیون   ۸۰ ازدواج  وام  اگر 
در  آن  بازپرداخت  اقتصادی  وضع  این  با  که  می شود  تومان  میلیون 
برنامه  طوری  باید  لذا  شد  خواهد  سخت  بسیار  هزینه ها  سایر  کنار 

باشند. داشته  را  اقساط  بازپرداخت  امکان  جوانان  که  کرد  ریزی 
مشوق های  به  باید  مقطعی  مشوق های  کرد:  تصریح  تندگویان 
و  قساط  ا پرداخت  درگیر  زوجین  تا  شوند  تبدیل  من  ا و  ئمی  ا د
حق  جای  به  که  است  بهتر  مثال  عنوان  به  نشوند.  مالی  مشکالت 
العمر  مادام  صورت  به  افراد  حقوق  فرزند  هر  ازای  به  مندی،  عائله 
رایگان در  تولد فرزند چهارم، مسکن  یا در صورت  پیدا کند  افزایش 

شود. داده  قرار  اختیارشان 
تأکید کرد:  و جوانان  وزارت ورزش  امور جوانان  معاون ساماندهی 
 ۸۰ وام  به  نیازی  بشود،  حل  ما  جوانان  مسکن  و  اشتغال  مشکل  اگر 
میلیون تومانی نیست اما متأسفانه نه مسکن آنها تأمین است و نه شغل 

مناسبی دارند.
تندگویان تدوین یک دستورالعمل برای نظارت بر دریافت کنندگان 
وام را ضروری دانست و گفت: اگر نظارت دقیقی اعمال شود شاهد خرید و 
فروش وام، تبدیل وام به موضوع دیگر و یا ازدواج اجباری به دلیل دریافت 

وام نخواهیم بود.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: درصورتیکه 
افراد پس از ارائه درخواست وام موفق به دریافت آن نشده اند به سایت بانک 
مرکزی و یا سایت وزارت جوانان مراجعه و کد پیامک را وارد کنند یا به 

واحد شکایات بانک مرکزی اعالم کنند.
را  میلیونی   ۸۰ وام  تأمین  محل  مجلس  اگر  کرد:  عنوان  تندگویان 
مشخص کند و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم بپذیرند ممکن 

است مبلغ وام به سقف ۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

وقوع آتش سوزی در شهرک صنعتی اردبیل )۲(
در اثــر بــروز آتــش ســوزی در یکــی از واحدهــای تولیــدی شــهرک 
صنعتــی اردبیــل)۲( قســمتی از ایــن واحــد تولیــدی مــورد حریــق قــرار 

گرفــت و خســاراتی نیــز برجــا گذاشــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان 
اردبیــل، محمــد اهلــی ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: در اثــر وقــوع آتش 
ســوزی در ظهــر روز یکشــنبه در واحــد تولیدی اشــجع باتری، خوشــبختانه 
بــا حضــور بــه موقــع عوامــل آتــش نشــانی شــهرک صنعتــی اردبیــل)۲( و 
شهرســتان نمیــن و اردبیــل، ایــن آتــش ســوزی مهــار و از ســرایت آتــش 

بــه ســوله هــای همجــوار جلوگیری شــد.
ــد  ــن واح ــای ای ــارک ه ــی از انب ــوزی در یک ــش س ــزود: آت وی اف
تولیــدی صــورت گرفــت کــه محــل دپــوی جلــد باتــری بود.اهلــی ادامــه 
داد: خوشــبختانه ایــن آتــش ســوزی خســارات جانــی بــه همــراه نداشــت 
ــوع  ــت وق ــر داشــت کــه عل ــی در ب ــی متاســفانه خســارات هــای مال ول

حادثــه از ســوی کارشناســان آتــش نشــانی در دســت بررســی اســت.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان اردبیــل ضمــن 
تشــکر از حضــور بــه موقــع آتــش نشــانان در محــل حادثــه یــادآور شــد: 
رعایــت مــوارد پیشــگیری و اقدامــات الزم بــرای نصــب تجهیــزات اطفای 
حریــق یکــی مــواردی اســت کــه بایــد بــه طــور جــدی توســط واحدهــای 
تولیــدی پیگیــری و انجــام شــود تــا در مواقــع بروز حــوادث شــاهد حداقل 

خســارات وارده بــه واحدهــای صنعتــی باشــیم.

رئیس شورای شهر اردبیل: 
خدمات شورا و شهرداری بدون تعطیلی ادامه دارد 

رئیــس شــورای اســالمی شــهر اردبیــل گفــت: در شــرایط ســخت 
ــم،  ــف را شــاهد بودی ــا و دســتگاه های مختل ــی نهاده ــه تعطیل ــا ک کرون
شــورا و شــهرداری بــدون یــک روز تعطیلــی خدمــات خــود را بــه مــردم 

ارائــه کــرده اســت. 
جــواد انصــاری در یکصــد و ســی امین جلســه رســمی شــورای شــهر 
اردبیــل بــا قدردانــی از تــالش کادر شــهرداری و شــورا در ارائــه خدمــات 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــخت کرونای ــای س ــن روزه ــردم در ای ــه م ــت ب بی من
بــدون هیچ گونــه تعطیلــی ایــن خدمــات ادامــه داشــته و مــا در شــورا در 
ــه شــده  ــح ارائ ــا و لوای ــا طرح ه ــم ت جلســات کمیســیون ها ســعی کردی

را مــورد بررســی قــرار دهیــم. 
وی بــه مصوبــه شــورای شــهر در ســاماندهی ایســتگاه های موقــت 
در مناطــق مختلــف شــهرداری و همچنیــن ایســتگاه دائمــی تخلیــه نخاله 
تصریــح کــرد: بــا تاکیــد اعضــای شــورای شــهر قرار شــد در همــه مناطق 
شــهر اردبیــل ایســتگاه های موقــت بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه شــود 
تــا شــهروندان و ســازندگان بنــا نخاله هــای ســاختمانی خــود را در ایــن 

ایســتگاه تخلیــه کــرده و از آنجــا بــه ایســتگاه دائمــی منتقــل شــود.
ــت  ــن مدیری ــت:  ای ــل گف ــهر اردبی ــالمی ش ــورای اس ــس ش  رئی
ــود  ــهر و بهب ــی ورودی ش ــم ریختگ ــه ه ــع از ب ــد مان ــب می توان مناس
ــاختمانی  ــای س ــه نخاله ه ــاماندهی تخلی ــهری در س ــر ش ــیما و منظ س
باشــد و قطعــا جلــوی تخلفــات نیــز در ایــن زمینــه گرفتــه خواهــد شــد. 
انصــاری افــزود: امیدواریــم بــا تعییــن محــل موقــت و دائمی بــرای تخلیه 
نخالــه کــه امــری ضــروری محســوب می شــود بــا همــکاری خــود مــردم 
شــرایط مطلــوب و مناســبی را در ایــن حوزه شــاهد باشــیم وی بــه مصوبه 
شــورای شــهر مبنــی بــر پرداخــت ســود دوران مشــارکت بــه ارزش پنــج 
میلیــارد تومــان از بابــت احــداث مجتمــع شــهریار در اردبیــل اشــاره کــرد 
و ادامــه داد: شــهرداری مکلــف شــد تــا ســود دوران مشــارکت را پرداخــت 

و نســبت بــه تقســیط تســهیالت دریافتــی اقــدام کنــد.
ــان در ســطح  ــاماندهی متکدی ــه ضــرورت س ــن ب انصــاری همچنی
شــهر اشــاره کــرد و گفــت: شــهرداری بایــد بــا همراهــی نیــروی انتظامی، 
ــت  ــه فعالی ــرا ک ــد چ ــدام کن ــه اق ــن زمین ــداری در ای بهزیســتی و فرمان
متکدیــان و برخــی زباله گردان هــا ســبب شــده تــا چهــره شــهر اردبیــل 

وضعیــت مطلوبــی بــه خــود نگیــرد. 
ــع پســماند  ــع آوری و دف ــت جم ــا مدیری ــا ب ــرد: قطع ــه ک وی اضاف
بــه ویــژه پســماندهای تــر و خشــک کــه بــه صــورت تفکیکــی انجــام 
ــان گرفتــه  ــه ویــژه زن می شــود، جلــوی زباله گردان هــای ســطح شــهر ب
خواهــد شــد تــا شــرایط مناســبی را در ایــن حــوزه شــاهد باشــیم. رئیــس 
شــورای اســالمی شــهر اردبیــل بــه آغــاز تهیــه تعرفــه ســال ۱۴۰۰ بــا 
همــکاری شــورا و شــهرداری اشــاره کــرد و افــزود: قــرار شــد پنــج نفــر 
از اعضــای شــورای شــهر متشــکل از رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه 
و همکارانمــان در جلســات تخصصــی تهیــه و تدویــن تعرفــه ســال ۱۴۰۰ 
ــه دیدگاه هــا و نظــرات اعضــای شــورا را  ــن زمین شــرکت کــرده و در ای

بــه صــورت دقیــق مطــرح کننــد.

احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ در مجتمع آبرسانی 
سیمرغ

مازندران-بــه گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت 
آب و فاضــالب مازنــدران؛ مهنــدس احمــدی مدیــر امــور آبفــا شهرســتان 
ــه مهندســی  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــر اظه ــن خب ــا اعــالم ای ســیمرغ ب
ــرژی و  ــرف ان ــازی مص ــه س ــیمرغ ، بهین ــانی س ــع آبرس ــدد مجتم مج
اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت مخــزن ذخیــره و نیزکاهــش هزینــه هــای 
ــا ظرفیــت اســتحصال بیــش از  ــی ب تعمیــر و نگهــداری از تأسیســات آب
۵۰۰ لیتــر بــر ثانیــه یــک بــاب ایســتگاه پمپــاژ در قالــب مجتمع آبرســانی 

در دســت ســاخت قــرار دارد.
ــع  ــتراتژیک در مجتم ــم و اس ــاژ مه ــتگاه پمپ ــن ایس ــزود: ای وی اف
ــیمرغ،  ــتانهای س ــی شهرس ــر از اهال ــزار نف ــیمرغ ۲۰۰ ه ــانی س آبرس
جویبــار ، بهنمیــر و نیــز ۱۰۰روســتای مســیر ایــن شهرســتانها را تحــت 

ــرار مــی دهــد. پوشــش ق
مهنــدس احمــدی ادامــه داد: بــرای احــداث ایــن ایســتگاه پمپــاژ 
ــارد  ــار پیــش بینــی شــده کــه تاکنــون ۱۵ میلی ــال اعتب ــارد ری ۸۰ میلی
ریــال هزینــه شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه تهیــه و تدویــن کتابچــه و 
شناســنامه فنــی  و ســاختمانی تاسیســات در حــوزه شــهری و روســتائی 
،تهیــه نقشــه جامــع و پدافنــد غیــر عامــل حــوزه تحت پوشــش آبرســانی 
ــی  ــی از شناســائی دو عــدد نشــت نامرئ ــع آب ــی تمامــی مناب ــا جانمائ ب
ــه  ــر داد ک ــال  ۳۰۰ و ۴۰۰ خب ــوط انتق ــتگاه در خط ــدوده ایس در مح
ــه میــزان ۷ لیتــر در ثانیــه  ــا اجــرای ایــن طــرح از هــدر رفــت آب ب ب

جلوگیــری بــه عمــل آمــد.

رئیس شورای اسالمی شهر باغستان:

نقش مهم فرهنگ ورزش همگانی در ارتقا سالمت اجتماعی
احداث جاده های سالمت باغستان به طول 8 کیلومتر

مهندس جالل امامی با اشاره به 
همگانی  ورزش  فرهنگ  مهم  نقش 
و  اجتماعی  و  فردی  سالمت  ارتقا  در 
اوقات  در  ورزش  حضور  زمینه سازی 
فراغت، گفت: در همین راستا پروژه های 
جاده های سالمت در محالت نصیرآباد، 
طول  به  باغستان  مهدیه  و  خادم آباد 
مجموعا ۸ کیلومتر به منظور بهره مندی 

شهروندان احداث شد.
بط  ا و ر ز  ا نقل  به  باغستان- 
شورای  لملل  بین ا مور  ا و  عمومی 
اسالمی و شهرداری باغستان، مهندس 
اسالمی  شورای  رئیس  امامی  جالل 
اجرای  خصوص  در  باغستان  شهر 
گفت:  سالمت  جاده های  پروژه های 
و  توسعه  به  توجه  با  امروز  دنیای  در 
رفاهی  خدمات  و  امکانات  گسترش 
نوین زندگی کم تحرکی  و شیوه های 
یکی از مشکالت مبتال به تمام جوامع 
ورزش  نقش  میان  این  در  که  است 

دوچندان اهمیت می یابد.

به  توجه  با  همچنین  افزود:  وی 
را  کمی  نقش  تحرک  عامل  ینکه  ا
بازی  فراغت  اوقات  کردن  سپری  در 
می کند، مدیران بایستی با برنامه ریزی 
دقیق به سمت توسعه فرهنگ ورزش 

همگانی گام بردارند.

باغستان  اسالمی  شورای  رئیس 
همگانی  ورزش  موضوع  داشت:  بیان 
همچنین مورد تأکید اصل سوم قانون 
اساسی و اسناد باالدستی توسعه بوده 
همچون  ثاری  آ و  ید  فوا که  است 
افزایش  جسمانی،  سالمت  افزایش 

تفریح  شهروندان،  اجتماعی  مشارکت 
اجتماعی،  آسیب های  کاهش  سالم، 
زمینه سازی ورزش قهرمانی و غیره را 

به دنبال دارد.
شورای  گفت:  مامی  ا مهندس 
اسالمی و شهرداری باغستان نیز طی 
سال های گذشته موضوع پراهمیت رشد 
فرهنگ  توسعه  و  ورزشی  سرانه های 
اولویت کاری خود  ورزش همگانی در 
قرار داده است و در همین راستا احداث 
مجموعه های ورزشی، احداث و بازسازی 
بوستان ها، پارک ها و جاده های سالمت 

را در دستور کار دارد.
وی در پایان بیان داشت: جاده های 
سالمت یکی از پروژه های مهم مدیریت 
شهری در این حوزه بود که در محالت 
خادم آباد، نصیر آباد و مهدیه به منظور 
فضاهای  ز  ا شهروندان  بهره مندی 
 ۸ حدود  طول  مجموع  به  مذکور 
مسیر  کیلومتر   ۲ همچنین  و  کیلومتر 

دوچرخه سواری احداث شد.

ارتباطات  کل  مدیر   _ مرکزی 
از  مرکزی  استان  اطالعات  فناوری  و 
ارتباطی  و  مخابراتی  شبکه  پایداری 
با  همزمان  استان  درسطح  اپراتورها 
تشدید محدودیت های کرونایی خبر داد.

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اطالعات  فناوری  و  رتباطات  ا کل 
مدیر  مهدوی،  الدن  مرکزی،  استان 
اطالعات  فناوری  و  رتباطات  ا کل 
هماهنگی  شورای  جلسه  در  استان 
ICT استان با اشاره به ضرورت حفظ 
کیفیت خدمات شبکه و زیرساخت های 
وزیر  تاکید  به  توجه  با  ارتباطی گفت: 
افزایش  تجربه  همچنین  و  ارتباطات 
ر  د مشترکین  ند  با پهنای  مصرف 
مسئولین  هماهنگی  با  قرنطینه،  ایام 
ارتباطات زیرساخت استات و مخابرات 
برای  الزم  اقدامات  مرکزی،  منطقه 

پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب 
به مشترک انجام شد.

مخابرات  کرد:  تصریح  مهدوی 
منطقه مرکزی همکاری الزم را با سایر 
شرکتهای FCP به منظور  آمد و شد 

کارشناسان  و  دارد    MDF مراکز  در 
شرکت های FCP موظفند جهت حضور 
پروتکل های  کلیه  مراکز مخابراتی  در 

بهداشتی را رعایت کنند.
داد:  ادامه  استان  در  وزیر  نماینده 

فنی  کارشناسان  کاری  افزایش شیفت 
در  استان  سطح  مخابراتی  مراکز  در 
فعالیت هایی  تا  دارد،  قرار  کار  دستور 
آموزش  و  کارکنان  دورکاری  همچون 
دانش آموزان که به واسطه همه گیری 
بیماری کووید ۱۹ به صورت الکترونیکی 
ارتباطی   زیرساختهای  از  استفاده  با  و 

انجام می شود، دچار اختالل نشود.
فناوری  و  ارتباطات  کل  مدیر 
مصرف  گراف  افزود:  استان  اطالعات 
کاربران اینترنت نشان میدهد که پیک 
مصرف کاربران از ساعت ۸ صبح آغاز 
و  دارد  ادامه  پایانی شب  ساعات  تا  و 
از  ارتباطی  افزایش ظرفیتهای  این رو 
با  همزمان  که  است  اقداماتی  جمله 
سبک  تغییر  و  کرونا  ویروس  شیوع 
زندگی مردم، در حوزه ارتباطی استان 

ایجاد شده و ادامه دارد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مرکزی:
تامین ارتباطات پایدار در سطح استان مرکزی همزمان با تشدید محدودیت های کرونایی

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

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۰۵۶ هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  ۱۵ صادره  زاده سفیده فرزند عباس بشماره شناسنامه  خانم جمیله رضا 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   *** در  اردستان 
 ۴۷۳ شماره  پالک  مربع  متر   ۱۱۴/۵۰ مساحت  به   *** آن  در  احداثی 
فرعی از ۱۱۱ – اصلی واقع در شهر ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
محرز   *** قاجار  صفر  ورثه  از  احدی  قاجار  اله  لطف  مالکیت  از   ***
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
مالکیت  به صدور سند  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اخذ رسید،  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت مذکور و عدم  قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م / الف ۳۹۵

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۴

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
از ۳- اصلی  باقی محمودی مالک ششدانگ پالک ۱۱۳۵ فرعی  آقای 
به  با تقدیم یکبرگ استشهادیه که   ) بخش ۱۱ سنندج )قریه سراب قامیش 
تایید دفتر اسناد رسمی ۷۰ سنندج رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
پالک مرقوم را که به نام ایشان صادر گردیده و در رهن بانک کشاورزی قرار 
را  المثنی  مالکیت  تقاضای صدور سند  اداره  این  از  و  نموده  مفقود  را  گرفته 
دارد لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ – آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 
۱۳۸۰ در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله و یا سند 
اداره  این  به  روز   ۱۰ مدت  آگهی ظرف  انتشار  تاریخ  از  است  خود  نزد  فوق 
صدور  به  اعتراض  به  نسبت  معامله  یا خالصه  سند  اصل  ارایه  با  و  مراجعه 
سند المثنی اقدام نماید . در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

صادر و تسلیم خواهد شد. 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج   م الف ۱۶۰۲۲۸

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

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۳۸۶۸ هیات اول موضوع قانون 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم معصومه خیراله ارومیه فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۷۹۵۴ صادره 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   *** در  تهران  از 
احداثی در آن *** به مساحت ۱۱۴/۵۰ متر مربع پالک شماره ۴۷۳ فرعی 
از ۱۱۱ – اصلی واقع در شهر ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از 
مالکیت صفر قاجار احدی از وراث لطف ا... قاجار *** محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م / الف ۳۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۴

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

برگزاری اولین نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1400؛

قالیباف: تغییرات در الیحه بودجه باید به نفع مردم باشد
با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
در  اساسی  تغییرات  اعمال  لزوم  به  اشاره 
ساختار الیحه بودجه ۱۴۰۰ به نفع معیشت 
مردم، گفت: زمان کافی برای بررسی بودجه 
اختصاص خواهیم داد تا بودجه سال آینده 
به  به نحوی که  و  بررسی  با دقت کامل 
مردم  معیشت  و  کشور  اقتصادی  شرایط 

کمک کند، تصویب شود.
روز  عصر  که  قالیباف  محمدباقر 
جلسه  لین  و ا ر  د  ) شنبه ر چها ( گذشته
بودجه  الیحه  بررسی  تلفیق  کمیسیون 
۱۴۰۰ حضور یافته بود، تاکید کرد: امیدوارم 
با تالش اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 
بودجه  گزارش  ها،  کمیسیون  دیگر  و 
سال آینده به صحن علنی ارائه شود و ما 
بتوانیم یک گام جدی و اساسی برای رفع 
مشکالت اقتصادی در این شرایط سخت 

کشور برداریم.

وی تاکید کرد: الیحه بودجه تقدیمی 
دولت به مجلس دارای اشکاالت جدی و 
اساسی است، به ویژه آنکه بودجه به صورت 
انبساطی  دیده شده  که باعث  تورم  و 
این  مبنای  بر  همچنین  شود.  می  گرانی 
بودجه انبساطی هزینه زیادی هم در نظر 
ها  هزینه  برخی  البته  است.  شده  گرفته 
مانند حقوق را  باید حفظ کرد به گونه ای  
که افزایش الزم را داشته باشد چون یکی 
از اهداف اساسی ما در مجلس توجه جدی 
به معیشت مردم و قدرت خرید توسط اقشار 

مختلف است.
قالیباف گفت: همچنین یکی دیگر از 
اشکاالت جدی بودجه سال آینده، ارقامی 
است که برای صادرات نفت و درآمدهای 
نفتی توسط دولت در نظر گرفته شده که 
به نظر می رسد،  تحقق آن یا سخت است 
یا امکان پذیر نیست و لذا می تواند باعث 

کسری بودجه شدید و تورم شود که در این 
به مردم  اقتصادی، فشار مضاعف  شرایط 
خواهد بود و ما در مجلس باید جلوی فشار 
تورمی بر مردم را با اصالح بودجه بگیریم.

کشورمان  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
ضمن تاکید بر اینکه ویژگی های تغییرات 
در  باید  آینده  سال  بودجه  در  اساسی 
کمیسیون تلفیق مشخص شود، اظهار کرد: 
باید میزان درآمدها و هزینه ها و همچنین 
مسائل و محورهای اصلی مدنظر نمایندگان 
برای این تغییرات در بودجه در کوتاه ترین 

زمان بررسی و تعیین شود.
کمیسیون  اعضای  به  خطاب  وی 
از  شما  کرد:  تاکید   ۱۴۰۰ بودجه  تلفیق 
روز شنبه تا سه شنبه هفته آینده روزهای 
پرکاری را در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
دارید و پیشنهاد می کنم رأی گیری درباره 
کلیات این بودجه را به جای روز یکشنبه در 

روز سه شنبه انجام دهید و طی این چند روز 
پیشنهادات نمایندگان و دولت را به خوبی 
شنیده، بررسی و سپس درباره کلیات رأی 

گیری کنید.
قالیباف تاکید کرد: هر جلسه ای را که 
ضرورت حضور من در آن وجود داشته باشد، 
حاضر خواهم شد، به ویژه اگر بحث اصالح 
بتوانیم  تا  باشد  میان  در  بودجه  ساختار 
ساختار  در  نیاز  مورد  اساسی  اصالحات 

بودجه به نفع معیشت مردم انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اولویت کنونی 
بر  و  است   ۱۴۰۰ بودجه  بررسی  مجلس 
این اساس ما هم در صحن علنی و هم 
کافی  زمان  بودجه،  تلفیق  کمیسیون  در 
برای بررسی آن اختصاص خواهیم داد تا 
بودجه سال آینده با دقت کامل بررسی و 
به نحوی که به شرایط اقتصادی کشور و 

معیشت مردم کمک کند، تصویب شود.
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پایان سال سخت و پرحاشیه وزنه برداری جهان
رییس موقت فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم کرد که سال ۲۰۲۰، سال 

بسیار سختی برای وزنه برداری بود.
فدراسیون  رییس موقت  ایرانی،  مایکل 
جهانی وزنه برداری با نزدیک شدن به پایان 
سال میالدی ۲۰۲۰ بیانیه ای را منتشر کرد. 
سال  بگویم  صادقانه  گفت:  بیانیه  این  در  او 
۲۰۲۰، سال بسیار سختی برای وزنه برداری 
بود و قول می دهم سال ۲۰۲۱ بهتر باشد اما 
باید تالش زیادی کنیم تا این اتفاق رخ دهد.

من نمی خواهم در مورد اتفاقاتی که درگذشته  
اما در ۱۰ هفته گذشته  رخ داد صحبت کنم 
برای برگزاری گنگره تصویب اساسنامه جدید 
ریزی  برنامه  انتخابات  و  جهانی  فدراسیون 

کردیم. همچنین با آژانس بین المللی ضد دوپینگ )ITA( قرارداد همکاری خود 
را تمدید کردیم و اختیار کامل دادیم تا ادعاهای مطرح شده توسط پروفسور مک 
الرن و وادا مبنی بر وجود دوپینگ سیستماتیک در فدراسیون جهانی وزنه برداری 

را بررسی کند.
او ادامه داد: ما در این مدت کمیسیون انضباطی و اخالق را تشکیل دادیم و 
از افراد کارشناس در کمیته اصالحات استفاده کریم و قرار است تا ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ 
)۳ بهمن ۹۹(  اساسنامه جدید فدراسیون جهانی را ارائه بدهیم و در این مدت برای 
کامل کردن آن پیشرفت چشمگیری داشتیم. از این رو باید از ۱۳ فدراسیون ملی 

که ایده های خود را به ما ارائه کردند تشکر و قدردانی می کنم.
ایرانی در مورد بدترین اتفاقات سال ۲۰۲۰ تصریح کرد: بدترین اتفاق سال 
۲۰۲۰، زمانی بود که کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفت اوزان وزنه برداری 
را در المپیک ۲۰۲۴ کاهش دهد و تعدادی از وزنه برداران جوان به دلیل تقلب  و 
خیانت دیگران از حضور در المپیک محروم می مانند. با این حال ما باید مصمم 

باشیم تا در سال ۲۰۲۱ بهتر عمل کنیم.
او در مورد برنامه های فدراسیون جهانی در سال ۲۰۲۱ تاکید کرد: ما باید 
ترتیبی اتخاذ کنیم تا کنگره ها در سال ۲۰۲۱ به صورت حضوری برگزار شوند. 
همچنین پروفسور مک الرن باید قسمت دوم گزارش خود در مورد فدراسیون جهانی 
را ارائه کند زیرا با وجود درخواست کمسیون انضباطی و کمیته اصالحات این کار را 
انجام نداده است. همچنین باید با برنامه ریزی، حضور موفق در مسابقات انتخابی 

المپیک  و المپیک توکیو داشته باشیم.
در پایان از همه که با وجود سختی ها تالش کردند به وزنه برداران خدمت 

کنند تشکر می کنم. آرزوی بهترین هارا برای شما در سال  جدید دارم.

دعوت از 8  بوکسور به اردوی تیم ملی 
دور جدید تمرینات بوکسورهای ملی پوش 
کشورمان از امروز در سالن شماره ۹ مجموعه 

ورزشی انقالب استارت خواهد خورد.
مرحله ششم اردوی آماده سازی تیم ملی 
مسابقات  در  شرکت  برای  کشورمان  بوکس 
های  بازی  و  پاریس  در  المپیک  گزینشی 
المپیک توکیو، از امروز )پنجشنبه چهارم دی 
ماه( در سالن شماره ۹ مجموعه ورزشی انقالب 

آغاز خواهد شد.
در این مرحله از اردو نیز علیرضا استکی 
سرمربی تیم ملی بوکس، هشت بوکسور )پوریا 

امیری، احسان روزبهانی، میثم قشالقی، سیدشاهین موسوی، مسلم مقصودی، باقر 
فرجی، دانیال شه بخش و امید احمدی صفا( را به اردو دعوت کرده است.

روز گذشته)چهارشنبه سوم دی ماه( از تمامی اعضای تیم ملی بوکس تست 
PCR گرفته  شد و بعد از مشخص شدن نتایج آزمایشات نفرات، تمرینات از امروز 

آغاز خواهد شد و تا روز ۱۸ دی ماه به طول خواهد انجامید.

دومین لژیونر والیبال هم راهی ترکیه شد
تیم ملی  مرتضی شریفی دریافت کننده 

والیبال ایران به تیم هلیلیه ترکیه پیوست.
جوان  کننده  دریافت  شریفی،  مرتضی 
تیم ملی والیبال که سابقه قهرمانی با تیم های 
نوجوانان و جوانان را در مسابقات جهانی دارد، 
بعد از یک سال حضور در بورسا اسپور ترکیه 
در ابتدای فصل جاری به لیگ ایران بازگشت 

و به تیم شهرداری ارومیه پیوست.
فصل  نیم  از  بعد  جوان  ملی پوش  این 
حضور در ترکیب شهرداری ارومیه که البته به 
دلیل ابتال به کرونا با غیبت او در چند بازی 

هم همراه شد، حاال بار دیگر راهی لیگ ترکیه شده است.
شریفی بعد از توافق با تیم هلیلیه که در حال حاضر در رتبه سیزدهم لیگ 

ترکیه قرار دارد، راهی این کشور شد.
چند روز پیش نیز امیر غفور به تیم والیبال بورسا اسپور ترکیه پیوسته بود و با 

حضور شریفی، تعداد لژیونرهای ایران در این کشور به عدد دو رسید.

4 کرونای مثبت قبل از استارت تیم های ملی کشتی
از کشتی گیران  نفر  آزمایش کرونای ۴ 
و کادرفنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 

مثبت شد.
طبق اعالم فدراسیون کشتی بعد از انجام 
تست کرونا از اعضای تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی پیش از شروع اردو، ۴ تست مثبت 

اعالم شده است.
در کشتی فرنگی حبیب اله اخالقی مربی 
آزاد سجاد غالمی )۸۶  این تیم و در کشتی 
کیلوگرم(   ۶۵( یزدانی  امیرمحمد  و  کیلوگرم( 
کشتی گیران و سجاد امیری ماساژور این تیم 

آزمایش کرونایشان مثبت شده و پیگیر روند درمانی خود هستند.
البته امیرمحمد یزدانی که از حدود ۱۰ روز قبل با تست مثبت کرونا مواجه 
شده بود و به همین دلیل حضور در مسابقات جام جهانی انفرادی صربستان را هم 

از دست داد. او همچنان باید دوران قرنطینه را طی کند.
سایر کشتی گیران و مربیانی که با تست منفی خود مواجه شدند،  از امروز 

اردوی خود را در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی استارت می زنند.

مخالفت ژاپن با اعالم وضعیت اضطراری در آستانه بازی های ۲0۲0 
مجدد  اعالم  با  ژاپن  وزیر  نخست 
وضعیت اضطراری در این کشور مخالفت 
کرد و دلیل این مخالفت را آزمایش اقدامات 

مقابله ای با کرونا عنوان کرده است. 
و  نباختگان  جا ر  شما فزایش  ا با 
مبتالیان روزانه به کووید۱۹ در ژاپن بویژه 
توکیو، شهر میزبان بازی های المپیک، گمانه 
زنی ها برای اعالم وضعیت اضطراری مجدد 
در این کشور آغاز شده است که یوشیهیده 
سوگا نخست وزیر ژاپن این موضوع را رد 

کرده است. 
نرخ مرگ و میر ناشی از پاندمی کرونا 

در ژاپن طی ماه پایانی سال میالدی از ۳۸۲ نفر در روز به بیش از ۲ برابر افزایش 
یافته که تعداد مبتالیان نیز از مرز ۳۰۰۰ نفر عبور کرده است تا ژاپن وارد فاز 
دیگری از پاندمی ویروس کرونا شود. طی ۳۰ روز اخیر نیز تعداد مبتالیان به 
کرونا در توکیو از ۱۰ هزار نفر گذشته است که زنگ خطری برای برگزاری 

بازی های ۲۰۲۰ به شمار می رود. 
با وجود این شرایط، نخست وزیر ژاپن با اعالم وضعیت اضطراری در این 
کشور مخالفت کرده و دلیل این مخالفت را آزمایش اقدامات مقابله ای با کرونا 
عنوان کرده است. این در حالی است که انجمن پزشکی و هشت نهاد بهداشتی 

و سالمت در کشور ژاپن وضعیت مراقبت ها را اضطراری و قرمز اعالم کرد.

افشای تصمیم عجیب مسی برای بازنشستگی!
خبرنگار  اِووله  جوردی  پیش  روز  سه 
کاتاالن شبکه السستا مصاحبه ای اختصاصی 
از لیونل مسی گرفت که یکشنبه هفته بعد 

پخش خواهد شد.
روز دوشنبه گذشته شبکه السستا خبر از 
مصاحبه اختصاصی با لیونل مسی برای پایان 
سال ۲۰۲۰ داد. جوردی اِووله خبرنگار مشهور 
کاتاالن به خانه مسی در کاستلدفلس بارسلونا 
رفت و هرچند نسبت به زمان تعیین شده به 
تاخیر داشت ولی  خاطر دیر رسیدن تاکسی 
مصاحبه ای طوالنی با لیونل مسی در فضایی 

دوستانه داشت و به ادعای خودش تاکنون هیچ خبرنگاری موفق نشده مسی را برای 
ساعت ها اینچنین به حرف بکشد.

این مصاحبه قرار است یکشنبه پیش رو پخش شود.
اِووله که سه شنبه شب میهمان برنامه کاروسل کادنا سر بود و جزئیاتی از 
مصاحبه خود با مسی را فاش ساخت. اِووله به کادنا سر گفت:» دوست داشتم با 
مسی بیشتر آشنا شوم و این برایم مهم بود که بدانم مسی چه کسی است و چطور 
فکر می کند. از دو ماه پیش درخواست مصاحبه با او را مطرح کرده بودیم تا اینکه 
این هفته به ما اعالم شد می توانیم به منزل او برای مصاحبه برویم و باید بگویم 
که مسی در این مصاحبه به طور دقیق در مورد آینده اش حرف زد و باعث شگفتی 

ام شد. او در مورد آینده اش چیزهایی گفت که متعجبم کرد.
مسی پیش از این گفته بود که در اوج پاندمی کرونا دوست ندارد در مورد 
مسائلی دیگر حرف بزند و دلیل تاخیر در مصاحبه همین بود. او بسیار متواضعانه و 
فروتن حرف زد. باید بگویم که در نهایت این بیشتر به یک صحبت دوستانه تبدیل 
شد تا یک مصاحبه رسمی.« در انتهای مصاحبه، »خوزه آنتونیو پونِستی«، مجری 
برنامه در مورد شایعات بازنشستگی مسی در اینتر میامی؛ تیم تحت هدایت دیوید 

بکام سوالی مطرح کرد و اِووله پاسخ داد:» درست به هدف زدید.«

آنچلوتی: فرگوسن من را برای یونایتد زیر نظر داشت
سرمربی ایتالیایی برای اولین بار فاش 
کرد که سر آلکس فرگوسن او را برای هدایت 

منچستریونایتد زیر نظر داشت.
آنچلوتی  کارلو  میل،  دیلی  گزارش  به 
مورد  در  بار  اولین  برای  اورتون   سرمربی 
چگونگی برخورد سر الکس فرگوسن با وی 
در مورد سرمربیگری منچستر یونایتد پس از 
تصمیم به کناره گیری از این تیم صحبت کرد.

این سرمربی ایتالیایی که تیمش عصر 
چهارشنبه به مصاف تیم اوله گونار سولسشایر 

رفت، اظهار کرد که او همیشه از سرمربی اسکاتلندی به خاطر در نظر گرفتن او 
سپاسگزار بوده اما در عوض خودش را به رئال مادرید متعهد می دانست و به همین 

خاطر به پیشنهاد او جواب منفی داد.
آنچلوتی گفت: می توانم بگویم که من یک رابطه خیلی خوب با سر الکس 
دارم. وقتی او تصمیم گرفت بازنشسته شود به من پیشنهاد داد اما من به رئال مادرید 
نزدیک بودم و به این تیم متعهد بودم و نمی توانستم به یونایتد جواب مثبت بدهم.

آنچلوتی که چهارشنبه شب دوباره خامس رودریگز را نداشت، اصرار دارد که 
اورتون می تواند در این فصل جام به دست بیاورد.

وی گفت: ما می خواهیم بهترین تالش خود را انجام دهیم. فشار روی ماست 
که مدت ها جام به دست نیاورده ایم.

کان: تالش برای تمدید قرارداد آالبا جواب نداد
مدیر باشگاه بایرن مونیخ اعتراف کرد که تالش این باشگاه برای تمدید قرارداد 

آالبا جواب نداد و این بازیکن قراردادش را تمدید نخواهد کرد.
به گزارش  elsport، قرارداد داوید آالبا با بایرن مونیخ در ماه ژوئن پیش رو به 
پایان خواهد رسید و به نظر می رسد که جدایی این بازیکن از باواریای ها قطعی است.

آالبا دوازدهمین سال حضور خود در بایرن مونیخ را تجربه می کند و توانسته 
دو بار با تیم قهرمانی در لیگ قهرمانن اروپا را تجربه کند.

اولیور کان، مدیر باشگاه بایرن مونیخ درباره تمدید قرارداد آالبا گفت: نهایت 
تالش خود را به کار گرفتیم تا آالبا را متقاعد به ماندن کنیم. براین بازیکن باتجربه 
فرش قرمز پهن کردیم اما نه او و نه مدیر برنامه هایش حاضر نشدند که روی آن 

قدم گذارند و به همین خاطر هم ما این فرش را جمع کردیم.
او ادامه داد: هر آنچه الزم بود برای تمدید قرارداد آالبا انجام دادیم. او ۱۲ 
سال است که در تیم بازی می کند. به نظر می رسد که او اهداف دیگری در سر دارد 

و ما هم باید قبول کنیم.
از منچستر یونایتد، رئال مادرید و پاری سن ژرمن به عنوان مشتری جدی این 
بازیکن سخن به میان می آید که البته احتمال حضور او در رئال با توجه به ضعف 

مارسلو بیشتر است.

کروس: مسی نباید در میان 3 نامزد نهایی The Best قرار می گرفت
هافبک رئال مادرید اعالم کرد ستاره 
 The آرژانتینی نباید در میان سه نامزد نهایی

Best قرار می گرفت.
به گزارش آس، تونی کروس در یک 
The Best صحبت کرد.  درباره  پادکست 
هافبک رئال مادرید گفت: روبرت لواندوفسکی 
اما  بود   The Best جایزه  کسب  شایسته 
نهایی  نامزد  میان سه  در  نباید  لیونل مسی 
گذشت  که  سالی  در  چون  می گرفت  قرار 

خوب کار نکرد. 
یورگن کلوپ باالتر از هانسی فلیک جایزه بهترین سرمربی سال فیفا را به 
دست آورد. بازیکن آلمانی در این رابطه اظهار کرد: هر دو سرمربیان بزرگی هستند 
به خاطر موفقیت هایی که به دست آوردند. کلوپ هم سال شگفت انگیزی را پشت 
سر گذاشت و می توان عملکرد خوب آن ها را دید. در نهایت خیلی اهمیت ندارد که 

چه کسی این جایزه را می برد.
او افزود: فلیک یکی از شخصیت های برجسته ۲۰۲۰ بود و نه تنها سه گانه را 
به دست آورد بلکه همه تیم ها را به زانو در آورد و کمتر پیش می آمد تیمش کمتر از 

چهار بار دروازه حریفان را باز کند. 
کروس در پایان به رابطه اش با فلیک اشاره کرد و گفت: تنها یک مشکل با او 
در تیم ملی داشتم  )دستیار یواخیم لو در تیم ملی آلمان بود(. در جام جهانی ۲۰۱۴ 
بارها من را از خواب بیدار می کرد تا بروم صبحانه بخورم چون دوست نداشتم این 
کار را کنم. به نظرم رفتارش خوشایند نبود اما دیگر این موضوع به گذشته تعلق دارد.

گزارش آاس؛ سیمئونه 300؛ رکوردی جدید برای ال چولو
پیروزی سه شنبه شب گذشته اتلتیکو 
در زمین سوسیداد برای دیه گو سیمئونه طعم 

ویژه ای داشت.
سه شنبه شب گذشته دیه گو سیمئونه 
سرمربی آرژانتینی با شکست رئال سوسیداد 
به رکورد ۳۰۰  پیروزی با اتلتیکومادرید رسید.

را در  اتلتیکومادرید روزهای درخشانی 
قهرمانان  لیگ  در  و  کند  می  اللیگا سپری 
اروپا هم به مرحله یک هشتم نهایی صعود 
دیگو  منسجم  و  ثبات  با  تیم  است.  کرده 

سیمئونه اکنون با ۳۲ امتیاز صدرنشین اللیگاست و در ۱۳ بازی تنها یک شکست 
و دو تساوی را تجربه کرده است.  روخی بالنکو در ۱۰ بازی دیگر حریفان خود را 

مغلوب کرده است.
از یک جهت خاص بود چون  این تیم مقابل رئال سوسیداد  پیروزی ۲-۰ 

سیمئونه به رکورد ۳۰۰ برد با اتلتیکو رسید. 
به نوشته میسترچیپ)کارشناس اسپانیایی( سیمئونه دومین سرمربی تاریخ فوتبال 
اسپانیاست که در کمتر از ۵۰۰ بازی به چنین رکوردی می رسد. سرمربی آرژانتینی 
برای کسب سیصدمین برد خود به ۴۹۹ بازی نیاز داشت. تنها کسی که توانسته 
است تا این تاریخ به چنین رکوردی دست یابد، میگل مونیوز است که با رئال مادرید 

در ۴۸۲ دیدار ۳۰۰  پیروزی را به دست آورد. 
سیمئونه دومین سرمربی اتلتیکو است که ۳۰۰ پیروزی را به دست می آورد. 

پیش از او لوییس آراگونس در ۵۸۷ دیدار توانسته بود به این تعداد برد دست یابد.

و  فنی  کمیته  رییس 
سیون  ا فدر فوتبال  توسعه 
اعتبار  از  پرسپولیس  گفت: 
قهرمانان  لیگ  در  کشورمان  فوتبال 
کره جنوبی  اولسان  برابر  دیدار  و  آسیا 
خیلی خوب دفاع کرد و نشان داد که 
بزرگ  قدرت های  از  یکی  هنوز  ایران 

آسیاست.
»مرتضی محصص« در خصوص 
در  اولسان  برابر  پرسپولیس  شکست 
فینال لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: 
انجام  را  بازی خیلی خوبی  پرسپولیس 
مثل  کلیدی  مهره های  اینکه  با  داد. 
تیم  با  امیری  وحید  و  پهلوان  احسان 
کادر  و  گل محمدی  یحیی  اما  نبودند 
فنی تیم ارتباط خوبی بین خطوط بوجود 
آوردند و در حمله خوب ظاهر شدند و 

این شکست کمال بدشانسی بود.
نشان  بازی  این  آمار  افزود:  وی 
و  کرنر  هشت  پرسپولیس  که  می دهد 
پرسپولیس  داشت.  کرنر  یک  اولسان 
پاس   ۳۵۶ اولسان  و  داده  پاس   ۴۶۲
داده است که در واقع پرسپولیس ۱۰۶ 
دادن  از  است. هدفم  داده  بیشتر  پاس 
کنم  عنوان  تا  است  این  رقم ها  این 
که پرسپولیس تسلط بازی را در دست 
داشت. فقط یک برتری حریف نسبت 
زیرکانه  ما داشت و آن هم خطای  به 
اولسان بود. این تیم کره ای ۲۰ خطا و 

ما ۱۰ خطا داشتیم.
توسعه  و  فنی  کمیته  ییس  ر
اینکه  به  اشاره  با  فدراسیون  فوتبال 
خطاهای بازیکنان اولسان در نیمه اول 

به پرسپولیس آسیب رساند، گفت: روند 
حمله و بازی پرسپولیس را این خطاها 
نیمه  در  داوران  معموال  ریخت.  بهم 
نخست خیلی سخت گیری نمی کنند و 
کارت ها را برای نیمه دوم نگه می دارند. 
اولسان با خطاهای بیشتری بازی را برد.

پنالتی   ۲ این  کرد:  عنوان  وی 
ممکن است برای هر تیمی اتفاق بیفتد. 
بدانیم.  مقصر  را  شخصی  نمی توانیم 
احمد نوراللهی و مهدی شیری بازیکنان 
کلیدی پرسپولیس هستند و این اشتباه 
ممکن است پیش بیاید. سرخپوشان از 
دفاع  خوب  خیلی  ایران  فوتبال  اعتبار 
کردند و نشان دادند که ایران هنوز یکی 
از قدرت های بزرگ آسیاست و در عرض 
سه سال پرسپولیس دو بار به فینال آسیا 

رفت و این موضوع را نمی توانیم خراب 
منفی  نکات  در خصوص  تنها  و  کنیم 

حرف بزنیم.
پرسپولیس  شد:  یادآور  محصص 
در  و  داد  انجام  خوبی  خیلی  بازی 
طول بازی خیلی پیشرفت کرد. یحیی 
گل محمدی و کادر فنی او یک اعتبار 
برای فوتبال ایران محسوب می شوند و 
باد بتوانیم آنان را حفظ کنیم. پرسپولیس 
با این روند یکی از شانس های قهرمانی 

سال آینده است.
وی تصریح کرد: تیم های کره ای 
مثل اولسان نگرانی مالی زیادی ندارند و 
وقتی کارخانه به این بزرگی  و ورزشگاه 
است  آنان  اختیار  در  نیز  جهانی  جام 
قابل قیاس نه تنها با پرسپولیس بلکه 

با دیگر تیم ها هم نیستند. اولسان یکی 
از ثروتمندترین باشگاه ها در کره و آسیا 
و از نظر زیرساخت هاست. پرسپولیس و 
استقالل و دیگر تیم ها نیاز به ورزشگاه 
ریابی  بازا و  مالی  حامی  خصوصی، 

قوی دارند.
رییس کمیته فنی و توسعه فوتبال 
فدراسیون همچنین وضعیت تیم فوتبال 
نوجوانان و جوانان برای صعود به جام 
جهانی را امیدوارکننده دانست و گفت: 
اصفهان  در  را  اردویی  جوانان  تیم 
راهی  گذشته  روز  و  داشت  شیراز  و 
تاجیکستان شد.  هنوز تاریخ مسابقات 
است  ممکن  حتی  و  نیست  مشخص 
مسابقات  تاریخ  نیز  نوجوانان  برای 

تغییر کند.

پرسپولیس یکی از شانس های قهرمانی سال آینده است؛

محصص: یحیی و تیمش، اعتبار فوتبال ایران محسوب می شوند 
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گفت:  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
در  پرسپولیس  حریف  که  چند  هر 
نداد  اجازه  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 
کند  پیاده  را  خود  برنامه های  تیم  این 
اما سرخپوشان نشان دادند که با وجود 
را  بزرگی  تیم های  مقتدرانه  کاستی ها 

حذف کرده اند.
»بیژن  ذوالفقارنسب« با تمجید از 
اظهار  گل محمدی«  »یحیی  شاگردان 
مسابقات  روند  بخواهیم  اگر  داشت: 
پرسپولیس را بررسی کنیم نباید آن را 
به یک بازی فینال منتهی کرد زیرا این 
حذفی  مراحل  و  مقدماتی  دور  در  تیم 
در غرب آسیا توانست تیم های بزرگی 
را از پیش رو بردارد. این تیم توانست 
التعاون را در مرحله گروهی و تیم های 

السد، پاختاکور و النصر را قبل از فینال 
حذف کند. این در حالی بود پرسپولیس 
نسبت به آن تیم ها مهره های تاثیرگذار 

کمتری داشت.  

وی ادامه داد: در دیدار فینال برابر 
اولسان هیوندای نیز پرسپولیس به دنبال 
تحمیل تاکتیک خود بر تیم کره ای بود 
اما واقعیت این است که حریف نسبت 

به نماینده ایران قوی تر بود و اجازه پیاده 
کردن تاکتیک های سرمربی را نداد. البته 
به  خوبی  بازی  پرسپولیس  بازیکنان 
نمایش گذاشتند و توانستند پیش از تیم 
کره ای به گل برسند. نباید به بازیکنان 
پرسپولیس ایراد بگیریم زیرا آنان در حد 
توان، بازی خود را به نمایش گذاشتند.  
برخی  به  اشاره  با  دوالفقارنسب 
ایران  باشگاهی  فوتبال  در  کاستی ها 
گونه ای  به  قراردادها  باید  چرا  گفت: 
از تیم جدا  به راحتی  بازیکن  باشد که 
برای  الزم  تدبیر  مدیران  چرا  شود. 
علیپور  ترابی، علی  داشتن مهدی  نگه 
این  نداشتند.   را  خلیل زاده  شجاع  و 
اتفاقات نشان می دهد که فوتبال ایران 

هنوز کاستی هایی دارد.  

ذوالفقارنسب:

پرسپولیس با وجود کاستی ها مقتدرانه به فینال صعود کرد

و  زاده  خلیل  طارمی،  آزمون، 
کنعانی زادگان کاندیدای کسب عنوان 

مرد سال فوتبال آسیا هستند.
تیم تحریریه تیتان اسپورت چین 
و فاکس اسپورت آسیا با الهام از فرانس 
فوتبال و اهدای جایزه بالون در، از سال 
به  را  ای  جایزه  گرفت  تصمیم   ۲۰۱۳
گذشته  سال  در  که  بازیکنی  افتخار 
بهترین عملکرد در فوتبال آسیا از خود 

نشان داده است، اهدا کند.
از  فوتبال،  نگاران  روزنامه  هیئت 
نقاط مختلف آسیا و مناطق مربوط به 
فوتبال  کنفدراسیون  ملی  های  انجمن 
می  شرکت  گیری  رأی  این  در  آسیا 
سایت  سردبیر  راهبر  پژمان  که  کنند 
ترین  پرمخاطب  عنوان  به  سه  ورزش 
سایت ورزشی ایران، در این رأی گیری 

حضور پیدا می کند.
این  به  نیز  گیری  رأی  قوانین 
اعضای  از  یک  هر  که  است  صورت 
 ۵ گیری،  رأی  این  در  کننده  شرکت 
بازیکن منتخب خود را انتخاب می کند 
به  امتیاز  ترتیب ۶، ۴، ۳، ۲ و ۱  به  و 
عنوان  نهایت  در  گیرد.  می  تعلق  آنها 
بهترین فوتبالیست سال آسیا به بازیکنی 
اهدا  باشد  را داشته  امتیاز  باالترین  که 

می شود.
این جایزه از میان همه فوتبالیست 
فوتبال  در  که  شود  می  انتخاب  هایی 
آسیا شرکت می کنند. از جمله با بازی 
در تیم های ملی یا باشگاه های وابسته 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا که در سال 

تقویمی گذشته به میدان رفته اند.
میان  از  جایزه  این  کلی،  طور  به 
سه دسته از بازیکنان انتخاب می شود:

دارای  که  هایی  فوتبالیست  الف( 
انجمن های  به  تابعیت مناطق مربوط 
در  و  هستند   AFC به  وابسته  ملی 
 AFC به  وابسته  فوتبال  های  باشگاه 

بازی می کنند.
ب( فوتبالیست هایی که در باشگاه 

های خارج از قاره آسیا بازی می کنند 
و در مسابقات رسمی بین المللی تحت 
نظر فیفا در طول سال گذشته در تیم 
از تیم ملی  های ملی کشورشان )اعم 
به  تر(  پایین  های  رده  یا  بزرگساالن 

میدان رفته اند.
ج( فوتبالیست هایی که شهروند 
انجمن  به  مربوط  مناطق  یا  ها  ملت 
و  نیستند   AFC به  وابسته  ملی  های 
های  انجمن  فوتبال  های  باشگاه  در 
AFC بازی می کنند.  ملی وابسته به 
مهاجم   ، الکسون  مثال  عنوان  )به 
بازی  اورگراند  گوانگژو  در  که  برزیلی 
می کرد، مقام دوم بهترین فوتبالیست 

آسیا را بدست آورد(
کاندیداهای  نیز  جدید  دوره  در 
عنوان  این  تصاحب  برای  نظر  مورد 
این  میان  در  که  است  شده  معرفی 
نیز  ایرانی  بازیکن  چهار  نام  اسامی، 

مهاجم  آزمون  سردار  شود.  می  دیده 
روسیه،  پترزبورگ  سن  زنیت  ایرانی 
تو  پور تیم  جم  مها رمی  طا مهدی 
پرتغال، شجاع خلیل زاده مدافع سابق 
و  قطر  لریان  ا فعلی  و  پرسپولیس 
زادگان  کنعانی  محمدحسین  باالخره 
میان  در  پرسپولیس  مدافع  عنوان  به 
کاندیداهای کسب تصاحب عنوان مرد 

سال فوتبال آسیا حضور دارند.
طی سالهای گذشته و در ۷ دوره 
سون  شده،  برگزار  مراسم  این  که  ای 
کره  ملی  تیم  مهاجم  مین  هیونگ 
دوره   ۵ در  تاتنهام  باشگاه  و  جنوبی 
فوتبال  سال  مرد  عنوان  است  توانسته 

آسیا را از آن خود کند.
بجز سون، تنها در سالهای ۲۰۱۳ 
و  هوندا  کیسوکه  ترتیب  به   ۲۰۱۶ و 
اند  توانسته  ژاپن  از  اوکازاکی  شینجی 
این عنوان را به خود اختصاص دهند. 

ضمن اینکه در این سالها، تنها یک بار 
و در سال ۲۰۱۸ علیرضا بیرانوند از ایران 

در میان ۳ نفر برتر قرار گرفت.
دروازه بان آنتورپ بلژیک دو سال 
قبل و پس از سون هیونگ مین از کره 
جنوبی و ماکوتو هاسبه در رده سوم قرار 
گرفت ولی امسال امید زیادی می رود 
که حداقل از میان ۴ بازیکن ایرانی که 
کاندیدای کسب عنوان مرد سال آسیا 
هستند، حداقل یک نفر در میان ۳ نفر 

نخست حضور پیدا کند.
سال  مرد  عنوان  کسب  برای  اما 
فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۰، نام کاندیدا 

دیده می شود که در زیر آمده است:
ایران(،   – )زنیت  آزمون  سردار 
مهدی طارمی )پورتو – ایران(، حسین 
ایران(،   – )پرسپولیس  زادگان  کنعانی 
الریان   ، شجاع خلیل زاده )پرسپولیس 
 – )پرسپولیس  رسن  بشار  ایران(،   –
قطر(،   – )السد  عفیف  اکرم  عراق(، 
نگ  سو نگ  جیا ( ا  تکسیر لکس  ا
)اولسان  نگرائو  جونیور  برزیل(،   –
هیوندای – بزریل(، بافتیمبی گومیس 
)الهالل – فرانسه(، عبدالرزاق حمداهلل 
)النصر – مراکش(، سون هیونگ مین 
)تاتنهام – کره جنوبی(، وون دو جائه 
بیت  یون  جنوبی(،  کره   – )اولسان 
گارام )اولسان – کره جنوبی(، هوانگ 
هی چان )سالزبورگ، الیپزیش – کره 
اینیستا  آندرس  جنوبی(، وون دا جائه  
)ویسل کوبه – اسپانیا(، دایچی کامادا 
تاکه  ژاپن(،   – فرانکفورت  )اینتراخت 
– ژاپن(،  )مایورکا، ویارئال  فوسا کوبو 
تاکهیرو تومیاسو )بولونیا – ژاپن(، واتارو 
اندو )اشتوتگارت – ژاپن(، کارو میتوما 
)کاوازکی فرونته – ژاپن(، میچ النگراک 
)ناگویا گرامپوس – استرالیا(، متیو رایان 
الدین  جالل  استرالیا(،   – )برایتون 
ازبکستان(،   – )پاختاکور  ماشاریپوف 
لتعظیم،  را دا )جواهر  راسید  صفوی 

پورتیموننزه – مالزی(

شجاع، آزمون، طارمی و کنعانی زادگان؛

چهار ایرانی کاندیدای مرد سال فوتبال آسیا ۲0۲0

بهترین  عنوان  به  پرسپولیس  فوتبال  تیم  دروازه بان 
دروازه بان حاضر در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد.

حامد لک دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس که همراه 
در سال  آسیا  قهرمانان  لیگ  قهرمانی  نایب  عنوان  تیمش 
۲۰۲۰ را کسب کرد، به عنوان برترین دروازه بان این دوره 

از مسابقات انتخاب شد.
دروازه  دیداری که درون  از ۸  این مسابقات  در  لک 
پرسپولیس قرار داشت، ۵ کلین شیت به ثبت رساند. او تنها 
۴ گل در طول این بازی ها دریافت کرد که هر ۴ گل از روی 

نقطه پنالتی وارد دروازه وی شد.

»دروازه بان  نوشت:  باره  این  در  پرسپولیس  باشگاه 
جنوبی  کره  هیوندای  اولسان  مقابل  دیدار  در  پرسپولیس 
مهار  از  بعد  که  بود چرا  زمین  بازیکن  بدشانس ترین  شاید 
پنالتی جونیور نگرائو، ضربه ریباند تبدیل به گل شد. آه و 
حسرت حامد لک بعد از گل شدن ریباند پنالتی توسط مهاجم 
برزیلی اولسان، حسرت میلیون ها پرسپولیسی بود اما نکته 
جالب اینجاست که در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ 
و در جریان بازی، هیچ بازیکنی نتوانست دروازه لک را در 

جریان بازی باز کند.«
درواقع تمام حریفان با ستاره های میلیون دالری شان 

در آسیا نتوانستند در جریان مسابقه از سد حامد لک بگذرند 
و دروازه او فقط ۴ بار از روی نقطه پنالتی باز شد.

حامد لک در هشتمین بازی اش با پیراهن پرسپولیس 
در آسیا گرچه نتوانست کلین شیت کند اما ۳ سیو داشت و با 
ثبت ۵ کلین شیت در دیدارهای گذشته سرخپوشان در این 
مسابقات، از این حیث بر فراز آسیا ایستاد و بهترین دروازه بان 

لیگ قهرمانان لقب گرفت.
لک با درخشش در آسیا و بعد از آن کلین شیت های 
متوالی در لیگ برتر، خیلی زود نزد هواداران محبوب شد و 

حاال راهی طوالنی با پرسپولیس در پیش دارد.

لک بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا شد
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تصویری دیده نشده از زنده یاد محمدعلی سپانلو و محمود دولت آبادی 
اختصاصی دنیای جوانان

یک دم نمی توانم
بی صحبت تو دم زد

شیون فومنی

زیبا ترین حضوری از عشق در من ای دوست
عشقی که آتشم زد در ماه بهمن ای دوست

راهم زدی و آهم در سینۀ شب افروخت
گم شد ستارۀ من در روز روشن ای دوست

یک دم نمی توانم بی صحبت تو دم زد
افکندی ام چو قمری طوقی به گردن ای دوست

جادوی آفتابی هم خون دختر تاک
پرکن پیاله ام را مردی بیفکن ای دوست

از چلۀ کمان قد کمانی ما
تیری توان نشاندن بر چشم دشمن ای دوست

می رانمت چو مهتاب بر موج آب دیده
دارم در آرزویت دریا به دامن ای دوست

نی پای بند شهرم نی گوشه گیر صحرا
زین بیشتر چه خواهی از جان »شیون« ای دوست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از موافقت دولت با برقراری 
بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خبر داد.

سیدعباس صالحی با اعالم این خبر، گفت: با تصویب 
آیین نامه مربوطه در هیات وزیران از این پس بیمه بیکاری 
اهالی فرهنگ، هنر و رسانه که از جمله تکالیف قانون برنامه 

ششم توسعه کشور است اجرایی می شود.
او با اشاره به فرآیند طی شده برای تصویب نهایی این 
آیین نامه، افزود: از جمله نقاط قوت مصوبه اخیر هیات وزیران 
مشارکت صنوف فرهنگی و هنری در تهیه و تدوین پیش نویس 
اولیه آن است که در جلسات متعدد با محوریت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تهیه و برای سیر مراحل قانونی و اخذ نظر 
دستگاه های مربوطه و مندرج در تبصره یادشده به سازمان 
برنامه و بودجه ارسال و توسط سازمان مزبور برای تصویب 
تقدیم دولت شد و پس از جلسات متعدد در کمیسیون فرهنگی 
دولت و حصول وفاق در مجموعه دستگاه های ذی ربط بویژه 

مربوطه  آیین نامه  اجتماعی،  تامین  سازمان  و  رفاه  وزارت 
هیات  توسط  آذر  مورخه ۳۰  در جلسه  و  نهایی شد  بررسی 

وزیران تصویب شد.
وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: برای اولین بار برای حمایت 
از این قشر فرهیخته بیمه بیکاری اجرا خواهد شد زیرا عمده 
این مشاغل در زمره مشاغل آزاد تعریف و تا کنون مشمول 

حمایت های قانون بیمه بیکاری نشده اند.
صالحی یادآور شد: یکی از آسیب پذیرترین مشاغل در 
است چرا  رسانه  و  فرهنگ، هنر  هر کشوری مشاغل حوزه 
که با هر فشار و چالش اقتصادی و مالی، تولیدات آن از سبد 
مصرفی خانوار حذف یا از اولویت خارج می شود. بحران کرونا 
و تعطیلی های پی در پی مشاغل فرهنگی و هنری، علی رغم 
حمایت های انجام شده توسط دولت، مشخص کرد شاغالن 
تا  برخوردار شوند  پشتوانه محکم تری  از  باید  فعالیت ها  این 

پوشش دهنده و حامی معیشت این قشر فرهیخته باشد.

موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری
 اهالی فرهنگ، هنر و رسانه

دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی می گوید گزارشی از 
درباره  صورت گرفته  پیمایش 
و  مردم  فراغت  اوقات  گذران  نحوه 
این جامعه آماری نشان می دهد  پاسخ 
می خوانند  کتاب  مردم  ۴۵.۸درصد  که 
کتاب  که  می گویند  آن ها  ۵۲درصد  و 

نمی خوانند.
این که  بیان  با  عاملی  سعیدرضا 
حوزه هنر یکی از مهم ترین حوزه های 
و  عمومی  رضایت  تامین  تمدن سازی، 
گذران اوقات فراغت مردم است، گفت: 
اگر در این حوزه موفق شویم، برنامه های 
فرهنگی بُعد تحمیلی پیدا نمی کند، بلکه 
در فضای زندگی مردمی رضایت عمومی 

ایجاد می کند.
برخالف  این که  به  اشاره  با  او 
این که بعضی تصور می کنند تجدد باعث 
از بین رفتن سنت می شود، رابطه ای بین 
سنت و تجدد وجود دارد، اظهار کرد: در 
نگاه جامعه شناختی تاکید شده که اتفاقا 
سنت در دوره تجدد برجسته می شود و 
شاید قبل از به وجود آمدن تجدد چیز 
و  نبود  اجتماعی  سنت  از  غیر  دیگری 
جامعه مدرن اگرچه تغییرات زیاد و در 
زندگی  در  را  موارد مخربی  از  بسیاری 
انسان به وجود آورده است ولی معنای 
پیشینی  سنت های  رفتن  بین  از  آن 
آینه تجدد برجستگی  نیست. سنت در 
زوایای  نوعی  به  و  کرده  پیدا  بیشتری 
تحت  سنت  به  بازگشت  نوستالژیک 

تاثیر تجدد تقویت شده است.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
سپس گفت: هنر پست مدرن جای هنر 
موسیقی  یا  و  نمی کند  تنگ  را  سنتی 
پاپ جای موسیقی سنتی را پر نمی کند 

و تمایالت به آن ها وجود دارد.
عاملی با بیان این که گذران اوقاف 
زندگی  ساعت  از  زیادی  فراغت حجم 
نتایج  گفت:  می گیرد،  روز  طول  در  را 
موج سوم پیمایش سبک زندگی توسط 
ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
نکات  حاوی  که  شده  منتشر  جدیدا 

 ۱۵۶۰۶ مطالعه  این  در  است.  مهمی 
و  است  بوده  آن ها  نمونه  جامعه  نفر 
استانی  تفکیک  آن  داخل  از  می توان 
استخراج کرد. باید توجه داشت تحقیق 
نمونه گیری هرچند روایتی معنادار دارد 

ولی جای سرشماری را نمی گیرد.
گزارش ها  طبق  داد:  ادامه  او 
ساعات  در  انجام شده  نمونه گیری  از 
غیرتعطیلی کسانی که یک ساعت وقت 
آزاد دارند ۱۱.۵درصد هستند، کسانی که 
دو ساعت وقت آزاد دارند ۱۵.۵درصد، 
آزاد دارند  کسانی که سه ساعت وقت 

۱۷درصد، کسانی که چهارساعت وقت 
آزاد دارند ۴.۵درصد و کسانی که بیش 
از ۴ ساعت وقت آزاد دارند ۳۶.۳درصد 
جامعه ما را تشکیل می دهند. پس ما از 
باالی  آزاد  وقت  با  بزرگ  جامعه  یک 
چهار ساعت، آن هم در روزهای کاری 

هفته، هستیم. 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
با بیان این که وقت آزاد مردم با رسانه 
کافی شاپ،  به  رفتن  ماهواره،  ملی، 
قهوه خانه، رفتن به گالری های کتاب و 
هنر پر می شود، گفت: بعضی از مطالعات 
امیدوارکننده است و آمار اعالم شده ای 
اختصاص  متوسط  می گوید  که  داریم 
ساعت به خواندن کتاب در جامعه ایران 
یک ربع است ولی این پیمایش نشان 
می دهد کسانی که تا نیم ساعت وقت 
صرف کتاب خواندن می کنند ۲.۷درصد 
و کسانی که یک ساعت مطالعه دارند 

اعالم  ۶.۷درصد  هستند،  ۷.۸درصد 
کتاب  ساعت   ۵ از  بیش  که  می کنند 
جامعه  می دهد  نشان  این  و  می خوانند 

ایران تغییر می کند. 
او همچنین تصریح کرد: البته نوع 
کتاب هایی که می خوانند هم قابل توجه 
و  را می زند  اول  رمان حرف  که  است 
خواندن  به  ملی  سطح  در  ۱۹.۲درصد 
دارند،  عالقه  قصه  و  رمان  کتاب های 
و  هست  هم  راحتی  کتاب های  چون 
۹.۹ درصد کتاب های دینی و ۷.۴درصد 

نیز ادبیات می خوانند.

دانشگاه  ارتباطات  گروه  استاد 
پیمایش  این  در  این که  بیان  با  تهران 
افراد سوال می شود که آن ها کتاب  از 
به  پاسخ  در  گفت:  می کنند،  مطالعه 
می کنند  اعالم  ۴۵.۸درصد  سوال  این 
که »ما کتاب می خوانیم« و ۵۲درصد 
نمی خوانند.  کتاب  که  می کنند  اعالم 
حال ما با جامعه کتابخوان و جامعه ای 
باید  و  داریم  کار  نمی خوانند  که کتاب 
نوع  با چه منطق و  با هر کدام  بدانیم 

کنشی مواجه شویم.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
تاکید کرد: برخالف تصور برخی افراد که 
تلویزیون های ماهواره ای  فکر می کنند 
تنها مرجع و مهم ترین مرجع  زندگی 
افراد است، آمارها این را نشان نمی دهد 
داده  نشان  پیمایش  این  در  که  چرا 
می شود که درصد مخاطب رسانه ملی 
افزایش داشته است و همچنین به طور 

متوسط افراد گفته اند که سه ساعت رسانه 
ملی را تماشا می کنند.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: وقتی به آمارهای مرتبط با هنر 
اعالم  ۷۰درصد  تقریبًا  می کنیم  نگاه 
می دهند،  گوش  موسیقی  که  کرده  اند 
فیلم های  که  کرده اند  اعالم  ۲۲درصد 
اعالم  درصد   ۱۹.۸ و  می بینند  ایرانی 
که  را  خانگی  سریال های  که  کرده اند 
این  البته  می بینند؛  می شود  فروخته 
آمار در تلویزیون اینترنتی متفاوت است 
باید  و  می کنند  استفاده  ۵۰درصد  که 
داده کاوی انجام گیرد. باید توجه داشت 
که طبق آخرین آمارها، ۸۰ درصد جامعه 
ایران یعنی جمعیتی بالغ بر ۶۷ میلیون 

نفر از اینترنت استفاده می کنند.
همچنین  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
غت  فرا وقات  ا ن  ا گذر ز  ا بخشی 
که  است  طبیعت  و  کوه  در  مردم 
که  است  این  خوشحال کننده  آمار 
۷۰.۳درصد اعالم کرده اند قدم زدن در 

طبیعت و غیره را دارند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
توجهی  قابل  بخش  این که  بیان  با 
هنر  حوزه  به  مردم  فراغت  اوقات  از 
تمدنی  ظرفیت  از  و  دارد  اختصاص 
مهم ترین  البته  گفت:  است،  برخوردار 
استقرار  اسالمی  نوین  تمدن  شاخص  
هنر  عدالت،  از  بعد  که  است  عدالت 
و  می کند  ایجاد  دلبستگی  احساس 
فراهم  آرامش  و  آسایش  مردم  برای 
می کند که هنر فاخر، سالم و پاک نام 
دارد و این ها مستلزم تولید است و هر 
چه مصادیق عمل صالح در هنر تجلی و 
توسعه بیشتری پیدا کند به همان نسبت 

ما موقعیت بهتری پیدا خواهیم کرد.
عاملی در ادامه بیان کرد: نگاه فاخر 
مقام معظم رهبری در گام دوم که بحث 
جامعه پردازی را مطرح می کنند ناظر بر 
بهره گیری بهینه از هنر است که نگاه 
ارزش های  شدن  اجتماعی  به  تمدنی 
دینی در جامعه است و این نگاه مبتنی 

بر توانایی هنری است.

سنت در دوره تجدد برجسته می شود 

»آخرین حکم یک قاضی« منتشر شد
یک  حکم  »آخرین  کتاب 
بشیریه،  احمد  نوشته  قاضی« 
دیوان عالی  بازنشسته  قاضی 

کشور منتشر شد.
این رمان در ۲۵۰ صفحه با 
شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت 
۴۸ هزار تومان در انتشارات نگاه 

معاصر راهی بازار شده است. 
این رمان شامل سه داستان 
به  آن  طی  نویسنده  و  است 
نکات  بعضی  به  کلی  صورت 
داشته  توجه  قضایی  کاربردی 
و در داستانی از کتاب، اقدام به 
در  جنایی  داستان  یک  نوشتن 

قالب طنز کرده است. همچنین اولین داستان کتاب به اختالفات طبقاتی 
جوانان در رهگذر عشق پرداخته است.

کتاب های  پیش تر  که  است  بشیریه  احمد  اثر  چهارمین  رمان  این 
و   ۱۳۹۴ سال  در  عشق«  »خیمه آباد   ،۱۳۸۵ سال  در  تردید«  »ابرهای 

»تماشای یک نگاه« در سال ۱۳۹۶ را به بازار عرضه کرده است.

نمایشگاه کتاب هرات  
با حضور 30 ناشر ایرانی افتتاح شد

دومین دوره نمایشگاه کتاب هرات با مشارکت ۳۰ ناشر ایرانی و ۱۰ 
ناشر افغانستانی به مدت ۱۰ روز آغاز شد.

دومین دوره نمایشگاه کتاب هرات با حضور سیدعبدالواحد زاهد قتالی، 
والی هرات و مجتبی نوروزی، سرپرست وابستگی فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران در هرات آغاز به کار کرد.
در این دوره از نمایشگاه، ۳۰ ناشر ایرانی با ۸۰۰۰ و ۱۰ ناشر از افغانستان 

با ۳۲ هزارعنوان کتاب در این دوره از نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشگاه با شعار »با کتاب زندگی تان را تغییر دهید« به همت 
دو موسسه فرهنگی »شانه سرک« و انتشارات »قدس« در کتابخانه عامه 
کتابخانه سلجوقی برپا شده است. مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نیز در 

این نمایشگاه مشارکت دارد.
دومین دوره نمایشگاه کتاب هرات، تا روز چهارشنبه ۱۰  دی ماه دایر 

خواهد بود.
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پروانه رسولی خوشبخت

نمایشگاه مجازی کتاب جیرفت تمدید شد
و  اقتصاد  معاون  صفری،  حسین 
ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه  فرهنگ 
با اعالم خبر تمدید نخستین نمایشگاه 
مجازی کتاب استانی به میزبانی جیرفت 
کرد:  بیان  کرمان،  جنوب  منطقه  در 
موسسه  مدیر عامل  تصمیم  براساس 
نمایشگاه  ایران،  ادبیات  و  کتاب  خانه 
مجازی کتاب استانی جیرفت، تا شنبه 

۶ دی ماه تمدید شد.
نمایشگاه  ینکه  ا بیان  با  وی   
مجازی کتاب به عنوان یک پدیده برای 
و   دیروز  داد:  ادامه  می شود،  محسوب  کم برخوردار  مناطق  ناشران  به ویژه  ناشران 
به ویژه امروز، شاهد افزایش قابل توجه فروش کتاب هستیم؛ به نظر می  رسد، تیلیغات 
گسترده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جیرفت بسیار در تقویت 
جریان فروش موثر بود؛ عالوه براین نهاد های مختلفی از جمله شهرداری جیرفت و 
البته ارسال ۲۰ هزار پیامک به شهروندان این منطقه در این جریان تاثیر گذار است.

 صفری، با اشاره به پشتیبانی مرکز اطالع رسانی موسسه خانه کتاب و ادبیات 
ایران ویژه نمایشگاه مجازی کتاب جیرفت، ادامه داد: مرکز اطالع رسانی و پشتیبانی 
حرفه ای در یکی دو روز گذشته به بسیاری از پرسش های ناشران و مخاطبان  درباره بن، 
ارسال بسته های پست و هچنین یانک عامل نمایشگاه پاسخ  دادند. مرکز پاسخگویی و 
پشتیبانی نمایشگاه هم در افزایش فروش موثر بوده است. برخی ابهامات با تسهیل گری 

موسسه برای مخاطبان و همچنین ناشران برطرف شده است.   
دومین  درباره  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه  فرهنگ  و  اقتصاد  معاون 
نمایشگاه مجازی کتاب استانی، گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری 
نمایشگاه کتاب مجازی تهران، به احتمال زیاد بعد از نمایشگاه جیرفت، نمایشگاه 
استاین برگزار نشود؛ البته این معنای لغو نمایشگاه های استانی نیست بلکه با توجه به 
نظر معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اولویت مناطق کم برخوردار 

برگزاری نمایشگاه های استانی را ادامه خواهیم داد.  
صفری از هدیه ویژه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منطقه  پرستاران  به  پرستار  روز  مخصوص  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه  و 
جنوب کرمان خبر داد و بیان کرد: به مناسبت سالروز میالد حضرت زینب)س( مبلغ 
۲۰۰ هزار تومان اعتبار خرید کتاب از نمایشگاه، براساس فهرست ارسالی از سوی 
این منطقه  به پرستاران  ارشاد اسالمی منطقه حنوب کرمان  اداره کل فرهنگ و 

پیش بینی شده است.

اشکاالت مطرح شده درباره جایزه جالل مربوط 
به بخش ویژه است

ه  پژوهشگا علمی  هیئت  عضو 
فرهنگ و اندیشه اسالمی گفت: اشکال 
مربوط  جالل  جایزه  درباره  مطرح شده 
به بخش ویژه آن است که به مناسبت 
برگزار  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین 

شده است.
احمد شاکری با اشاره به انتقاداتی 
گفت:  می شود  جالل  جایزه  به  که 
اشکاالتی که مطرح می شود مربوط به 
به  که  است  جشنواره  این  ویژه  بخش 
دفاع مقدس  مناسبت چهلمین سالگرد 
از  این بخش جمعی  در  و  برگزار شده 
اهالی رسانه تالش کردند تا چهره های برتر ادبیات دفاع مقدس را معرفی کنند و 
آن طور که در رسانه ها اعالم شد، ۱۲ چهره به انتخاب رسانه ها که ۱۹ نماینده از ۱۹ 
رسانه بود. منظور از رسانه هم مطبوعات، خبرگزاری ها، نماینده ای از صدا و سیما، بنیاد 
شهید و دیگر مراکز این دعوت را اجابت کردند و این دوازده چهره را معرفی کردند.

وی افزود: آن چیزی که در اینجا محل بحث است، در چند محور مطرح است. 
انتخاب کنندگان هستند که اساسا چنین بخش مهمی که برآیند چهل  نکته اول 
سال ادبیات دفاع مقدس را می خواهد برگزیده کند به خصوص چهره ها، چرا رسانه ها 
انتخاب شدند؟ مسئله این است که رسانه ها خودشان در شهرت سازی نویسنده ها 

دخیل اند و در این مورد هم خطاهایی داشته اند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی مالک های داوری را 
از دیگر مباحث انتقادی در این حوزه برشمرد و گفت: بین شهرت، چهره شاخص، 
چهره مشهور و چهره برتر خیلی تفاوت است. بیش از اینکه در اینجا چهره شاخص 
مطرح باشد، چهره ای مشهوری که همواره خود رسانه ها آن را باز تولید می کنند و 
باز مصرف می کنند، انتخاب شدند. اگرچه در بین این دوازده چهره، اینگونه نیست 
که همه چهره ها محل سوال باشند. برخی از چهره ها درست انتخاب شدند. در جایزه 
جالل، هیئت علمی که نظارت می کنند داوران کامال متخصصی را در رشته های 
خاص انتخاب می کنند که یا اثر دارند و یا اهل نقد و نظر هستند. به نظر می رسد در 
بین کسانی که به عنوان داور بخش ویژه انتخاب شدند، نه اینکه همه ولی برخی از 

این چهره ها توانایی علمی کافی را برای این انتخاب ندارند.
کرد  بحث  آن  به  راجع  می توان  که  دیگر  محورهای  ازجمله  گفت:  شاکری 
حوزه  در  طور خاص  به  چهره   ۳ چهره،   ۱۲ این  بین  از  است.  داوری  بخش های 
مستندنگاری کار کردند و باقی داستان نویس هستند در حالی که در هندسه معرفتی 
ادبیات دفاع مقدس و شاخه های متنوع، به خصوص شاخه هایی مثل پژوهش ادبی، 
نقد ادبی تاثیر بسیار مهمی در رونق دفاع مقدس داشته و دارند و معموال نادیده 
هیچ  بخش  این  در  اساسا  که  می دهد  نشان  هم  نتایج  اعالم  و  شده اند  انگاشته 

گزینه ای انتخاب نشده است.
 ادبیات دفاع مقدس ما مظهر ارزش ها و مبانی انقالب اسالمی است. رهبر 
انقالب در ۳۱ شهریور امسال در مناسبت چهلمین سالگرد فرمودند »مواظب باشید 
دست های تحریف گر دفاع مقدس را تحریف نکنند. « حال سوال بنده این است 
برخی از چهرهایی که در بین این دوازده تن معرفی شدند، نویسنده های کامال نام 
تعبیر به جریان ضد جنگ و جریان  از آن  آشنای جریان هنجار گریز هستند که 
ادبیات سیاه دفاع مقدس می شود، وجود دارند و نکته ای که پارادوکسیکال است این 
است که حتی بین این دوازده نفر هم توافقی وجود ندارد یعنی شما فردی را انتخاب 
با فرد دیگر ۱۸۰ درجه در رویکردها متفاوتند. یعنی دارد دفاع مقدس  کردید که 
را می ستاید جنبه خداباوری او را نشان میدهد ولی دیگری در عمل، در گفتار و در 
متن و در داستان می گوید ما اصال دفاع مقدس نداریم بلکه ما جنگ داریم و اساسا 
تعبیری که به کار می برند جنگ لعنتی و جنگ بی حاصل و جنگ خسارت بار است.

این نویسنده گفت: وقتی روش به نحوی چیده شود دیگر در نتیجه نمی توان 
خیلی تغییر داد. روش تعیین کننده نتیجه است. شما بخش جنبی جشنواره را مقایسه 
کنید که قرار است برآیند چهل سال ادبیات دفاع مقدس را به عنوان چهره شاخص 
برگزیده و معرفی کند با بخش های دیگر که بخش اصلی هستند. به نظر من به 
لحاظ کمی، کیفی و طول مدت داوری و مبانی که باید لحاظ شود، بخش جنبی از 

تمامی بخش های اصلی کارش سخت تر است.

مخاطبان  گرایش  شاهد  اخیر  سال های  در 
مخصوصا بچه ها به سوی آثار ترجمه هستیم و به 
این منظور از فرهنگ و هویت ملی خود دور نمانند، 
تالش می کنیم آن ها را به خواندن کتاب های تالیفی 
تشویق کنیم. اما باید توجه داشت این کتاب ها در 
تالیفی  آثار  بتوانیم  که  می شوند  خوانده  صورتی 
و  کودک  ادبیات  شناخت  لذا  کنیم.  خلق  جذابی 
نوجوان سایر کشورها می تواند تاثیر مهمی در بهبود 
کیفیت محتوای آثار تالیفی در این حوزه داشته باشد. 
براین اساس ایبنا کوشیده در گفت وگو با کارشناسان 
مختلف، روند ادبیات کودک و نوجوان در کشورهای 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  کند.  بررسی  را  مختلف 
در  گزارش  این  در  که  است  موضوعی  ازبکستان، 
گفت وگو با پوپک نیک طلب، نویسنده و پژوهشگر 

ادبیات کودک، به آن پرداخته ایم.
نیک طلب معتقد است ادبیات ازبکستان بطور 
کلی و ادبیات کودک و نوجوان آن به طور خاص 
تحت تاثیر تاریخ پرفراز و نشیب این کشور است و 
تاریخ کهن  در  این سرزمین  باره می گوید:  این  در 
جزء قلمرو هخامنشیان بوده و بعد از حمله اسکندر 
مقدونی جزء کشور یونان می شود و بعدها حکومت 
حاکم  سرزمین  این  در  ترک  خانات  و  کوشان 
می شوند. اسماعیل سامانی در سال ۱۸۷۳ میالدی 
این سرزمین را به حاکمیت خودش درمی آورد و بعد 
قره  خانیان که بیشتر هویت ترک داشتند، حکومت 
سامانیان را برکنار می کنند. این سرزمین و شهرهای 
موجود در آن مرکز تمدن آسیای مرکزی به شمار 
می رود، شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، خیوه، چاچ، 
هرمز و شخصیت های بزرگ ادبی و همچنین حوادث 

تاریخی مهمی در این سرزمین وجود دارد.
رونق  از  گذشته  می افزاید:  پژوهشگر  این 
مثل  شهرهایی  در  که  فارسی  ادب  و  شعر  فراوان 
دارد،  وجود  اسالمی  دوره  آغاز  از  سمرقند  و  بخارا 
از کانون های علمی- ادبی درجه اول ایران به شمار 
به عرصه  پا  با رودکی  این دوران شعر  می رود. در 
ادبیات فارسی می گذارد، ابوعبداهلل جعفر بن محمد 
بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم متخلص به رودکی 
را  رودکی  است.  سمرقند  پنجکنت  روستای  اهل 
نخستین شاعر بزرگ پارسی گوی و پدر شعر پارسی 
می دانند که به این خاطر است که تا پیش از وی 
کسی دیوان شعر نداشته  است و این از نوشته های 
ایرانی عربی نویس هم عصر رودکی- ابوحاتم رازی 

مشخص می شود.
نیک طلب در ادامه به افراد شاخص در حوزه 
ادبیات در ازبکستان اشاره می کند و می گوید: از افراد 
صاحب نامی که در این سرزمین می زیسته می توان به 
ابوالعباس بخارایی و ابوحفص سغدی، شاعر و مولف 
قدیمی ترین کتاب لغت فارسی است. او از پیشگامان 
ادب پس از اسالم و نخستین سرایندگان شعر پارسی 

بود و اختراِع ساِز شهرود نیز از او است.
به گفته نیک طلب، همگام با شکوفایی ادبیات 
بزرگسال، ادبیات کودک و نوجوان نیز که سرچشمه 
آن داستان های حماسی و ادبیات عامیانه و شفاهی 
است در این سرزمین شکوفا می شود. بزرگ مردان 
این سرزمین داستان های حماسی مختلفی را برای 
ازجمله  می کنند.  حکایت  نان  نوجوا و  کودکان 
و  عارف  داستان  به  می توانم  آن ها  معروف ترین 
نام پهلوان محمود  به  شاعر و پهلوان ساکن خیوه 
قتالی خوارزمی معروف به پوریای ولی اشاره کنم که 
در ادبیات کودک و نوجوان ازبکستان داستان های 
حکایت  او  جوانمردی های  و  رشادت ها  از  زیادی 
در  هجری   ۷۲۲ سال  در  ولی  پوریای  است.  شده 

این سرزمین درگذشته است.
نقش الالیی های  به  اشاره  با  پژوهشگر  این 
ادبیات  شکل گیری  در  شفاهی  ادبیات  و  مادرانه 
کودک و نوجوان ازبکستان می گوید: از دیگر مواردی 
که در ادبیات عامیانه کودک و نوجوان این سرزمین 
می توان به آن اشاره کرده، اله های مادرانه یا همان 
ازبکستان بستری  الالیی های مادرانه است که در 
بوده برای شکوفایی ادبیات کودک و نوجوان. ابوعلی 
اله های  اهمیت  به  خود  قانون  کتاب  در  هم  سینا 
از اشعاری که به  ازبکستان  کودکانه می پردازد. در 
صورت شفاهی، نسل به نسل و سینه به سینه منتقل 
اله های  ازجمله  می شود.  زیادی  استفاده  می شود 
مانند  نمونه هایی  به  می توان  سرزمین  این  مادران 
شیرینک   ... اله  یا  اله  برده/  خوابش  »فرشیدجان 

جان من/ اله یا اله ...« اشاره کرد.
او با بیان اینکه داستان های حماسی و پهلوانی 
نیز مقام خاصی در ادبیات ازبکی دارد، در این باره 
توضیح می دهد: شعرها و نمایش های کودکان ازبکی 
به دو دسته تقسیم می شوند: شعرها و نمایشنامه هایی 
که در وقت ها، شرایط و زمان های خاصی استفاده 
می شوند مانند عیدها و جشن های مذهبی و شعرها 

و نمایشنامه هایی که در هر زمانی قابل اجرا هستند 
مانند بازی های کودکانه و رسومی که در ازبکستان 

وجود دارد.
وناکوف،  ا جانی بیک  نیک طلب،  گفته  به 
مطرح ترین شاعر این نسل است که ادبیات فارسی 
معاصر ازبکستان مدیون اوست. بیشتر نویسندگان و 
شاعران ازبکستان ذولسانین هستند، یعنی به چند زبان 
عربی، فارسی، ازبکی، ترکی و روسی شعر می گویند. 
پدر ادبیات کالسیک ازبکستان علی شیرنوایی است 
که برجسته ترین شاعری است که به چند زبان، فارسی، 

عربی و ترکی و ازبکی شعر می گوید.
این پژوهشگر توضیح می دهد: در قرن نوزدهم 
و بیستم در ازبکستان نوشتن داستان و سرودن شعر 
به زبان فارسی و ترکی به صورت یک سنت ادبی 
درآمد و ادبیات کودک و نوجوان هم از این سنت 
ادبیات  معاصر  شاعران  از  بعضی  می کند.  پیروی 
قلی  مردم  احمداُف،  مانند  ازبک  نوجوان  و  کودک 
محمد قُلف، اسد گل زاده بخارایی، محبوبه نعمت زاده 
و زیب النساء طاهریان از افرادی هستند که در قالب 
زبان های ترکی و فارسی برای کودکان و نوجوانان 

شعر می گویند و داستان می نویسند.
او در ادامه به تاثیر روسیه برادبیات ازبکستان 
شوروی  و  روسیه  تاثیر  می گوید:  و  می کند  اشاره 
بولشویکی بر این سرزمین و ادبیاتش کامال مشهود 
است و به همین ترتیب در ادبیات کودک و نوجوان 

این سرزمین جلوه هایی از آن را می توانیم، ببینیم.
نویسندگان  از  را  ذهنی  قل  توره  نیک طلب، 
پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان در شهر سمرقند 
مرفی می کند و می گوید: او در سال ۱۸۹۲ در شهر 
سمرقند به دنیا آمد و در سال ۱۹۸۳ در شهر دوشنبه 
فوت کرد. ذهنی ابتدا در مدرسه طالکاری سمرقند و 
سپس در مدرسه سبک جدید یکساله آموزش و پرورش 
در سال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹تحصیل می کند و بعدها 
به عنوان معلم زبان و ادبیات فارسی در مدرسه های 

ابتدایی و دوره های تربیت معلم تدریس می کند و سپس 
به عنوان دبیر بخش، در انتشارات دولتی مشغول کار 
می شود. او در سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ استاد زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه دولتی سمرقند به نام علی شیر 
نوایی می شود و تا پایان عمرش در سمت کارشناس 
رودکی  ابوعبداهلل  ادبیات  و  زبان  پژوهشگاه  ارشد 
فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان باقی می ماند. 
شاعر  عنوان  تا ۱۹۲۰به  سال های ۱۹۱۹  در  ذهنی 

فارسی زبان وارد عرصه ادبیات می شود.
این نویسنده می افزاید: شعرهایی که ذهنی در 
آن زمان سروده در نشریات شعله های انقالب، دانش 
و بینش، رهبر دانش، آغاز تاجیک و بیداری تاجیک 
به چاپ می رسد. اشعار هجوی او هم با امضاهای 
مشفقی، مال و ... و مقاله  های انتقادی اش با تخلص 
می شده.  منتشر  مطبوعات  در  رستمی  و  سامانی 
درسی  کتاب های  مهم  نویسندگان  از  یکی  ذهنی 
برای مدارس ابتدیی و متوسطه است. و کتاب های 
محمودی  ودود  همکاری  با  را  آموزشی  و  درسی 
در سال ۱۹۲۸ و صرف زبان فارسی تاجیکی را با 
همکاری بابا حاجی زاده و لطف اهلل بزرگ زاده در سال 
۱۹۳۳ به نگارش در می آورد. او همچنین مجموعه 
اشعارش را در کتابی به عنوان »ترانه های بچه ها« در 
سال ۱۹۲۷ به چاپ رسانده. کتاب »صنعت سخن« 
دانشکده های  دانشجوهای  درسی  کتاب  نیز  ذهنی 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های تاجیکستان است 
که اختصاص به صنایع ادبی، معنوی و لفظی و وزن 
عروض دارد. مخمس او بر غزل ایرج میرزا بسیار 

خواندنی است که متن آن چنین است:
پاینده و زنده باد مادر
 از مهر بغل گشاد مادر
هرگز نرود ز یاد مادر
گویند مرا چو زاد مادر

از  »مبارک باد«  نام  با  نیز  او  بهاری  شعر 
نوجوان  و  کودک  شعرهای  ندنی ترین  به یادما

ازبکستان است.
رحمت اُف،  ابراهیم  به  ادامه  در  نیک طلب 
نویسندگان  از  هم  او  می گوید:  و  می کند  اشاره 
در  که  است  ازبکی  ادبیات  پیشکسوت  و  برجسته 
بخارا به دنیا آمده و زبان و ادبیات فارسی تاجیکی 
ابراهیم  را در دبیرستا ن های بخارا تدریس می کند. 
منظومه هایی را برای کودکان سروده است. ازجمله 
آن ها می توانیم به منظومه »روباه و گرگ« در سال 
۱۹۴۸ و »پای کی زیباست« در سال ۱۹۷۴ اشاره 
کنیم که مورد توجه و استقبال بسیاری از کودکان 
منظومه  همچنین  او  است.  گرفته  قرار  ازبکستان 
مرادیان،  سورن  اثر  موش«  »عروس  کودکان 
شاعر ارمنی، را در سال ۱۹۷۵ میالدی و مجموعه 
زبان  به  را  اندرسن  کریستین  هانس  داستان های 

فارسی تاجیکی ترجمه می کند.

به گفته این محقق و پژوهشگر ادبیات کودک 
شاعران  دیگر  از  بخارایی  گل زاده  اسد  نوجوان،  و 
که  است  ازبکستان  فارسی گوی  نوجوان  و  کودک 
چه  »مرغابی  مجموعه  می توانیم  او  آثار  ازجمله 
دیگر  از  ببریم.  نام  را  شیرین«  »لفظ  و  می کاود« 
اشعار او در مجموعه شعر معاصر فارسی ازبکستان 
با نام »کهکشان آرزو« و »گل مراد« منتشر شده 
دفتر شعر  در  اشعار گل زاده  بهترین  منتخب  است. 
پیشانه« در  »نسیم بخار« در سال ۲۰۰۱ و »خط 
سال ۲۰۰۳ گردآوری شده است. دو شعر زیبای »آش 

بهاری« و »نوروز گلریزان« بسیار خواندنی است:
رقاص نوبهاران از سوز و ساز باران
صحرا ببین چه زیبا مانند گلعذاران

نوروز گلریزان نوروز گلریزان
 نیک طلب در ادامه می گوید: احمد احدمف نیز 
یکی دیگر از نویسندگان برجسته ادبیات کودک و 
نوجوان این خطه است که داستان هایش در نشریه 
لنساء  زیب ا است.  شده  منتشر  سمرقند  گلدسته 
طاهریان نیز از شاعران معاصر ازبکستان است. پدر 
او روزنامه نگار و اهل علم و ادب بود و زیب النساء 
گذاشت.  ادبیات  عرصه  به  پا  خانواده ای  چنین  در 
مجموعه اشعار او با نام »کدبانو« بسیار مورد استقبال 

کودکان و نوجوانان ازبک قرار گرفته است.
در  »زیب النساء  می افزاید:  نویسنده  این   
خاطراتش در سفر به ایران در یکی از نمایشگاه های 
بین المللی کتاب تهران چنین نوشته است: »به محل 
برگزاری نمایشگاه که رسیدیم گلستانی را دیدم به 
زیباترین رنگ ها آراسته و به رنگارنگ کتاب ها تزئین 
و  کودک  کتاب های  یافتن  هدفم  چون  بود،  شده 
کتاب های  غرفه  به  هرکاوش  از  قبل  بود،  نوجوان 
کودکان راه را پیش گرفتم، نتیجه حاصل این بود 
که اجداد بزرگ کودکان ایرانی را شناختم و آینده 
نرم افزارهای  دیدم.  نور  و  درخشش  از  پر  را  آنان 
کمتر  که  هنری  و  فرهنگی  بازی های  و  رایانه ای 
به سوی آن ها خواند  بودم مرا  در طول عمر دیده 
ازبک هم  زد که کودکان  به کاری  باید دست  که 
به  ادبیات کودک  یابند، پس در غرفه  بهره  این  از 
خریداری نوارهای سمعی و بصری، لوح های فشرده 
به  بازی ها  و  ترانه ها  اشعار،  با محتوای  رایانه  ای  و 
را  مختلف  موضوعات  با  شعر  کتابچه های  همراه 
خریداری کردم. اما در این هزاران پرده تودرتو پرده 
اصلی نهان بود و آن کتاب ها و نرم افزارهای تصاویر 
و اشعار زیبای طبیعت ایران به همراه تاریخ ایران 
بود که نوازشگر هر چشم بینا می شد، پرده پرنقش 
را  نوجوان  و  کودک  ادبیات  غرفه  روح  که  نگار  و 
تجسم می کرد، جلوه نمایی کرد. در آن داستان های 
رستم و سهراب و گردآفرید و فریدون و بهرام چوبین 
که از سرپنجه شاهنامه فردوسی طرح می گرفت و 

هرعاشقی همچون من را شیفته خود می کرد.«

داستان های حماسی و فولکلور سرچشمه ادبیات کودک در ازبکستان است
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»تیمچه« از دو شبکه رادیویی پخش می شود

هفته،  هر  چهارشنبه  تا  شنبه 
برنامه رادیویی »تیمچه« از دو شبکه 
پخش  اقتصاد  و  نمایش  رادیویی 
می شود. بهرام سروری نژاد کارگردان 
گفت:  »تیمچه«  دیویی  را برنامه 
»تیمچه« یک برنامه طنز نمایشی با 

رویکرد اقتصادی است که به سفارش رادیو 
اقتصاد در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده و از رادیو نمایش نیز 
پخش می شود. وی افزود: این برنامه درباره مسائل اقتصادی روز صحبت 
می کند و به هر موضوعی که می پردازد آن را در قالب اقتصادی مورد 
بررسی قرار می دهد. »تیمچه« به نویسندگی مجید حیدری، تهیه کنندگی 
احمد  نورالدین جوادیان، عبدالعلی کمالی،  با هنرمندی  و  آذرنیا،  فرشاد 
از  بهرام سروری نژاد هر روز ساعت ۶:۳۰  لشینی، نگین خواجه نصیر و 

رادیو نمایش پخش می شود.

شبنم مقدمی به »آهوی من مارال« پیوست

انتخاب بازیگران سریال نمایش 
خانگی »آهوی من مارال« همچنان 
ادامه دارد و شبنم مقدمی به عنوان 
جدیدترین بازیگر، به جمع بازیگراناین  

سریال اضافه شد.
پیش از این حسن معجونی برای ایفای 
نقش ناصرالدین شاه قاجار و الهام کردا برای 

ایفای نقش انیس الدوله با این پروژه، قرارداد بسته بودند.
در خالصه قصه این سریال آمده است: ناصرالدین شاه، دست به 
ماشه برده تا آهویی صید کند که آهو چشمی، چون باد از راه رسیده و 

چون برق می گذرد و به دنبالش حال سلطان، صاحبقران می شود و ...
تهیه  غفارزاده،  مهرداد  کارگردانی  به  مارال«  من  »آهوی  سریال 

کنندگی مشترک سعید خندق آبادی و بهروز خوش رزم است.

نماهنگ »هشت بهشت« به یاد نویسنده فقید 
منتشر شد

ز  ا بهشت«  »هشت  نماهنگ 
مرکز  در  شده  تولید  آثار  ترین  تازه 
موسیقی »مأوا« با حضور رضا فیاضی 
مرحوم  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و 

ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر و طنزپرداز 
فقید منتشر شد. این نماهنگ که قسمت اول 
پروژه »هشت بهشت« محسوب می شود، با شعری از زنده یاد ابوالفضل 
زرویی نصرآباد، ملودی فرید سعادتمند، کارگردانی مهدیار عقابی و تهیه 

کنندگی سیدصادق حسینی منتشر شده است.
ین نماهنگ که سازندگانش سعی داشته اند  زیبایی های زندگی ساده 
و بی آالیش روستایی با خانه های کاه گلی و مردمان پاک و باصفایش را 
به تصویر بکشند در ۲ قسمت تهیه و تولید شده و به زودی از شبکه های 

صداوسیما و فضای مجازی پخش خواهد شد.
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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

علی نصیریان رییس هیات داوران یک جشنواره 
سینمایی شد

نویسنده  بازیگر،  نصیریان  علی 
ریاست  پیش کسوت  کارگردان  و 
»هنر  آنالین  جشنواره  هیات داوران 

زنده است« را پذیرفت.
علی نصیریان پس از آگاهی یافتن از 
اهداف شورای سیاست گذاری جشنواره »هنر 
زنده است« که در رأس آن بیدار کردن انگیزه و امید در نسل جوان در 
شرایط بیماری کرونا است همکاری با جشنواره و حضور در سمت ریاست 

هیات  داوران را پذیرفت.
علی نصیریان ضمن پذیرش ریاست هیات  داوران جشنواره »هنر زنده 
است«، آرزو کرد این جشنواره بتواند محلی مناسب برای رفع ناامیدی و 
یاس ناشی از تعطیلی فعالیت های هنری در دوران کرونا باشد و محملی 

شایسته برای عرض اندام هنرمندان جوان و پیشکسوت ایجاد کند.

ما
سین

 

برگزیدگان حلقه منتقدان نیویورک معرفي شدند

وقتي ستاره ها جایي در بین برندگان ندارند!
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محمد حسین زاده

در حالــي کــه در سراســر جهــان ویــروس 
کرونــا کمــاکان بــا زندگــي مــردم و همینطــور 
مشــاغل مختلــف دســت و پنجــه نــرم مي کنــد 
و البتــه بســیاري از کشــورها واکســن ایــن 
بیمــاري خریــداري کــرده و حتــي در برخــي از 
ــه  ــد، ب ــیون کرده ان ــه واکسیناس ــروع ب ــا ش آنه
نظــر مي رســد آخریــن جشــنواره هاي ســینمایي 
شــاخص در جهــان را بــه صــورت آنالین شــاهد 
باشــیم. ایــن در حالیســت کــه در کشــورمان نیز 
ــده  ــزار ش ــن برگ ــنواره ها آنالی ــیاري از جش بس
ــه اي از  ــده در هال ــا در آین ــزاري آنه ــا برگ و ی
ابهــام اســت و جالــب اســت کــه هنــوز خبــري 
ــا در کشــورمان نیســت  از خریــد واکســن کرون
و هــرروز شــاهد بهانه هــاي مختلــف از ســوي 

مســئولین هســتیم.
یــورک  نیو فیلــم  ن  ا منتقــد حلقــه 
)NYFCC(، یکــی از گروه هــای پیشــگام 
در فصــل جوایــز ســینمایی و از مهمتریــن 
ــب  ــکا،  ش ــم در آمری ــدان فیل ــای منتق گروه ه
ــال  ــینما در س ــای س ــای دنی ــته بهترین ه گذش
ــری از اعضــای  ــرد. رای گی ــی ک ۲۰۲۰ را معرف
برترین هــای ســال  انتخــاب  بــرای  گــروه 
آنالیــن انجــام شــد و بیــش از ۵ ســاعت طــول 

ــید. کش
ــی  ــی کل ــه کارگردان ــن گاو، ب ــم اولی فیل
فیلمنامه نویــس  و  کارگــردان  یــکارت  را
آمریکایــی جایــزه بهتریــن فیلــم ســال را بــرد. 
ــن  ــاگارو، اورای ــان م ــازی ج ــا ب ــم ب ــن فیل ای
لــی، توبــی جونــز، یوئــن برمنــر، آلیــا شــوکت 
و رنــه اوبرژونــوا، اولیــن بــار در دنیــا در بخــش 
ــم  ــل هفتادمیــن جشــنواره فیل مســابقه بین المل
برلیــن نمایــش داده شــد. فیلمنامــه اولیــن گاو 
را رایــکارت و جاناتــان ریمونــد رمان نویــس 
آمریکایــی از روی رمــان نیمــه عمــر )۲۰۰۴( اثر 
ریمونــد نوشــته اند. داســتان در دهــه ۱۸۲۰ روی 
ــز  ــی فیگوویت ــتی کوک ــاره دوس ــد و درب می ده
ــز( و یــک  یــک آشــپز ماهــر )کوکــی فیگوویت
ــگ  ــام کین ــه ن ــی( ب ــی )ل ــر چین ــر مهاج کارگ

ــفر  ــکا س ــرب آمری ــه غ ــی ب ــت. کوک ــو اس ل
ــد و در اورگــن عضــو گروهــی می شــود  می کن
کــه کارشــان تجــارت پوســت حیوانات اســت. او 
بــا لــو کــه رؤیاهــای خــودش را دنبــال می کنــد 
ــدار  ــد پول ــن دو آرزو دارن ــود. ای ــت می ش دوس
شــوند و طبعــا بــرای ایــن کار بــه ســرمایه اولیه 
ــه  ــد ک ــن اشــاره می کن ــه ای ــو ب ــد. ل ــاز دارن نی
یــک گاو بــه منطقه رســیده اســت. اولیــن گاو و 
ایــن حیــوان بــه شــکلی عجیــب توجه هــا را بــه 
خــود جلــب کــرده اســت. ایــن گاو متعلــق بــه 
یــک مــرد انگلیســی عجیــب و غریــب )جونــز( 
اســت. اینجاســت کــه نقشــه ای به ذهــن دو مرد 
آواره می رســد، اینکــه در دل شــب یواشــکی بــه 
علفــزار برونــد و از شــیر ایــن گاو بــرای درســت 
کــردن کیک هــای روغنــی اســتفاده کننــد. کار 

ــرد و... ــا می گی آنه
منتقــدان  حلقــه  دیگــر،  ســوی  ز  ا
فیلــم نیویــورک، کلویــی ژائــو کارگــردان، 
ــرای  ــی را ب ــده چین ــس و تهیه کنن فیلمنامه نوی
ســرزمین آواره هــا، به عنــوان بهتریــن کارگــردان 
معرفــی کــرد. ایــن فیلــم ســپتامبر پیــش جایــزه 
شــیر طالیــی بهتریــن فیلــم جشــنواره ونیــز را 
ــزه  ــو جای ــم تورنت ــد در جشــنواره فیل ــرد و بع ب
فیلــم برگزیــده تماشــاگران یــا جایــزه انتخــاب 
مــردم را از آن خــود کــرد. فرانســیس مکدورمند 

بازیگــر برنــده اســکار در ادیســه جــاده ای 
ســرزمین آواره هــا، نقــش فــرن، یــک زن بیــوه 
۶۰ســاله را بــازی می کنــد کــه وقتــی در رکــود 
مالــی بــزرگ اواخــر دهــه ۲۰۰۰ و اوایــل دهــه 
ــز خــود را از دســت می دهــد،  ۲۰۱۰، همــه چی
ــوادا راهــی ســفری  ــر در ن ــا یــک ون از امپای ب
ــل یــک آواره امــروزی  جــاده ای می شــود و مث

ــد. ــی می کن زندگ
تحسین شــده  فیلــم  حــال،  در همیــن 
ــه  ــات، همیش ــی اوق ــدرت، گاه ــز، به ن هرگ
بــه کارگردانــی االیــزا هیتمــن دو جایــزه 
NYFCC را از آن خــود کــرد: بهتریــن 
بازیگــر زن بــرای ســیدنی فلنیگــن و بهتریــن 
ــه  ــم فوری ــن فیل ــن. ای ــرای هیتم ــه ب فیلمنام
پیــش جایــزه بــزرگ هیــات داوران جشــنواره 
برلیــن را دریافــت کــرد و پیــش از آن نیــز در 
جشــنواره فیلــم ســاندنس برنــده جایــزه ویــژه 

ــتانی  ــای داس ــابقه فیلم ه ــش مس داوران بخ
آمریکایــی شــد. هرگــز، به نــدرت، گاهــی 
اوقــات، همیشــه یــک فیلــم بــا موضــع ســقط 
ــتان  ــک داس ــام از ی ــا اله ــت و ب ــن اس جنی
ــم  ــاخته شــده اســت. فیل ــک س ــی تراژی واقع
دربــاره دو دختــر نوجــوان، اوتمــن )بــا بــازی 
فلنیگــن( ۱۷ ســاله و دختــر عمویــش اســکایلر 
)رایــدر( در ناحیــه ای روســتایی در پنســیلوانیا 
اســت کــه بعــد از بــارداری ناخواســته اوتمــن، 
در جســتجوی کمــک پزشــکی بــه نیویــورک 
ســیتی ســفر می کننــد. هرگــز، به نــدرت، 
گاهــی اوقــات، همیشــه بــا الهــام از ماجــرای 
هنــدی  زن  یــک  هاالپ پانــاوار  ســاویتا 
ــئوالن  ــه مس ــد ک ــاخته ش ــد س ــاکن ایرلن س
ــه  ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــوی ب ــتان گال بیمارس
پاســخ مثبــت بــه درخواســت ســقط جنیــن او 
ــا خواســته  ــا قوانیــن ایرلنــد اســت، ب مغایــر ب

ــر  ــاوار در اث ــد. هاالپ پان ــت کردن وی مخالف
ــن درگذشــت و  ــت ناشــی از ســقط جنی عفون
ــراه  ــترده هم ــای گس ــا واکنش ه ــرگ او ب م
ــر  ــث تغیی ــت در ۲۰۱۸ باع ــه درنهای ــود ک ب
قانــون ممنوعیــت ســقط جنیــن در ایــن 

کشــور شــد.
فیلــم ســینمایي ۵ همخــون، تازه تریــن 
ــزه  ــده دو جای ــز برن ــی نی ــپایک ل ــاخته اس س
ــش  ــازی در نق ــرای ب ــدو ب ــروی لین ــد. دل ش
یــک کهنه ســرباز جنــگ ویتنــام جایــزه بهتریــن 
ــرد و جایــزه بهتریــن بازیگــر  بازیگــر مــرد را ب
مــرد مکمــل بــه چادویــک بوزمــن بــرای بــازی 
در نقــش یــک ســرباز رســید. ۵ همخــون درباره 
ــام  ــگ ویتن ــته جن ــرباز پابه سن گذاش ۴ کهنه س
اســت کــه در جســتجوی بقایــای رهبــر گــروه 
خــود )بــا بــازی بوزمــن(، همینطــور گنجینــه ای 
کــه دفــن کردنــد، بــه ایــن کشــور برمی گردنــد.

حلقــه منتقــدان فیلــم نیویــورک در ۱۹۳۵ 
ــر  ــال حاض ــروه در ح ــن گ ــد. ای ــکیل ش تش
ــگار  ــم و خبرن ــد فیل ــدود ۵۰ منتق ــامل ح ش
ــالت  ــا، مج ــا، هفته نامه ه ــال در روزنامه ه فع
ــه  ــورک ازجمل ــن در نیوی ــانه های آنالی و رس
ــس،  ــج ووی ــر، ویلی ــورک، نیویورک ــه نیوی مجل
ایندی وایــر و ورایتــی اســت. ایــن گــروه ســال 
گذشــته ایرلنــدی ســاخته مارتین اسکورســیزی 

ــاب  ــال انتخ ــم س ــن فیل ــوان بهتری ــه عن را ب
کــرد. آن فیلــم بعــدا نامــزد ۱۰ جایــزه اســکار 
ــه انتخــاب  ــم ب ــن فیل ــدگان بهتری شــد. از برن
حلقــه منتقــدان فیلــم نیویــورک در ســال های 
ــد،  ــرد، الاللن ــا، لیدی ب ــه ُرم ــوان ب ــر می ت اخی
 ۳۰ آمریکایــی،  حقه بــازی  بچگــی،  کارول، 
دقیقــه بامــداد، شــبکه اجتماعــی، میلــک 
اســکار  برنــده  فیلم هــای  و   ۹۳ یونایتــد  و 
ــه درد  ــد، قفس ــامل هنرمن ــم ش ــن فیل بهتری
ــد اشــاره کــرد. در  و پیرمردهــا کشــوری ندارن
یــک دهــه گذشــته، کارول تنهــا فیلــم برگزیده 
ایــن گــروه بــوده کــه نتوانســت نامــزد اســکار 

ــم شــود. ــن فیل بهتری
فهرســت برنــدگان جوایــز حلقــه منتقــدان 

فیلــم نیویــورک بــه شــرح زیــر اســت:
بهتریــن فیلــم: اولیــن گاو بــه کارگردانــی 

کلــی رایــکارت
ــرای  ــو ب ــی ژائ ــردان: کلوی ــن کارگ بهتری

ــا ــرزمین آواره ه س
بهتریــن بازیگــر مــرد: دلــروی لینــدو برای 

همخون  ۵
بهتریــن بازیگــر زن: ســیدنی فلنیگــن برای 

هرگــز، به نــدرت، گاهــی اوقــات، همیشــه
ــک  ــل: چادوی ــرد مکم ــر م ــن بازیگ بهتری

ــون ــرای ۵ همخ ــن ب بوزم
بهتریــن بازیگــر زن مکمــل: ماریــا باکالووا 

بــرای بــورات فیلــم بعدی
ــرای  ــن ب ــزا هیتم ــه: االی ــن فیلمنام بهتری

ــه ــات، همیش ــی اوق ــدرت، گاه ــز، به ن هرگ
ــر کوچــک )هــر  ــرداری: تب ــن فیلمب بهتری

پنــج فیلــم(
ــه  ــم اول: نســخه ۴۰ ســاله ب ــن فیل بهتری

ــک ــی رادا بلن کارگردان
بهتریــن فیلــم انیمیشــن: گرگ گردهــا بــه 

کارگردانــی تــام مــور و راس اســتیوارت
ــه  ــو ب ــان: باکارائ ــم خارجی زب ــن فیل بهتری

کارگردانــی کلبــر مندوســا فیــو
بهتریــن فیلــم غیرداســتانی: زمــان، دوران 

زنــدان بــه کارگردانــی گــرت بردلــی
جایزه ویژه: کینو لوربر

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده
حالي  در  مقاومت  تئاتر  جشنواره 
به پایان رسید که بسیاري از گروه هاي 
تئاتري از این جشنواره به شدت استقبال 
کرده و آثار خود را براي ارائه در آن به 
بهترین شکل ممکن روي صحنه برده 
و درنهایت جشنواره اي بسیار موفق را 

پشت سر گذاشتیم.
زیگران  با یکی  وسیوند  ا علی 
البته  که  تلویزیون  و  تئاتر  کهنه کار 
شده  کم کار  تصویر  کار  در  مدتهاست 
و بیشتر به تئاتر مي پردازد در این دوره 
 ۳ از  یکي  مقاومت  تئاتر  جشنواره  از 
بود.  جشنواره  صحنه ای  بخش  داور 
درباره  جوانان  دنیاي  با  گفتگو  در  او 
کیفیت آثار شرکت کننده در این بخش 
چراغ  که  همین  من  اعتقاد  به  گفت: 
روشن  شرایط  این  در  جشنواره  این 
باید  و  بود  امیدوارکننده ای  اتفاق  ماند 
تئاتر  انجمن  در  آن  برگزارکنندگان  از 
کرد.  قدردانی  مقدس  دفاع  و  انقالب 
صحنه ای  بخش  در  خوبی  بسیار  آثار 
حضور  و  داشتند  حضور  جشنواره  این 
مراکز  و  شهرستان ها  از  گروه هایی 
تقدیر  جای  رویداد،  این  در  استان ها 
دارد. به اعتقاد من بعضی از گروه  های 
شرکت کننده از استان ها دانش و بینش 
داشتند  را  نمایش  هنر  زمینه  در  الزم 
آگاهی  ارتقای  نیازمند  دیگر  برخی  اما 
به  بودجه ای  باید  و  هستند  دانش  و 
تا  یابد  اختصاص  آنها  به  منظور  این 
دوره های آموزشی به منظور باال بردن 

از  برخی  شود.  برگزار  آثارشان  کیفیت 
دارند  محدودی  امکانات  شهرستان ها 
تئاتر  از  بزرگانی  و  هنرمندان  باید  و 
تئاتری  دانش   روزرسانی  به  منظور  به 
آنها و برگزاری کارگاه های آموزشی به 
فرستاده  زندگی شان  محل  شهرستان 
با  شهرستان ها  از  بعضی  چراکه  شوند 
الزم  آشنایی  نمایش  هنر  روز  دانش 
این  به  تجربی  صورت  به  و  ندارند  را 
از  برخی  میان  این  در  اما  پرداختند 
و تحصیالت  دانش  از  تئاتر  هنرمندان 

الزم برخوردارند.
اینکه  بیان  ضمن  اوسیوند  علي 
باید دانش و بینش تئاتر در کنار تجربه 
قرار گیرد، اظهار کرد: زمانی که آگاهی 
و تحصیالت همراه با تجربه باشد قطعا 
شاهد آثار نمایشی بهتری خواهیم بود. 
تهران  از  شرکت کننده  نمایش  چند 
کارهای خوبی بودند و شهرستان ها نیز 
با آثار نمایشی قابل تاملی در این دوره 

از جشنواره حضور داشتند.
علیرضا اوسیوند در بخش دیگری 
از صحبت هایش ضمن اشاره به داوري 
در این دوره از جشنواره گفت: داوری آثار 
نمایشی هفدهمین جشنواره به صورت زنده 
و بدون حضور تماشاگر به منظور رعایت 
محل  شهر  در  بهداشتی،  پروتکل های 
سکونت هنرمندان برگزار شد و نمایش ها با 
۴ دوربین حرفه ای به منظور پخش آنالین 
ضبط شدند. داوری آثار نمایشی به صورت 
زنده اتفاق خوبی بود چراکه منجر به آن شد 
تا حق و حقوق گروه ها ضایع نشود. پخش 

آنالین نمایش ها با اینکه شاید از گرما و 
حرارت اجرای زنده تئاتر بکاهد اما در این 
شرایط تجربه خوبی بود و این تجربه در 

سراسر دنیا در حال اجراست.
صه  عر ر  کهنه کا ه  چهر ین  ا
یش  صحبت ها یان  پا ر  د یگري  ز با
تئاتر  به هنرمندان  پیشنهاد من  گفت: 
تا مطالعه خود  است  این  شهرستان ها 
از  و  دهند  افزایش  تئاتر  زمینه  در  را 

دانش و علم روز این هنر آگاهی یابند 
به  هنرمندانی  تا  کنند  درخواست  و 
منظور ارتقای این دانش به شهر محل 
سکونت شان بیایند. هرچند که قبال از 
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به این امر توجه می شد اما اکنون نیز 
مجموع  در  شود.  داده  بها  آن  به  باید 
اتفاق  این شرایط  در  تئاتر  بودن  زنده 

خوبی است و جای تشکر دارد.

با پایان یافتن هفدهمین دوره از 
جشنواره تئاتر مقاومت، چهره هاي بسیار 
شاخصي را شاهد بودیم که نمایش هاي 
خود را به این دوره جشنواره ارائه داده و 
به شدت موردتوجه قرار گرفتند. مایش 
سگک، نوشته کهبد تاراج به کارگردانی 
در  آنالین  به صورت  که  بهرامی  رضا 
بخش صحنه ای هفتمین جشنواره تئاتر 
مقاومت نمایش داده شد. بازیگران این 

صالحی،  تینو  مقتدی،  پریسا  نمایش 
بدیعی،  لبخند  نیان،  یما ا محمدرضا 
حسن  ملکی،  سهیل  معین،  فهیمه 
آبتین  و  پورمحمدی  عرفان  تدینی، 

حاتمی هستند.
دنیاي  با  گفتگو  در  بهرامی  رضا 
سگک،  نمایش  اینکه  بیان  با  جوانان 
است،  ضرغام  شاهرخ  شهید  داستان 
الت های  از  ضرغام  شاهرخ  گفت: 

نبرد  محله  در  انقالب  دوران  از  پیش 
این  در  او  است.  بوده  پیروزی  خیابان 
منطقه برای خود بروبیا و اسم و رسمی 
داشته و بسیاری از او حساب می بردند. 
شاهرخ ضرغام به دلیل هیکل درشتی 
اما  بود  کاباره ای  بادیگارد  داشت،  که 
در همین نمایش خاطره ای از او گفته 
خود  لوتی گری  با  ضرغام  که  می شود 
بدون هیچ چشمداشتی زنی را از کار در 
کاباره نجات می دهد و حمایت می کند. 
لوتی منشانه  خاطرات  ضرغام  شاهرخ 
بسیاری داشته است. او در اوایل انقالب 
وقتی با نام امام خمینی)ره( آشنا می شود، 
عکس امام را روی سینه خود خالکوبی 
به  تحمیلی  جنگ  شروع  با  و  می کند 
و  رفته  کشور  جنوب  منطقه  و  جبهه 
گروه پیشرو را به منظور مبارزه با رژیم 
بعث عراق تشکیل می دهد اما در نهایت 
پس از ۳ ماه به شهادت می رسد. او که 
بود  حسین)ع(  امام  عاشق  کودکی  از 
آرزو داشت با این بزرگوار محشور شود. 
جنازه ضرغام هیچگاه پیدا نمی شود و 
تلویزیون عراق نیز درباره شهید کردن 

شاهرخ ضرغام برنامه ای تهیه کرد.
برگزاری  درباره  بهرامی  رضا 
به  مقاومت  تئاتر  جشنواره  هفتمین 
مجموع  در  شد:  یادآور  آنالین  صورت 
تئاتر به زنده بودنش شناخته شده است 
اما در حال حاضر مجبور هستیم تا این 
سیستم را بپذیریم. هفدهمین جشنواره 
برگزاری  تجربه  اولین  مقاومت  تئاتر 
کشورمان  در  تئاتری  جشنواره  آنالین 

را داشته و امیدوارم مسئوالن به منظور 
و  تئاترفجر  جشنواره های  برگزاری 
منفی،  و  مثبت  نکات  عروسکی،  تئاتر 
همچنین معایب و محاسن برگزاری این 
رویداد را مورد بررسی قرار دهند و در 
جهت برگزاری هرچه بهتر جشنواره های 
پیش رو از آن استفاده کنند. برگزاری 
این جشنواره در این شرایط جای تقدیر و 
تشکر از برگزارکنندگان آن را دارد چراکه 
تمام تالش خود را کردند تا چراغ این 

رویداد روشن بماند.
ابراز  ضمن  تئاتر  کارگردان  این 
امیدواری به منظور اجرای عمومی نمایش 
سگک، تصریح کرد: از سوی دبیرخانه 
گروه های  به  مقاومت  تئاتر  جشنواره 
شرکت کننده در این رویداد اعالم شد که 
در آینده آثارشان اجرای عمومی خواهد 
داشت. امیدوارم نگاه مسئوالن و اهالی 
تئاتر نسبت به تئاتر مقاومت تغییر کند و 
آثار مقاومتی را جزء تئاتر سفارشی تلقی 
نکنند چراکه به اعتقاد من تئاتر در هر 
ژانر و دسته ای تئاتر است. تئاتر مقاومت 
از ۸ سال دفاع مقدس خارج شده چراکه 
ممکن  شرایط  بحرانی ترین  در  اکنون 
در  ما  خانواده های  و  پدران  و  هستیم 
هنرمندان  باید  و  هستند  مقاومت  حال 
آثار  و  گرفته  ایده  مقاومت ها  همین  از 

جدیدی تولید کنند.  
رضا بهرامی در پایان صحبت هایش 
همکاران  و  مسئوالن  امیدوارم  گفت: 
تئاتری به جای حرف کمی عمل کنند 

و به دنبال اهداف عملیاتی باشند.

همراه با جشنواره تئاتر مقاومت

رضا بهرامي: امیدوارم نگاه مسئوالن به تئاتر تغییر كند
همراه با جشنواره تئاتر مقاومت

علي اوسیوند: جشنواره آنالین را به صورت زنده داوري كردیم


