
بازار مسکن دیگر تحمل افزایش قیمت را ندارد
رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی گفت: حوزه فرهنگ حدود ۲۴ 
درصد از میانگین رشد بودجه کل کشور عقب تر است.

اعتبارات  حوزه  گفت:  هاشمی،  زاده  قاضی  احسان  سید 
کمیسیون فرهنگی شامل ۸ فصل مبنی بر دین و مذهب، ورزش 
و تفریحات، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی، رسانه، گردشگری، 

صنایع دستی و تحقیق و توسعه در امور فرهنگی، گردشگری و 
تومان  میلیارد  از ۸۵۰ هزار  بیان کرد:  تربیت بدنی است. وی 
بودجه عمومی کل کشور فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان برای حوزه 
فرهنگ در سال آینده پیش بینی شده است. در حالی که فرهنگ 

به عنوان روح و کالبد جامعه نیازمند تقویت اعتبارات است.
صفحه ۲

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

خوراک پتروشیمی ها
 به روزانه ۲.۲ میلیون بشکه معادل نفت می رسد

پیشنهاد افزایش ۳۰الی ۳۵درصدی حقوق کارگران
با  نماینده مردم ساری  مهدی بیک؛ 
واقعی  نرخ  به  دستیابی  ضرورت  به  اشاره 
مذاکره  و  گفتگو  طریق  از  کارگران  مزد 
کالن  موضوعات  خصوص  در  که  همانطور  گفت: 
اقتصادی و معیشتی، بخشنامه های دستوری جوابگو 
نیست، در حوزه تعیین نرخ مزد سال ۱۴۰۰ نیز نمی 
توان با دستور و بخشنامه کار را پیش برد. این موضوع 
نیازمند مذاکرات متمرکز میان کارگران و کارفرمایان 
است تا در نهایت با نظارت دولت بهترین تصمیم در 
این خصوص اخذ شود. کشورهای توسعه یافته به گونه 
ای برنامه ریزی می کنند که هم تولید و بهره وری 
را افزایش دهند و هم درآمد کارگران به طور منطقی 

رشد را تجربه کند.
صفحه 3

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

یک هزار و ۳۱۳ کارگر اردبیلی
 مشمول طرح اقدام ملی مسکن شدند

4
صفحه 5برنده ها و بازنده های مصاف سرخابی ها!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امین زندگاني: در 
کشور دچار بحران 

مدیریتي هستیم

7فرهنگ
ماندگاری آثار ادبی 

را، تاریخ قضاوت 
خواهد کرد 

نک 1با

درباره  جوانان  دنياي  با  كوتاه  مصاحبه اي  در  زندگاني  امين 
وضعيت اين روزهاي هنرمندان و همينطور انتقاد از متوليان 
فرهنگی كشور در خصوص ارائه راهکار برای خروج از كمای 
سينما در دوران كرونا گفت: مشکالت در كشور ما اين روزها 
آنقدر زياد است كه فقط نمی توانيم به مشکل اهالی سينما 

اشاره كنيم،

»كاظم نظری بقا« شاعر اردبيلی، با تأكيد بر دامنه اثرگذاری 
كتاب گفت: آثاری كه به زور تبليغ، تنها چند صباحی به كرسی 
می نشينند، به همان سرعت از ذهن ها فراموش خواهند شد 

و در تاريخ نيز نامی از آنها برده نمی شود.

 ششمين نمايشگاه تراكنش ايران )ITE٢٠٢٠( با حضور عباس 
معمارنژاد معاون امور بانکی، بيمه و شركت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارايی، مهران محرميان، معاون فناوری های نوين 
بانک مركزی، حجت اله صيدی، مديرعامل بانک صادرات ايران، 
مديران عامل بانک ها، مديران، كارشناسان و فعاالن حوزه بانکداری 

الکترونيک در هتل اسپيناس پاالس تهران آغاز به كار كرد.

بازدید مدیرعامل 
بانک صادرات ایران 

از ششمین نمایشگاه 
»تراکنش ایران«

عقب ماندگی ۲۴ درصدی حوزه فرهنگ از رشد بودجه کرونا  تصویر جدیدی از نابرابری آموزشی را
 به نمایش گذاشت

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تاکید بر اینکه 
کرده  پیدا  مدرسه  و  آموزش  کارکرد  موبایل،  یا  تبلت  یک  مروز  ا
است گفت: با یک تبلت مدرسه را به خانه دانش آموزی می برید 
که مدرسه ندارد، بنابراین اگر تبلتی به دانش آموزی اهدا کردید یعنی مدرسه 

ای را اهدا کرده اید. 
صفحه ۲

 رئیس جمهور در پایان نشست سران قوا که 
ابراز  با  شد،  برگزار  قضائیه  قوه  رئیس  میزبانی  ه  ب
فاصله  یک  در  سران  مجدد  نشست  از  خوشحالی 
زمانی کوتاه و گفت و گوهای خوبی که در این نشست انجام 
شد، گفت: مهم ترین مباحث مورد گفتگوی نشست سران قوا، 
سالمت، معیشت و بی اثر کردن و لغو تحریم های ظالمانه بود. 

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی اظهارداشت: در 
زمینه سالمت بحمداهلل مردم کار بسیار بزرگی در این مدت انجام 
دادند. اجرای مطلوب و دقیق پروتکل های بهداشتی باعث شده 
آمار فوتی ها دومرتبه به سطح دورقمی برگردد و برای ما بسیار 

مهم است که این  آمار و روند کاهشی آن را پایدار نگه داریم.
صفحه ۲

مردم در زمینه واکسن کرونا نگرانی نداشته باشند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 )ITE۲۰۲۰( ایران  تراکنش  نمایشگاه  ششمین   
و  بیمه  بانکی،  امور  معاون  معمارنژاد  عباس  حضور  ا  ب
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهران 
محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، حجت اله 
عامل  مدیران  ایران،  صادرات  بانک  مدیرعامل  صیدی، 
بانکداری  حوزه  فعاالن  و  کارشناسان  مدیران،  انک ها،  ب
الکترونیک در هتل اسپیناس پاالس تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، عباس 
ضرورت های  نمایشگاه  این  افتتاحیه  مراسم  در  عمارنژاد  م
اقتصاد  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  دیجیتال  حول  ت
فناورانه  موضوع  یک  صرفا  دیجیتال  تحول  و  هوشمند 
تغییر نگرش در تفکر و  به  برای تحقق کامل آن  نیست. 

فرهنگ سازمان ها نیاز است. 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
یک  دیجیتال  تحول  کرد:  تاکید  دارایی  و  اقتصادی  مور  ا
ابر فرصت برای اصالح نظام بانکی است که دیگر مجبور 

در  و  نباشیم  شعب  از  استفاده  ه  ب
از  استفاده  با  و  دیجیتال  ضای  ف
به  را  خدمات  هوشمند  بزارهای  ا

مردم ارائه دهیم. 
تژی  سترا ا تدوین  ز  ا ی  و
افزود:  و  داد  خبر  مالی  راگیری  ف
در این استراتژی سه عنصر تحول 
مطابق  محصول  تولید  یجیتال،  د
مورد  مالی  سواد  و  مشتری  یاز  ن
است  گرفته   ر  قرا جدی  وجه  ت
انواع  به  راحتی  به  مردم  همه  ا  ت
خدمات مالی، پولی و بازار سرمایه 

دسترسی داشته باشند.
ز  ا همچنین  د  ا نژ ر عما م
ژئومارکتینگ  عنوان  با  رنامه ای  ب
مالی  و  پولی  خدمات  ارائه  رای  ب
کشور  نقاط  اقصی  در  مردم  ه  ب
سفته  ارائه  با  افزود:  و  داد  بر  خ
فقره  هزار   ٧۰ تاکنون  لکترونیک  ا
کرونا  بیماری  با  مرتبط  سهیالت  ت

پرداخت شده و در آینده نزدیک تمامی سفته ها الکترونیک 
خواهند بود.

در این مراسم همچنین معاون فناوری های نوین بانک 
بانکداری  ابزارهای  از  استفاده  با بررسی روند  نیز  مرکزی 
اواخر  در  کرونا  بیماری  زمان شیوع  از  گفت:  لکترونیک،  ا
سال گذشته تاکنون، بخش عمده ای از مردم نیاز به استفاده 
از پول فیزیکی نداشته اند که این امر نتیجه سال ها زحمت 

تالشگران عرصه بانکداری الکترونیک بوده است.
مهران محرمیان  با بیان اینکه دهه ۸۰ دهه حکمرانی 
دهه   ٩۰ دهه  افزود:  بود،  بانکی  نظام  در  ودپردازها  خ
حکمرانی کارت خوان ها و شبکه پرداخت بوده که البته در 
کنار دیگر رقبا همچون USSDها، پرداخت های موبایلی 
و در نهایت در رقابت با اپلیکیشن های پرداخت، دامنه آنها 

محدود شده است.
وی با بررسی لزوم استفاده از فناوری های نوین در 
بانکداری غیرحضوری، گفت: پرداخت های غیرحضوری به 
بیش از ٩۰ درصد افزایش یافته و کشور ما در دنیا از این 

نظر در شرایط مناسبی قرار  دارد. 
در  فین تک ها  از  بناست  کرد:   تاکید  حرمیان  م
حوزه های نظارت کمک بگیریم و ورود آنها در همه جا با 

نوآوری همراه بوده است. 
فناوری  و  الکترونیک  بانکداری  عرصه  فعاالن  وی 
در  که  دانست  اطالعات  فناوری  سربازان   را  رداخت  پ
دوران شیوه بیماری کرونا به مراتب بیش از سایر بخش ها 
پرداخت  فناوری های  به  مردم  دسترسی  سهولت  رای  ب

تالش کرده اند.
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل  صیدی،  جت اله  ح
بانک  این  غرفه  از  نمایشگاه  این  در  شرکت  حاشیه  ر  د
و شرکت  الکترونیک سپهر  پرداخت  با حضور شرکت  که 
راه حل های هوشمند سپهر همراه بود، بازدید کرد و آخرین 
دستاوردهای بانکداری الکترونیک و خدمات غیر حضوری 

این بانک را مورد بررسی قرار داد.
نشست های  نمایشگاه،  این  برگزاری  با  مزمان  ه
صنعت  خصوص  در  مختلفی  موضوعات  با  خصصی  ت
فرامرزی،  صادق  حضور  با  پرداخت  و  مالی  انکداری،  ب
صادرات  بانک  اطالعات  فناوری   هلدینگ  دیرعامل  م
ایران، سید جعفر صدری، مدیر امور فناوری اطالعات بانک 
صادرات ایران، کاوه رزاقی، رئیس کل اداره انفورماتیک و 
امیرحسین آقامحمدی، رئیس اداره کل خدمات نوین بانک 
صادرات ایران در نظر گرفته شده است. چالش های کسب 
دیجیتال،  هویت  الکترونیکی،  پرداخت  شبکه  کارهای  و 

نئوبانک ها، کیف پول الکترونیک، رابطه کربنکینک و تحول 
دیجیتال، چالش های بورسی شدن استارت آپ ها و خالء های 
نوآوری در صنعت بانکداری، سند باکس و همچنین معرفی 
سامانه شمس )شعبه مجازی بانک صادرات ایران( مهمترین 
محورهای نشست های تخصصی در این نمایشگاه است که 
مورد استقبال صاحب نظران و کارشناسان قرار گرفته است.

چهره های  از  همچنین  نمایشگاه  این  افتتاحیه  ر  د
و  پرداخت  و  فناوری  عرصه  و  بانکداری  صنعت  اندگار  م
از  و  قدردانی  بانکی  عرصه  خدمت گذار  همچنین شهدای 
برخی فناوری های نوین در عرصه فناوری مالی و تراکنش 

رونمایی شد.
اثربخشی کارمزدها در مدل های کسب و کار لحاظ 

نشده است
ایران  بانک صادرات  نوین  اداره کل خدمات  رئیس 
شبکه  کارهای  و  کسب  »چالش های  تخصصی  پنل  ر  د
نمایشگاه  این  روز  اولین  در  که  الکترونیکی«  رداخت  پ
برگزار شد، لزوم اثربخشی کارمزدها در شبکه پرداخت را 
مورد توجه قرار داد و گفت: زیرساخت های سخت افزاری 
و نرم افزاری شبکه پرداخت الکترونیکی به سرعت توسعه 
روی  بر  مناسبی  به شیوه  کار  و  اما مدل کسب  کرد  یدا  پ

این بستر شکل نگرفته است. 
کسب  کارایی  اینکه  بیان  با  آقامحمدی  میرحسین  ا
بخشی  اثر  به   )BUSINESSMODEL( کار  و 
کار  و  کسب  مدل های  در  افزود:  است،  مرتبط  ارمزدها  ک
موجود، در تعامل بین کار و پایانه های فروشگاهی و ابزار 

پذیرنده  می کند  کمک  که  است  حاکم  قوانینی  ذیرش  پ
می کند،  دریافت  که  خدماتی  بابت  کارمزدی  یچگونه  ه

پرداخت نکند و حتی خدمات بیشتری را دریافت کند.
وی اظهار کرد: این مدل کسب و کار قدرت چانه زنی 
پذیرندگان خدمات را باال برده است تا جایی که بحث امتیاز 
گیری از تعداد تراکنش ها نیز مطرح شده و در نهایت بین 
شرکت های PSP  در این خصوص رقابت شدیدی ایجاد 
شده و به نوعی سرمایه های ملی را دچار رکود کرده است 
وارد  دنبال  به  همچنان   PSP شرکت های  که  جایی  ا  ت

کردن دستگاه پایانه فروش هستند. 
و  کسب  مدل  در  کارمزدها  اگر  افزود:  قامحمدی  آ
ارائه  کیفیت  به  نوآوری  داشت،  را  الزم  اثربخشی  ار  ک
افزایش  انگیزه  با  اینکه  نه  بیشتری داشت  اتکای  خدمات 
فروش  پایانه  دستگاه های  پذیرنده  به  تراکنش ها  عداد  ت

امتیاز بدهیم.
ایران  بانک صادرات  نوین  اداره کل خدمات  رئیس 
حوزه  در  چالش  این  کرد:  اکید  ت
بانک ها  و  دارد  وجود  نیز  انکداری  ب
زمینه  این  در  گزافی  زینه های  ه
پرداخت می کنند. این هزینه ها بعدها 
درگاه ها  تراکنش های  کارمزد  ر  ب
تحمیل می شود. اگر مدل کارمزدها 
اصالح شود بسیاری از این مشکالت 

برطرف خواهد شد.
همچنین  ی  محمد قا آ
پولشویی  با  مبارزه  خصوص  ر  د
پایانه های  از  استفاده  فرآیند  ر  د
فروش، سایت های قمار، درگاه های 
 ... اجاره ای، حساب های اجاره ای و 
کشور  در  تخلفات  برخی  گفت:  یز  ن
است.  اسالمی  مجازات  قانون  ابع  ت
ید  شا دنیا  در  مشاغل  ز  ا رخی  ب
ما  ا باشند  تعریف شده ای  شاغل  م
محسوب  تخلف  کشور  داخل  ر  د
می شوند. برخی IPها در این جهت 
اند.  شده  روبرو  محدویت هایی  ا  ب
صفر  به  هیچگاه  فرآیندها  این  با  مرتبط  هزینه های  ما  ا

نرسیده است. 
وی افزود: این روند در بانک ها و PSPها با مالحظه 
قرار گرفته است. مشتری در  رفتارسنجی مشتری مدنظر 
را  تعهداتی  پایانه فروش  زمان ثبت نام و دریافت دستگاه 
می پذیرد و اگر از این چارچوب خارج شده و تغییر رویه دهد، 
باید تحت نظارت قرار گرفته و با واکنش جدی روبرو شود.

رئیس اداره کل خدمات نوین بانک صادرات ایران با 
تاکید بر اینکه برخورد با متخلفان در این حوزه با جدیت 
این  در  موجود  نوآوری های  کرد:  اظهار  می شود،  یگیری  پ
عرصه از قبیل بالک چین، کیف پول الکترونیک، رمز ارزها 
و ... شرایط جدیدی را ایجاد می کنند. در جریان نقدینگی 
کیف پول الکترونیک شاید بتوان کنترل هایی را انجام داد 
قالب همان  ایجاد شده که در  از اساس جذابیت هایی  ما  ا
نقدینگی، شرایط پرداختی شکل بگیرد که  فضای جریان 
قابل تعریف باشد. این روند به سرعت در حال رشد است. 
در چند سال گذشته صحبت کردن در مورد رمز ارزها چندان 

آشنا نبود اما امروزه برای اغلب افراد جامعه آشنا است.
مرکزی  بانک های  اکثر  کرد:  ز  برا ا قامحمدی  آ
تاکنون  و  دارند  زمینه  این  در  نگرانی هایی  نیز  دنیا  ر  د
رفع  را  دغدغه  این  بتواند  که  نشده  مشاهده  رآیندی  ف
کند. حتی به دلیل اینکه نمی توانند با این جریان مقابله 
فناوری های  در  است.  شده  نیز  استقبال  آن  از  نند،  ک
در  هزینه ها  و  افزایش  معامالت  سرعت  پرداخت  جدید 

است. کاهش  حال 

بازدید مدیرعامل بانک صادرات ایران از ششمین نمایشگاه »تراکنش ایران« آگهی
 شرکت فوالد مبارکه 

نوع رديف
عشمارهفراخوان ضو مو

مهلت 
ارسال
مدارک

مديريت
مرتبط

عملیات نگهداری و تعمیرات آسانسورهای کارگاههای خطوط 48521010مناقصه1
قراردادهای 1399/10/30تولید و ساختمانهای اداری شرکت فوالد مبارکه

خريد

انتقال کالفهای سرد از انبار A2 واحد اسید شويی ،گالوانیزه و 48488287مناقصه2
قراردادهای 1399/11/03رنگی به سالن بارگیری 

خريد

48517627مناقصه3
ارائه خدمات مشاوره جايگزينی و تهیه مدارک فنی قطعات برق 
قدرت، الکترونیک، ابزار دقیق، کارتهای الکترونیکی و قطعات 

مکانیکی مطابق فرآيند تعیین شده توسط واحد مهندسی
قراردادهای 1399/11/08

خريد
مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه 

و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهی : ٩٩۱۵6
 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه 

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومی 
 شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.                

 شماره سامانه تدارکات الکترونیکیشماره مرجعموضوعردیف
دولت

 اجرای عملیات الينینگ الگون های تصفیه خانه فاضالب بوئین و1
107/52099001434000049-4-99میاندشت  ) يک مرحله ای (

 اجرای عملیات اصالح شبکه جمع آوری فاضالب قسمتی از محله2
203/22099001434000050-4-99اندوان خمینی شهر )يک مرحله ای با ارزيابی فشرده(

 اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر خوانسار- بخشی از محله3
2262099001434000047-4-99بیدهند و ارسور) يک مرحله ای (

 اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر خوانسار- شهرک منتظری و4
2272099001434000048-4-99جاده ويست ) يک مرحله ای (

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ٩٩/۱۰/۲3  می باشد.

تاريخروزساعتعنوان

99/11/01چهار شنبه15:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

99/11/11شنبه15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/11/12 یکشنبه08:00زمان بازگشائی پاکتها
3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-۱- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:۸-366۸۰۰3۰-۰3۱،  اتاق )۲٩۲( 
۴- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

۴-۱- مرکز تماس:۰۲۱-۴۱٩3۴
۴-۲- دفتر ثبت نام:۸۸٩6٩٧3٧ و ۸۵۱٩3٧6۸

۵- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1655-  پنجشنبه 25 دی 21399 معه جا

عقب ماندگی ۲۴ درصدی حوزه فرهنگ از رشد بودجه
شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  جمعیت  و  فرهنگی  کمیته  ئیس  ر
بودجه کل  میانگین رشد  از  اسالمی گفت: حوزه فرهنگ حدود ۲۴ درصد 

کشور عقب تر است.
سید احسان قاضی زاده هاشمی، گفت: حوزه اعتبارات کمیسیون فرهنگی 
شامل ۸ فصل مبنی بر دین و مذهب، ورزش و تفریحات، فرهنگ و هنر، 
میراث فرهنگی، رسانه، گردشگری، صنایع دستی و تحقیق و توسعه در امور 

فرهنگی، گردشگری و تربیت بدنی است.
وی بیان کرد: از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کل کشور 
فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان برای حوزه فرهنگ در سال آینده پیش بینی 
شده است. در حالی که فرهنگ به عنوان روح و کالبد جامعه نیازمند تقویت 

اعتبارات است.
رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: 
رشد تغییرات الیحه بودجه پیشنهادی دولت نسبت به سال گذشته ۴6 درصد 
بود که این رشد در حوزه فرهنگی فقط ۲۲ درصد است و به عبارت بهتر بخش 

فرهنگ حدود ۲۴ درصد از میانگین رشد بودجه کل کشور عقب تر است.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه ما یک سری درآمدها از تبصره 
۱۴ پیش بینی کردیم تا حوزه فرهنگ را تقویت کنیم، گفت: این درآمدها 
به حوزه های آسیب دیده از کرونا از جمله حوزه نشر، مشاغل آسیب دیده در 
کرونا و هنرمندان و ورزشکارانی که در این مدت دچار زیان اقتصادی شدند، 

اختصاص می یابد.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همچنین در 
حوزه تبلیغ و دین، قریب به ۴ هزار روحانی مستقر در روستاها داریم که به 
علت تعطیلی مراسم ها و مناسبت ها در تأمین نیازهای حداقلی زندگی خود 
دچار چالش و مشکل شده اند که از درآمدهای تبصره ۱۴ قرار است به آنان 

نیز کمک شود.
رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهمی 
تحت عنوان حق السهم دولت از اپراتورها وجود دارد که ساالنه اپراتورها ۲۸ 
پیشنهاد  با  واریز می کنند که  السهم  به عنوان حق  را  درآمد خود  از  درصد 
کمیسیون تلفیق مجلس قرار شد که این ۲۸ درصد به 3۸ درصد تبدیل شود 
که حداقل از این طریق ۲ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی اضافه می شود.

وی افزود: این ۲ هزار میلیارد تومان برای تولید محتواهای فرهنگی در 
فضای مجازی استفاده می شود و به دلیل توسعه فضای نامناسب در فضای 
مجازی از قبیل فعالیت سایت های شرط بندی و تولید محتواهای ناهنجار، 
نگاه ما در کمیسیون فرهنگی صرفًا معطوف به فیلترینگ یا بگیر و ببند نبوده 

و این مصوبه برای تولید محتوای فضای مجازی پیشنهاد شده است.
قاضی زاده هاشمی متذکر شد: قباًل اپراتورها فقط سهمی را برای توسعه 
زیرساخت ها از جمله توسعه فیبر نوری می دادند اما در حوزه محتوا یا هزینه 
نمی کردند و یا اینکه محدود و یا غیر هدفمند بود که ما برای اولین بار حوزه 

محتوا را در کنار زیرساخت گذاشتیم.
رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: 
اعتبارات هزینه ای این پیشنهادات در جدول ٩ بودجه که مربوط به موضوعات 
برنامه محوراست آمده و در جدول شماره ٧ که مربوط به هزینه های جاری و 

حقوق ودستمزد است، قید نشده است.
وی اضافه کرد: ما در جدول ٧، 63 دستگاه فرهنگی داریم که فعاالن 
فضای  حوزه  در  دستگاه   ۱۵ نهایتاً  و  کردیم  احصا  را  مجازی  فضای  حوزه 
مجازی فعال هستند که قرار است این کمک ها در راستای تقویت محتوای 

فضای مجازی بین این دستگاه ها توزیع شود.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: این اعتبارات 
به صورت هدفمند به این دستگاه ها داده می شود و کارکرد آن مربوط به فضای 
مجازی و بخش فرهنگی است و کاماًل بر این موضوع نظارت می کنیم و این 

فرایند کاماًل نظام مند می شود.

مردم در زمینه واکسن کرونا نگرانی نداشته باشند
 رئیس جمهور در پایان نشست سران قوا که به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار 
شد، با ابراز خوشحالی از نشست مجدد سران در یک فاصله زمانی کوتاه و گفت و گوهای 
خوبی که در این نشست انجام شد، گفت: مهم ترین مباحث مورد گفتگوی نشست سران 

قوا، سالمت، معیشت و بی اثر کردن و لغو تحریم های ظالمانه بود. 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی اظهارداشت: در زمینه سالمت بحمداهلل 
مردم کار بسیار بزرگی در این مدت انجام دادند. اجرای مطلوب و دقیق پروتکل های 
بهداشتی باعث شده آمار فوتی ها دومرتبه به سطح دورقمی برگردد و برای ما بسیار 

مهم است که این  آمار و روند کاهشی آن را پایدار نگه داریم.
روحانی با بیان اینکه مساله سالمت مردم و مقابله با کرونا جزو موارد اصلی و 
مورد توجه ویژه دولت است، اظهار داشت: در فضای مجازی صحبت ها و بحث هایی 
مطرح می شود، دغدغه هایی برای مردم درست می شود، اما بدون تردید یکی از مسائل 

مهم برای دولت در این مقطع تامین واکسن مورد نیاز برای مردم است.
رئیس جمهور ادامه داد: چه واکسن ساخت داخل، چه خرید واکسن از شرکت های 
مطمئنی که مورد اعتماد صددرصد باشند، دولت در این زمینه قطعا اقدامات الزم را 
انجام خواهد دهد. دولت درخواست تهیه واکسن از کوواکس را مطرح و پول آن را هم 
پرداخت کرده است و میلیون ها دوز واکسن از این طریق خریداری شده و در اختیار 

قرار می گیرد و واکسیناسیون انجام خواهد شد.
بنابراین  واکسن هستیم.  تهیه  دنبال  دیگر هم  منابع  از  افزود: همچنین  وی 

می خواهم خدمت مردم عزیز بگویم در این زمینه اصال نگرانی نداشته باشند.
روحانی تصریح کرد: مورد دوم مساله معیشت مردم است. به هرحال سه سال است 
که درگیر یک جنگ بزرگ اقتصادی بودیم و الحمداهلل مردم با ایستادگی و مقاومت 
خودشان توانستند از پیچ و خم های بسیار پیچیده و سخت در این زمینه عبور کنند. الیحه 
بودجه تهیه شده توسط دولت و بررسی که مجلس شورای اسالمی در زمینه بودجه 
سال آینده انجام می دهد یکی از مسائل مهم در زمینه معیشت سال آینده مردم است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز هم با رئیس محترم مجلس و هم با رئیس 
محترم قوه قضاییه درباره آنچه که در الیحه دولت آمده بود و آنچه در کمیسیون تلفیق 
انجام می گیرد، بحث هایی داشتیم. تالش ما این است که نظرات دولت و مجلس به 
هم نزدیک تر شود تا بتوانیم اهدافی که در این الیحه مورد نظر بوده با هم فکری بین 

دولت و مجلس و کمیسیون تلفیق محقق کنیم.
 روحانی اضافه کرد: امروز تصمیم گرفتیم کمیسیون تلفیق و نمایندگان دولت 
جلسات بیشتری با هم داشته باشند تا انشاءاهلل بودجه به گونه ای تصویب شود که به 

نفع همه مردم، به نفع اقتصاد کشور و به نفع رشد و توسعه کشور باشد.
از  بودجه جاری  وابستگی  داریم که  رئیس جمهور تصریح کرد: همه تالش 
درآمدهای نفتی را برای همیشه قطع کنیم و این کار در این دو سه سال اخیر به خوبی 
انجام گرفته است. ان شاءاهلل امسال هم در بودجه همین طور خواهد بود. امیدواریم 

هزینه های جاری به نفت وصل نشود و از منابع دیگر تامین شود.
وی در توضیح سومین محور مباحث نشست سران قوا با اشاره به اینکه دولت 
در این سه سال با کمک مردم و هدایت مقام معظم رهبری توانست تحریم را کم 
اثر کند، گفت: البته آثار تحریم را نمی شود صفر کرد ولی اجازه ندادیم که دشمنان 
به اهداف شوم خود برسند. آنچه مورد نیاز ضروری مردم بوده، با همه سختی ها وارد 
کردیم. آن مقداری که الزم بوده، کاال صادر کنیم به هر قیمتی بود، انجام دادیم. البته 
مقداری با مشکالت توام بوده اما بحمداهلل امسال هم تا این مقطعی که هستیم رقم 
صادرات و واردات قابل قبول است.روحانی اضافه کرد: امروز همه نیازهای ضروری کشور 
یا خریداری شده و یا سفارشات الزم ثبت شده است. امروز در جلسه ستاد اقتصادی 
دولت که بحث می کردیم همه سفارشات مربوط به کاالهایی می شود که قرار است 
در سال ۱۴۰۰ وارد شود. بنابراین همه نیازهای مردم در سال ٩٩ هم خریداری شده و 

هم تامین شده و ان شاءاهلل برای سال آینده هم انجام می گیرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: منطق ما در زمینه خوِد تحریم هم کامال روشن است. 
تحریم یک عمل ظالمانه از سوی دشمنان ایران و مردم ایران است و این تحریم باید 
برداشته شود. تعهد در برابر تعهد؛ همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، هر گام 

عملی در برابر گام عملی.

کرونا  تصویر جدیدی از نابرابری آموزشی  را به نمایش گذاشت
آموزش  سازمان  ئیس  ر
تاکید  با  استثنایی  پرورش  و 
یا  تبلت  یک  امروز  اینکه  ر  ب
پیدا  موبایل، کارکرد آموزش و مدرسه 
کرده است گفت: با یک تبلت مدرسه 
برید که  آموزی می  دانش  به خانه  ا  ر
به  تبلتی  اگر  بنابراین  ندارد،  درسه  م
دانش آموزی اهدا کردید یعنی مدرسه 

ای را اهدا کرده اید. 
سیدجواد حسینی در نشست طرح 
هدایت )هر دانش آموز یک تبلت، هر 
تبلت یک کالس درس و یک مدرسه( 
پرورش  و  آموزش  سازمان  در  ه  ک
استثنایی برگزار شد با بیان اینکه کرونا 
همه عرصه های زندگی را دگرگون و 
نقش ها را بازآفرینی کرد گفت: آموزش 
و پرورش نیز از این قاعده مسثتنی نبود 
و اولین نهادی بود که تحت تاثیر این 
پدیده قرار گرفت و مدارس اولین نهادی 

بود که به تعطیلی کشانده شد.
گفت  بتوان  شاید  اما  افزود:  ی  و
اولین  بهداشت  وزارت  کنار  در  ه  ک
نهادی بودیم که واکنش سریع و نسبتا 
سنجیده داشتیم و سه روز پس از تعطیلی 
مدارس، آموزش های مجازی و مدرسه 
در  شاد  شبکه  و  شد  آغاز  لویزیونی  ت
شبکه  که  شد  اندازی  راه  مسیر  دامه  ا
ای منعطف  و انحصاری برای آموزش 

و پرورش بود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی با بیان اینکه اکنون بیش از 
بستر  در  ما  آموزان  دانش  درصد   ٧ ۰
و  یاددهی  مر  ا مشغول  شاد  بکه  ش
متاسفانه  اما  گفت:   هستند  ادگیری  ی
که  هایی  نابرابری  و  ها  ابرخورداری  ن
در همه عرصه های زندگی وجود دارد 
نمایان کرد و  را  نیز خودش  اینجا  در 

حدود 3۰ درصد دانش آموزان از وسایل 
هوشمند برای بهره برداری از این فضا 

بی بهره هستند.
سه  آمار  یک  داد:  ادامه  سینی  ح
ابزار  از  بهره  بی  آموز  دانش  یلیون  م
هوشمند بارها اعالم شده اما در کنار آن 
حدود دو میلیون دانش آموز هم هستند  
که به علت شغل پدر و مادر تنها می 
توانند تا یک ساعت محدودی از گوشی 

و تبلت والدینشان استفاده کنند.
وی با بیان اینکه به رقمی حدود 
۱۲ هزار میلیارد تومان برای تامین این 
ما  که  است  نیاز  هوشمند  ابزار  یزان  م
نه اعتبارش را داریم و نه اختیارش را 
گفت: اما می توانیم اعتبار و اختیارش 
های  مشارکت  محل  از  و  مردم  از  ا  ر
مردمی بگیریم. ادامه راه آموزش، عدالت 
آموزشی و حفظ کیفیت در آموزش از این 

مسیر امکان پذیر است.
پرورش  و  آموزش  وزیر  عاون  م
یا  تبلت  یک  امروز  اینکه  بر  تاکید  ا  ب
پیدا  موبایل، کارکرد آموزش و مدرسه 

کرده است گفت: با یک تبلت مدرسه 
برید که  آموزی می  دانش  به خانه  ا  ر
به  تبلتی  اگر  بنابراین  ندارد.  درسه  م
دانش آموزی اهدا کردید یعنی مدرسه 
ای را اهدا کرده اید اما کارکرد مهمتر 
به  آموزان  دانش  برخی  که  است  ین  ا
علت فاصله محل اقامت و غیره ترک 
برخی  در  تحصیل می کنند. همچنین 
مسائل  واسطه  به  ما  دختران  ناطق  م
سنین  در  تحصیلی  ادامه  از  رهنگی  ف

باالتر باز می مانند.
دختران  این  اگر  افزود:  سینی  ح
تبلت داشته باشند می توانند به جرگه 
محصالن بازگردند. امروز احساس می 
کنم جلوه اشکار عینی از نابرابری دوباره 
نمایان شده است. قبال دانش آموزها به 
مدرسه می رفتند اما امروز عده ای به 
دلیل نداشتن تبلت نمی توانند به مدرسه 
بروند و یک جلوه جدید از نابرابری را 
را  آنها  اینکه  بر  و عالوه  کرده  آشکار 
رنج  یک  کند  می  محروم  آموزش  ز  ا

کودکانه را نیز برایشان در پی دارد.

توانستیم  نمی  کرد:  تاکید  ی  و
نسبت به این قضیه بی تفاوت باشیم. 
وزیر آموزش و پرورش به بنده ماموریت 
داد که از تمام ظرفیت های وزارتخانه، 
مردمی  و  عمومی  های  بخش  ولت،  د
کنیم  احصا  نخست  تا  کنیم  بسیج  ا  ر
وضعیت دسترسی دانش آموزان چگونه 
امکانات  و   از ظرفیت  و  سپس  است 

آنها بهره مند شویم.
اندازی  راه  به  اشاره  با  سینی  ح
که  طرح  این  در  هدایت  گفت:  طرح 
یک  آموز  دانش  »هر  عبارت  مخفف 
کنیم  تامین  منابعی  توانستیم  بلت«  ت
ظرفیت  از  استفاده  با  دولتی  منابع  ه  ک
شوراهای آموزش و پرورش از این جمله 
است.  همچنین کمک هایی از سوی 
بنیاد برکت، بانک ها، اتاق بازرگانی و 

ستاد اجرایی فرمان امام داشتیم. 
وی افزود: بخش عمده ای که برای 
تهیه تبلت دانش آموزان روی آن حساب 
کردیم، خیرین هستند که در این راستا تا 
کنون رقمی نزدیک به ۱۵۰ هزار تبلت 
است.  فراهم شده  آموزان  دانش  رای  ب
بسیج  سازمان  هوشمند  نذر  مچنین  ه
دانش آموزی را داریم. عالوه بر آن با 
مجمع خیرین مدرسه ساز نیز جلساتی 
و ۱۵۰  خیریه  هزار   3۰ و  رگزار شده  ب

شبکه نیکوکاری پای کار آمده اند.
همچنین  اینکه  بیان  با  حسینی 
انجمن های  اتحادیه  را  تبلت  هزار   ۱3
اولیای  اسالمی تقبل کرد گفت: طرح 
همت  به  را  هوشمند  فرزندان  خردمند 
راه  مربیان  و  اولیا  انجمن  هزار   ۱ ۰۰
اندازی کردیم. سازمان دانش آموزی نیز 
را تحت عنوان »من حاضرم«  طرحی 
پیگیری می کند. ضمن آنکه قصد داریم 

طرح حامی هوشمند را نیز اجرا کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 به زودی بیش از ۸۰ خوابگاه دانشجویی
 به مرحله  بهره برداری می رسد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم کرد:بیش از ۸۰ خوابگاه 
که با مشارکت خیرین، صندوق و دانشگاه ها ایجاد شده بود، عملیاتشان به نقاط 

انتهایی رسیده و آماده بهره برداری خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان، ناصر مطیعی 
با تشکر از فعالیت های صورت گرفته خّیرین آموزش عالی در حوزه خوابگاه های 
دانشجویی، به مراسم ششم بهمن ماه که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
به منظور تقدیر و سپاس از خیرین برگزار خواهد شد اشاره کرد و افزود: طرح های 
ارتقای 3 جانبه خوابگاه های دانشجویی شروع شد و خوشبختانه با همت عناصر 
دخیل در این طرح ها بخصوص خّیرین کار به خوبی پیش رفت و بیش از ۸۰ 
انتهایی رسیده و  نقاط  به  از مجموعه فهرست خوابگاه ها، عملیاتشان  خوابگاه 

آماده بهره برداری خواهند شد.
وی ادامه داد: تعداد زیادی هم قابل بهره برداری شده است که ان شاءاهلل 
تا 6 بهمن ماه که زمان تأیید شده توسط مقام عالی وزارت برای برگزاری مراسم 

است، این تعداد خوابگاه نیز تا آن زمان افزایش خواهد یافت.
ارائه  ما،  رویکرد  افزود:  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  ئیس  ر
گزارش های انجام شده در چارچوب طرح ها و نیز تقدیر و تشکر از خیرین از 

زبان و قلم دکتر غالمی خواهد بود.

جزئیات ثبت  نام آزمون کاردانی
 به کارشناسی سال ۱۴۰۰ اعالم شد

به  کاردانی  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  شرایط  کشور  آموزش  سنجش 
کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد.

ثبت نام برای شرکت در این آزمون به صورت اینترنتی از روز یکشنبه ۲3 
خرداد ۱۴۰۰ آغاز و تا روز  یکشنبه 3۰ خرداد ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت.

بر این اساس ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم کردن مدارک 
نشانی  به  این سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و 

www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
می شود،  انجام  مرحله  یک  در  آزمون  این  در  رشته  انتخاب  و  نام  بت  ث
متقاضیان باید همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته محل های تحصیلی خود 
در فرم تقاضانامه اینترنتی با توجه به رشته های اعالم شده در دفترچه راهنما، 
اقدام کنند. اطالعیه تکمیلی و همچنین دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته، 
روز یکشنبه ۲3 خرداد ۱۴۰۰ در سایت سازمان  در  ثبت نام  با شروع  همزمان 

سنجش قرار خواهد گرفت.
متقاضیان الزم است برای اطالع از شرایط و ضوابط شرکت در این آزمون 
و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون و یا براساس سوابق تحصیلی »بدون 

آزمون«، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند.
آزمون آن دسته از رشته هایی که پذیرش آنها بصورت »با آزمون« است 

در روز جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
فهرست رشته های امتحانی با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلی 

)بدون آزمون( کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰
پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 
و رشته های تحصیلی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه مذکور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلی )معدل کل دوره کاردانی( متقاضیان و در سایر رشته های گروه 
علوم  عمومی،  بهداشت  عمل،  اتاق  تکنولوژی  )شامل  دانشگاه  این  زشکی  پ

آزمایشگاهی و مامایی (، براساس آزمون صورت می گیرد.
آزاد  دانشگاه  محل های  کدرشته  همچنین  و  رشته  انتخاب  نحوه  اریخ،  ت
اسالمی، متعاقبًا از طریق درگاه اطالع رسانی مرکز  سنجش و پذیرش دانشگاه 

آزاد اسالمی به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.

 

درگیری اراذل و اوباش در محله قیطریه تهران 
پلیس امنیت پایتخت از دستگیری اراذل و اوباشی خبر داد که اقدام به درگیری 

و نزاع منجر به تخریب ساختمان در قیطریه تهران کرده بودند. 
سرهنگ غالمحسین زراعتکار اظهار داشت: غروب روز یکشنبه ۲۱ دی ماه 
چند نفر از اراذل و اوباش شمال شهر تهران با استفاده از دودستگاه خودروی  بی. 
ام. و و مزدا درحالی که پالک خودروها را مخدوش کرده بودند با حضور در یکی 
از محالت قیطریه با در دست داشتن آاالت و ادواتی همچون قمه و شمشیر، با 
انجام تحرکات و اقدامات اوباشگری به در ساختمان یکی از شهروندان ساکن 
محله که ظاهرا از مدت ها قبل با وی خصومت شخصی داشتند حمله ور شدند 
و پس از ایجاد رعب و وحشت اقدام به تخریب و شکستن شیشه های ورودی 

ساختمان و البی قصد و ورود به واحد مسکونی شاکی را داشتند .
سرهنگ زراعتکار افزود: با توجه به شکایت شاکی و گزارشات مردمی با 
همکاری شاکی، هویت متهمان شناسایی شد و در مدتی کم تر از ۲۴ ساعت سه 

نفر از متهمان در مخفیگاهشان حوالی الهیه دستگیر شدند.
این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به اینکه متهمان این پرونده دارای چندین 
فقره سابقه شرارت و شرب و خمر و مشارکت در نگه داری مشروبات الکلی هستند، 
گفت: افراد دستگیر شده در اظهاراتشان به بزه ارتکابی اعتراف کرده و انگیزه 
خود از این اقدام مجرمانه را گرفتن زهر چشم از شاکی به علت کینه و اختالف 

چندین و چندساله با وی و خانواده اش ذکر کردند.

کشف شش هزار فشنگ جنگی از دو متهم 
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف شش هزار فشنگ 

جنگی از دو متهم خبر داد. 

سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت 
چند نفر در فضای مجازی درباره تبلیغ و فروش سالح و مهمات، همکاران انتظامی 
در رصد اطالعاتی و پایش موفق به بازداشت دو متهم این پرونده شدند و از انان 

6 هزار فشنگ جنگی مربوط به سالح های خودکار و نیمه خودکار کشف شد.

متهمان کودک آزاری در آذربایجان شرقی دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان عجبشیر از دستگیری متهمان کودک آزاری در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عبدی گفت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر کودک 

آزاری در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: دو نفر متهم و عامل انتشار این کلیپ در کمتر از ۲۴ ساعت با 

همکاری پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شدند.

زنی  دختر ۱۱ساله اش را با ضربات چاقو کشت 
سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از یک درگیری خانوادگی خبر  داد که 

منجر به جان باختن دختر بچه یی ۱۱ ساله شد.
مجتبی خالدی اظهار داشت: این حادثه در شهریار، محدوده مالرد اتفاق افتاد 
و زنی که سابقه بیماری به پایین سقوط کرده و جان باخته است، آغاز شده است.

مرگ مرموز زنی که با فرزندانش اتالف داشت
زنی ۵3 ساله بر اثر سقوط از بالکن خانه اش در غرب تهران به شدت زخمی 

شد وپس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
انتقال  با شروع تحقیقات مشخص شد پسر این زن وی را به بیمارستان 
داده و زمانی در جریان  خبر فوت مادرش قرار گرفته، با بی تفاوتی بیمارستان را 
ترک کرده است به همین جهت بازپرس جنایی دستور تحقیق از وی را صادر کرد.

وی در تحقیقات گفت: پدرم حدود ۱٧سال قبل فوت شد و پس از آن من 
و خواهرم با مادرم زندگی می کردیم. از چند وقت پیش به دلیل ارث و میراث با 
مادرم دچار اختالف شده بودیم. شب حادثه هم مانند همیشه با مادرم بر سرارثیه 
بگومگو کردم.او از شدت عصبانیت ناگهان به سمت بالکن رفت و خودش را به 

پایین پرت کرد.

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

 Nvidia پردازنده های گرافیکی کالس لپ تاپ
GeForce RTX ۳000 رونمایی شدند

تا  کرد  برگزار  را   ۲۰۲۱  CES مطبوعاتی  کنفرانس  گذشته  شب  انویدیا 
پرده   Ampere(( امپر  معماری  مبتنی  بر  گرافیکی  پردازنده های  جدیدترین  از 
بردارد. محصوالت جدید انویدیا در واقع مدل لپ تاپ پردازنده های گرافیکی سری 
 3۰۸۰ GeForce RTX 3۰۰۰ محسوب می شوند و شامل GeForce RTX

و GeForce RTX 3۰٧۰ و GeForce RTX ۰6۰ هستند.
پردازنده های گرافیگی مجزای کالس لپ تاپ RTX 3۰۰۰ در مدل های 
رده باالی  لپ تاپ های  در  است  قرار  و  شده اند  تولید   Max-Q و   Max-P
گیمینگ قرار بگیرند. شرکت های مختلف در ساعات گذشته لپ تاپ های متعددی 
با پردازنده های مرکزی جدید اینتل و پردازنده های گرافیکی جدید انویدیا رونمایی 

کرده اند. 
 RTX پردازنده های گرافیکی کالس لپ تاپ ،Wccftech براساس گزارش
به جای معماری  و  3۰۰۰ در نقش جانشین سری RTX ۲۰۰۰ ظاهر می شوند 
تورینگ از معماری امپر استفاده می کنند. به  لطف معماری امپر، قدرت پردازشی 
پردازنده های گرافیکی RTX 3۰۰۰ لپ تاپ به  شکلی محسوس بهبود پیدا کرده 
 Whisper Mode ۲.۰ و Dynamic Boost است و قابلیت هایی همچون

۲.۰ و Resizable-BAR و DLSS ۲.۰ به گیمرها ارائه می دهد.
GeForce RTX 3۰۸۰ به عنوان پرچم دار پردازنده های گرافیکی کالس 
لپ تاپ انویدیا شناخته می شود و مجهز به ۴۸ چندپردازنده ی جریانی ))SM است. 
این پردازنده ی گرافیکی از تراشه ی GA۱۰۴ با نام کامل GA۱۰۴-٧٧۵ استفاده 
می کند که دارای مجموعا 6۱۴۴ هسته، سرعت کالک پایه ی ۱۲۴۵ مگاهرتز و 

سرعت کالک بوست ۱٧۱۰ مگاهرتز است.
 VRAM( ( 3۰۸۰ به ۱6 گیگابایت حافظه ی گرافیکی GeForce RTX
با رابط باس ۲۵6 بیت مجهز است. به طور دقیق نمی دانیم انویدیا در پردازنده های 
ثانیه ای DRAM استفاده  از ماژول ۱۲ گیگابیت  بر  گرافیکی کالس لپ تاپ 
می کند یا ماژول  ۱۴ گیگابیت  بر ثانیه ای. اگر تیم سبز از ماژول ۱۴ گیگابایت  بر 
ثانیه ای استفاده کرده باشد، RTX 3۰۸۰ کالس لپ تاپ به مجموع پهنای باند 

۴۴۸ گیگابایت  بر ثانیه دست پیدا می کند.
 GeForce RTX پردازنده ی گرافیکی کالس لپ تاپ Max-Q مدل
3۰۸۰ دارای توان ۸۰ وات است و مدل Max-P آن با توان باالی ۱۵۰ وات در 
دسترس قرار می گیرد. قیمت لپ تاپ های گیمینگ مجهز به پردازنده ی گرافیکی 
GeForce RTX 3۰۸۰ از ۱٩٩٩ دالر آغاز می شود و می توانند در چندین بازی 

به وضوح ۱۴۴۰p و نرخ باالتر از ۱۰۰ فریم  بر ثانیه دست پیدا کنند.
 GeForce انویدیا،  جدید  تاپ  لپ  کالس  گرافیکی  پردازنده ی  دومین 
RTX 3۰٧۰ است که ۴۰ چندپردازنده ی جریانی روی تراشه ی GA۱۰۴ )احتماال 
GA۱۰۴-٧٧۰( دارد. این پردازنده ی گرافیکی انویدیا دارای مجموعا ۵۱۲۰ هسته، 
سرعت کالک پایه ی ۱۲٩۰ مگاهرتز و سرعت کالک بوست ۱6۲۰ مگاهرتز است.

RTX 3۰٧۰ هشت گیگابایت حافظه ی گرافیکی با رابط باس ۲۵6 بیت دارد. 
مشخص نیست انویدیا از ماژول های ۱۲ گیگابیت  بر ثانیه ای استفاده کرده است یا 
ماژول های ۱۴ گیگابیت  بر ثانیه ای. مدل های Max-Q و Max-P پردازنده ی 
گرافیکی کالس لپ تاپ RTX 3۰٧۰ به  ترتیب دارای توان ۸۰ و ۱۲۵ وات هستند. 
قیمت لپ تاپ های مجهز به پردازنده ی گرافیکی RTX 3۰٧۰ از ۱۲٩٩ دالر آغاز 
می شود. این لپ تاپ ها به  دنبال ارائه ی وضوح ۱۴۴۰p و نرخ ٩۰ فریم  بر ثانیه در 

بازی های ویدئویی هستند.
 3۰6۰ GeForce RTX هر دو مدل لپ تاپ و دسکتاپ پردازنده ی گرافیکی
دارای تراشه ی GA۱۰6 هستند، اما مدل لپ تاپ از 3۰ چندپردازنده ی جریانی بهره 
می گیرد و مجموعا 3۸۴۰ هسته ی کودا ))CUDA دارد. این تراشه ی گرافیکی دارای 
سرعت کالک پایه ی ۱۲۸3 مگاهرتز و سرعت کالک بوست ۱٧۰3 مگاهرتز است. 
 3۰6۰ GeForce RTX هر دو مدل لپ تاپ و دسکتاپ پردازنده ی گرافیکی
دارای تراشه ی GA۱۰6 هستند، اما مدل لپ تاپ از 3۰ چندپردازنده ی جریانی بهره 
می گیرد و مجموعا 3۸۴۰ هسته ی کودا ))CUDA دارد. این تراشه ی گرافیکی دارای 
سرعت کالک پایه ی ۱۲۸3 مگاهرتز و سرعت کالک بوست ۱٧۰3 مگاهرتز است. 
 3۰6۰ GeForce RTX هر دو مدل لپ تاپ و دسکتاپ پردازنده ی گرافیکی
دارای تراشه ی GA۱۰6 هستند، اما مدل لپ تاپ از 3۰ چندپردازنده ی جریانی بهره 
می گیرد و مجموعا 3۸۴۰ هسته ی کودا ))CUDA دارد. این تراشه ی گرافیکی دارای 
سرعت کالک پایه ی ۱۲۸3 مگاهرتز و سرعت کالک بوست ۱٧۰3 مگاهرتز است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
بهزیستی  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  کشور 
برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن 
تومان  میلیارد  هزار   3۸ ۱۴۰۰، به  سال  در 
ردیف  در  که  آنچه  گفت:  دارد،  نیاز  بودجه 
حدود  شده  پیش بینی  آینده  سال  بودجه 
۱٧۰۰ میلیارد تومان است. باتوجه به افزایش 
قیمت ها الزم است هیات وزیران و نمایندگان 

مجلس توجه ویژه ای داشته باشند.  
وضعیت  بررسی  ضمن  نفریه  محمد 
بودجه  الیحه  در  توانبخشی  حوزه  بودجه 
سال ۱۴۰۰، بیان کرد: سازمان بهزیستی از 
دو ردیف ۱3۱۵۰۰ )بودجه عمومی سازمان 
بهزیستی( و ۱3۱۵۱۰ )بودجه اجرای قانون 
ساالنه  بودجه  معلوالن(  حقوق  از  حمایت 
خود را دریافت می کند که تاکنون حدود 6۰ 
درصد از بودجه عمومی و ٧۵ درصد از بودجه 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن سال 
٩٩ برای ما محقق شده است؛ البته باتوجه به 
شرایط مالی که کشور با آن مواجه است، این 

میزان محقق شده رقم قابل توجهی است. 
وی با اشاره به وضعیت بودجه قانون 
حمایت از حقوق معلوالن گفت: سال ۱3٩٩ 
اولین سالی بود که از ابتدای سال بودجه ای 
که از محل قانون حمایت از حقوق معلوالن 
سازمان  به  مرتب  طور  به  یافت  اختصاص 
سازمان  و اکنون  شد  پرداخت  بهزیستی 
بهزیستی در انتظار دریافت بودجه سه ماهه 

سوم سال ٩٩ است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشور ادامه داد: سازمان بهزیستی در سال ٩٩ 
بودجه موردنیاز برای اجرای قانون را حدود 3۲ 
هزار میلیارد تومان برآورد کرد، اما آنچه ما 
از  پرداخت شد، حدود ۱3۰۰ میلیارد تومان 
محل بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن 
محل  از  نیز  تومان  میلیارد   ۱۰۰۰ حدود  و 

بودجه های جاری بود. 
بودجه سال ۱۴۰۰  به  ادامه  در  نفریه 
سازمان بهزیستی و همچنین بودجه موردنیاز 
برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن 

اشاره و تصریح کرد: سازمان بهزیستی برای 
هزار   3۸ ۱۴۰۰، به  سال  در  قانون  اجرای 
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، اما آنچه که در 
ردیف بودجه سال آینده پیش بینی شده حدود 

۱٧۰۰ میلیارد تومان است.  
بندهای  از  اینکه برخی  بیان  با  وی 
هزینه بر  معلوالن  حقوق  از  حمایت  قانون 
است گفت: در ماده ۲٧ قانون آمده که »دولت 
مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای 
معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و 
ساالنه  دستمزد  حداقل  میزان  به  را  درآمد 
بودجه  قوانین  را در  اعتبارات الزم  تعیین و 
سنواتی کشور منظور کند.«؛ این بخش نیازمند 
بودجه ای در حدود ٧۰۰۰ الی ۸۰۰۰ میلیارد 
تومان است. در ماده ٧ قانون نیز آمده یارانه 
تمام  قیمت  به  و  تورم  براساس  باید  مراکز 
شده پرداخت شود، این درحالیست که اکنون 
تفاوت چشمگیری میان یارانه ای که به مراکز 
پرداخت می شود ) که حدود یک میلیون و 
)که  شده  تمام  هزینه  با  تومان(  هزار   ۱۵۰

حدود 3 میلیون تومان است( وجود دارد، لذا 
از  قانون حمایت  اجرای  برای  بودجه ای که 
به  نسبت  می شود  پرداخت  معلوالن  حقوق 

بودجه  موردنیاز قابل مقایسه نیست.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشور با اشاره به دیگر هزینه های مددجویان 
این سازمان افزود: از سوی دیگر قیمت برخی 
از تجهیزات پزشکی بهداشتی مانند گاز، سوند 
کمک  وسایل  و  کننده  ضدعفونی  مواد  و 
چندین  سمعک  و  ویلچر  مانند  توانبخشی 
نیز  قانون  اگرچه  است،  یافته  افزایش  برابر 
توانسته در این زمینه کمک کننده باشد، اما 
قیمت های وسایل مذکور گاها تا چهار برابر 
ارز  که  سمعک  جز  و به  داشته است  رشد 
دولتی به آن تعلق می گیرد، سایر وسایل کمک 
توانبخشی از ارز دولتی برخوردار نیستند. به 
همین دلیل گاها می بینیم که قیمت ها چندین 
برابر شده است و اختالف قیمت ها باعث شده 
کمک  وسایل  تامین  برای  خرید  قدرت  تا 

توانبخشی کاهش یابد.

افزایش هزینه های مددجویان و ضرورت توجه مجلس به این موضوع
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زیر نظر: بهنام مومنی

جزئیات کسرخدمت  جدید ازدواج و کسری فرزند برای سربازان
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات و شرایط 

بهره مندی از کسر خدمت دو ماهه تاهل را تشریح کرد. 
سربازان  برای  دوماهه  کسرخدمت   درباره  رحیمی پور  غالمرضا  امیر 
کارکنان  خدمت  قوا  کل  معظم  فرماندهی  مصوبه  استناد  به  گفت:  متاهل، 
وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره مندی از این مصوبه 
این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ٩٩ یا بعد از آن به خدمت 

سربازی اعزام شده باشد.
وی درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متاهل شده باشند نیز گفت: 
این افراد نیز به شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ٩٩ اعزام شده باشند، می توانند 

مدارک خود را به یگان خدمتی برده و درخواست کسر خدمتشان را ثبت کنند.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا این 
کسرخدمت ها برای تمامی سربازان و در تمام مناطق خدمتی نیز اعمال خواهد شد 

یا خیر به ایسنا گفت: این کسرخدمت دوماه برای تمام سربازان است و تنها شرط 
آن همان تاریخ اعزام است که به آن اشاره کردم. به عنوان مثال مدت خدمت 
کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق امنیتی درگیر ۱٧ ماه است یا طول این مدت 
در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر، محروم و بد آب و هوای مرزی و سایر 
جزایر خلیج فارس نیز ۱۸ ماه شده است، اگر سربازی کسری خدمت داشته باشد، 

دو ماه کسری نیز از مدت سربازی اش کسر خواهد شد.
رحیمی پور  درباره تاریخ عقد نیز اظهارکرد: تاریخ ثبت عقد مهم نیست  
وهمانطور که گفته شد حتی اگر سربازی در حین خدمت نیز متاهل شده باشد، 

می تواند از این کسر خدمت بهره مند شود.
وی درباره کسرخدمت های فرزند نیز گفت: این کسرخدمت ها برای تمامی 
سربازان است و ربطی به تاریخ اعزام آنان ندارد. بر این اساس به ازای هر فرزند 
سه ماه کسر خدمت به سرباز تعلق خواهد گرفت و اگر در حین خدمت نیز فرزندش 

به دنیا بیاید می تواند از این کسر خدمت استفاده کند.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره محدودیت 
سقف کسرخدمت های مربوط به فرزندان نیز گفت: این محدودیت ها برداشته شده و 
دیگر اینطور نیست که سقفی برای بهره مندی از آن وجود داشته باشد. هر سرباز هر 
تعداد فرزند که داشته باشد می توان به ازای هرکدام سه ماه کسرخدمت دریافت کند.

رحیمی پور درباره اینکه آیا تاریخ اعزام برای بهره مندی از کسرخدمت های 
فرزند نیز باید بعد از آذر ٩٩ باشد یا خیر گفت: همانطور که گفتم بهره مندی از 
این کسرخدمت ها ارتباطی به تاریخ اعزام ندارد و اگر فردی قبل از این تاریخ هم 

اعزام شده باشد می تواند از کسر خدمت فرزند استفاده کند.
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درباره  متفاوتی  نظرات 
رفع محدودیت قیمت گذاری 
مسکن در سایتهای اینترنتی 
با  درجه   ۱۸۰ بعضا  که  شود  می  ارایه 
هم فرق دارد؛ عده ای که رشد قیمت 
سایتها  در  قیمت  تعیین  نه  را  مسکن 
دانند،  می  کالن  اقتصاد  اثرات  بلکه 
می گویند که سانسور نرخها بازار را از 
کشف قیمتهای واقعی ناتوان کرده بود. 
اما برخی دیگر معتقدند نرخ گذاری به 
ایجاد فضای رقابتی می انجامد و روند 
صعودی به بازار ملک می دهد. به هر 
ترتیب به نظر می رسد بخش مسکن در 
برهه ای حساس قرار گرفته و با توجه 
قیمت طی سه  به رشد 36٧ درصدی 
سال گذشته، بازار دیگر تحمل قیمتهای 

حباب گونه را ندارد.
از دوشنبه گذشته و پس از هشت 
ماه ممنوعیت که از اردیبهشت امسال 
اعمال شده بود، بنا به دستور دادستانی 
نرخ گذاری در آگهی های فروش مسکن 
آن  از  قبل  روز  چهار  شد.  آزاد  مجددا 
قابل  اپلیکشنها  در  خودرو  قیمت  هم 
مشاهده شد. این رفع محدودیت قطعا 
به افزایش آگهی ها و بازدیدها منجر می 
شود؛ بازدیدهایی که بعضا به یک پنجم 
قبل از محدودیت رسیده بود. رفع این 
اندازه که صاحبان  ممنوعیت به همان 
کسب و کارهای مجازی و برخی فعاالن 
بازار ملک را خوشحال کرد نگرانی هایی 
قیمتهای  رشد  احتمال  درخصوص  را 
پیشنهادی در پی داشت؛ قیمتهایی که 
بر اساس داده های یک سامانه ملکی از 
اواسط آبان ماه تا کنون حدود ۲۲ درصد 

کاهش یافته است.
واکنشها به رفع محدودیت قیمت 
اینترنتی،  سایتهای  در  مسکن  گذاری 
متفاوت بود. روز دوشنبه ۲۲ دی ماه پس 
قیمتها  ممنوعیت،  ماه  هشت  حدود  از 
مشروط به احراز هویت در سامانه امتا 
و همچنین عدم درج قیمتهای کاذب، 
مجددا در سایتهای فروش مسکن قابل 
اتفاقی که فعاالن کسب و  رویت شد؛ 
کارهای مجازی از مدتها قبل پیگیرش 
بودند، کسانی که معتقدند حذف قیمت 
ها شفافیت را از بازار می گیرد. مسئوالن 
اخیر  های  هفته  در  اینترنتی  سایتهای 
رایزنی هایی را با مجلس داشتند که به 
مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت 
که  جایی  تا  انجامید  ها  قیمت  مجدد 
مهدی طغیانی ـ سخنگوی کمیسیون 
عمران ـ گفت: حذف قیمت خودرو و 
مسکن نه تنها تاثیر مثبتی بر قیمت ها 
نداشته، بلکه باعث افزایش 3۵ درصدی 
قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است. 
به دنبال آن دادستانی، ممنوعیت درج 

قیمت مسکن و خودرو را برداشت.

مبنای  را   ۱3٩6 سال  پایان  اگر 
رشد بازار مسکن بدانیم که از افزایش 
نرخ ارز تاثیر گرفت، قیمت مسکن در 
تهران 36٧ درصد افزایش یافته است. 
اسفندماه ۱3٩6 متوسط قیمت هر متر 
خانه در تهران ۵ میلیون و ٧6۰ هزار 
تومان بود که در آذرماه ۱3٩٩ به ۲6 
میلیون و ٩۱۰ هزار تومان رسیده که 
دهد.  می  نشان  را  درصد   36٧ رشد 
این رشد لجام گسیخته بازار مسکن را 
به رکود کشاند تا جایی که در آذرماه 
۱3٩٩ فقط ۲۵۵۵ فقره معامله مسکن 
معامالت  رسید.  ثبت  به  تهران  در 
نسبت به ماه قبل ۴3 درصد و نسبت 
درصد   ٧3 قبل  سال  مشابه  ماه  به 

کاهش یافت.
نرخ  که  قبل  ماه  هشت  از  اما 
گذاری در سایتها حذف شده بود روند 
و  نشد  متوقف  مسکن  بازار  صعودی 
قیمتها طی این مدت حدود 6۰ درصد 
برخی  ینکه  ا با  کرد.  پیدا  فزایش  ا
کارشناسان و فعاالن بازار ملک همواره 
تاکید دارند که سانسور نرخها در کاهش 
قیمت مسکن بی ثاثیر است، مخالفان 
درج قیمتها از جمله محمد اسالمی ـ 
نرخ  معتقدند  ـ  شهرسازی  و  راه  وزیر 
گذاری به ایجاد توهم قیمتی در بازار 
مردادماه  از  او  انجامد.  می  مسکن 
بازار  ماهیانه  های  گزارش  جلوی  نیز 
دفتر  از سوی  که  تهران  مسکن شهر 
متبوعش  رتخانه  وزا مسکن  قتصاد  ا
منتشر می شد را گرفت؛ زیرا اسالمی بر 
این باور است که اعالم قیمتهای تهران 
تاثیر منفی بر دیگر شهرها می گذارد.

روسها ضرب المثلی دارند که می 
گوید هر بازاری دو نادان دارد؛ اولی آن 
پایینی  قیمت خیلی  است که  شخصی 
و  کند  می  تعیین  محصولش  برای 

دومی شخصی که قیمت را خیلی باال 
قیمت  اینجاست:  اما سوال  گذارد.  می 
هم  توان  می  چگونه  چیست؟  درست 
بازار مسکن ایجاد  نرخهای متعادل در 
کرد و هم به بازار رونق داد. آن هم در 
ناهمگن  کاالیی  مسکن  که  شرایطی 

است و البته در رکود مطلق قرار دارد.
درباره  شهرسازی  و  راه  وزیر 
های  آگهی  به  قیمت  مجدد  بازگشت 
فروش مسکن گفته است: شدیدا مخالف 
بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای 
مجازی هستم؛ چرا که قیمتها بدون مبنا 
و توهم زا درج می شود. او این را هم 
سرگیری  از  پیگیر  حتما  که  کرد  بیان 
های  آگهی  در  قیمت  درج  ممنوعیت 

مسکن خواهیم بود.
موافق  او  با  هم  اسالمی  معاون 
معاون  ـ  محمودزاده  محمود  است. 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
ـ در این باره گفت: از مدتها قبل قرار 
که  اشخاصی  مالکیت  و  اصالت  بود 
کنند  می  منتشر  فروش مسکن  آگهی 
به  نیفتاد.  اتفاق  این  ولی  شود  محرز 
در  واحدی  است  ممکن  لحاظ  همین 
سایتها عرضه شود که متعلق به آگهی 
دهنده نباشد و این به تحریک بازار و 
متاسفانه  انجامد.  می  قیمتها  افزایش 
طور  به  بازارگرمی  برای  افراد  برخی 
پیاپی آگهی های غیرواقعی منتشر می 
روند صعودی  آنها  اقدام  این  که  کنند 

بازار را در پی دارد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک نیز 
که همواره بر لزوم حذف قیمت از سایتها 
تاکید کرده، دل خوشی از بازگشت قیمت 
به سایتها ندارد. مصطفی قلی خسروی، 
دانست  قماربازی  نوعی  را  قیمت  درج 
در  نفر  کنید یک  کرد: فرض  اظهار  و 
خانه اش نشسته و قیمت خانه اش را 

متری ۲۲ میلیون تومان آگهی می کند. 
همسایه باالیی، قیمت او را می بیند و 
برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ 
می گذارد. شخص اول که ۲۲ میلیون 
قیمت داده بود، با دیدن آگهی همسایه 
باالیی قیمت را ۲6 میلیون تومان تعیین 
می کند. این ساز و کار به روند صعودی 

بازار می انجامد.
گذاری  قیمت  اگر  افزود:  وی 
کاذب برای خودرو به بحران بیانجامد 
سیاستگذار می تواند با آزادسازی واردات 
خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد. اما 
اگر بازار مسکن دچار التهاب شد نمی 
وارد  خارج،  از  مسکن  یا  زمین  شود 

کشور کرد.
 6۰ رشد  به  واکنش  در  خسروی 
تهران  شهر  مسکن  قیمت  درصدی 
گفت:  سایتها  در  قیمت  حذف  از  پس 
هر برنامه ای برای اینکه به نتیجه برسد 
به زمان نیاز دارد. بعد از هشت ماه بازار 
مسکن تازه داشت به آرامش می رسید 
و آزادسازی نرخ گذاری در سایتها این 
مجددا  که  کند  می  ایجاد  را  نگرانی 

قیمتها روند صعودی به خود بگیرد.
از طرف دیگر، برخی کارشناسان 
سلطان  مهدی  جمله  از  مسکن  بازار 
محمدی، نرخ گذاری دستوری را نوعی 
اعمال فشار دانست که به فرار سرمایه 
ما  اگر  کرد:  اظهار  او  شود.  می  منجر 
داده های قیمتی را حذف کنیم در واقع 
چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می 
بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم 
کشف  ارتباطی  وسایل  انواع  به  مردم 
دشواری  کار  بازارها  تمامی  در  قیمت 
نیست. ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن 
مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی 
توان با نرخ های دستوری بازار مسکن 

را کنترل کرد.

بانک  از  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس  قدردانی 
صادرات استان بوشهر

 رئیس کل کمیته امداد امام خمینی)ره( از مدیران و 
کارکنان بانک صادرات استان بوشهر، به دلیل ایفای نقش 
مؤثر و برجسته در امر ایجاد اشتغال و خوداتکایی مددجویان 

مورد حمایت این کمیته در استان بوشهر قدردانی کرد.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
کارگروه  جلسه  سیزدهمین  در  بختیاری  یدمرتضی  س
کوثر  سالن  محل  در  بوشهر،  استان  اشتغال  خصصی  ت

استانداری این استان که با حضور عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر و سایر مدیران 
سازمان ها و بانک های استان برگزار شد، با اهدای لوح سپاس به مدیرشعب بانک 

صادرات استان بوشهر از خدمات این بانک قدردانی کرد.
وی در این مراسم، ضمن قدردانی از تالش ها و مجاهدت های خالصانه مدیران 
و کارکنان بانک صادرات ایران در راستای ایفای نقش مؤثر و برجسته در امر ایجاد 
اشتغال و خوداتکایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(، لوح سپاسی به محمدرضا 

غنی پور مدیر شعب بانک صادرات استان بوشهر اهدا کرد.
بانک صادرات استان بوشهر بر اساس بند »ب« تبصره ۱6 قانون بودجه سال 
۱3٩۸ تا ۱6 دی ماه ۱3٩٩ با تصویب و پرداخت تمامی پرونده های معرفی شده 
از سوی کمیته امداد امام خمینی)ره( نقش مهمی در تقویت اشتغالزایی مددجویان 

این کمیته داشته است.
به مبلغ ۴۵  بانک ۱۰۱ فقره وام قرض الحسنه مددجویی و کارآفرینی  ین  ا
هزار و ۴۵۰ میلیون ریال به مددجویان و کارآفرینان معرفی شده از سوی کمیته 

امداد پرداخت کرده است.
سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( در بخشی از این لوح 
خطاب به محمدرضا غنی پور، مدیرشعب بانک صادرات استان بوشهر آورده است: 
»نظر به اینکه در ایجاد اشتغال مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( 
نقش موثر و برجسته ای داشته اید، بدین وسیله از تالش ها و مساعدت های خالصانه 
جنابعالی و کارکنان بانک صادرات استان بوشهر در راستای توسعه امر اشتغال و 
خوداتکایی ولی نعمتان جامعه اسالمی صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می آید و در 
سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به نام »جهش تولید« مزین شده است از 
خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در تحقق اهداف و آرمان های ارزشمند نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران خواستاریم.«

هدیه صنعت بیمه به مناسبت ایام دهه فجر
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکرد بیمه شخص 

ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه 
موتوری از اول تا آخر بهمن سال جاری  بخشیده می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت  به  ای  نامه  طی  مرکزی  بیمه  نظارت  معاون  امینی  مفید  مرکزی،  یمه  ب
های بیمه اعالم کرد، در اجرای بند )۱-٧( ماده ٧ صورتجلسه شماره 6۱۴ مورخ 
۱۰/۰۲/۱3٩6 مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده صندوق تامین خسارتهای بدنی 
و نظر به موافقت رئیس مجمع عمومی صندوق با درخواست بیمه مرکزی مبنی 
بر بخشودگی جریمه بند )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱3٩۵ به مناسبت ایام 
ا... دهه فجر، صددرصد )۱۰۰%( مبلغ جریمه بند )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه شخص 
تاریخ  از  نقلیه موتوری زمینی  به کلیه وسایل  الث )مصوب سال ۱3٩۵( مربوط  ث
۱/۱۱/۱3٩٩ لغایت 3۰/۱۱/۱3٩٩ در صورت خرید بیمه نامه با مدت اعتبار یک 
ساله مورد بخشودگی قرار گرفته است.الزم به ذکر است، شرکت های بیمه مکلفند 

در بازه زمانی تعیین شده از دریافت جریمه مذکور خودداری نمایند.

در پیام تبریک دکتر غالمرضا سلیمانی به مناسبت سالروز تاسیس 
صندوق تامین خسارت های بدنی عنوان شد:

صنعت بیمه به صندوق تامین خسارت های بدنی به چشم یک مکمل 
باارزش می نگرد

از  نهادی  بدنی،  های  خسارت  تامین  ندوق  ص
گران  بیمه   جمعی  خرد  از  ارزشمند  نمادی  و  بیمه  جنس 
برای جبران خساراتی است که به دالیل فنی، حقوقی و 
تخصصی بر عهده صنعت بیمه نیست اما در راستای تامین 
آرامش جامعه و مسئولیت  های اجتماعی نسبت به ایفای 

آن ها تالش می  کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا 
سلیمانی در پیام تبریکی به مناسبت سالروز تاسیس صندوق تامین خسارتهای بدنی 

از خدمات ارزشمند مدیرعامل و کارکنان آن قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش، صیانت از دستاوردهای صنعت بیمه در آرامش  بخشی 
و پشتیبانی از بیمه  گران در ایفای ماموریت های محوله و همراهی مسئوالنه در 
کنار بیمه گران، از اختصاصات »صندوق تامین خسارت های بدنی« عنوان شده است.

اعتماد  تقویت  نظیر  مولفه هایی  از  بیمه  عالی  رییس شورای  متن،  این  در 
عمومی به اداره کشور و توجه به تامین امنیت خاطر جامعه به عنوان انگیزه های 

تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی یاد شده است.
وی می افزاید: نگاهی گذرا به گستره و پوشش فراگیر صندوق، این حقیقت 
را به اثبات می  رساند که طراحان آن تا چه اندازه به حمایت از خسارت  دیدگان 
حوادث فاقد مقصر می  اندیشند و به بازیابی و بازتوانی قربانیان آن اهتمام می  ورزند.

در این پیام آمده است: صنعت بیمه در کنار ایفای تعهـدات حرفـه  ای خود، 
به صنـدوق تامین خسارت های بدنی به چشم یک مکمل با ارزش می  نگرد و این 
واقعیت را درک کرده که درخشش آن می  تواند فضای صنعت بیمه را نیز درخشان  
تر کند و به تعمیم این صنعت مادر منتهی شود. انضباط مالی، پرهیز از اسراف، 
اصرار بر هزینه  کرد مناسب و گریز از انحراف منابع از دیگر نقاط قوت این صندوق 

معرفی شده است.
شایان ذکر است در انتهای این پیام، رییس کل مرکزی ضمن تبریک ۲3 
دیماه، سالروز تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی، از تالش  های صورت 
گرفته توسط اعضای مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیرعامل و همکاران ایشان 
در راستای تامین مطالبات عمومی و مطالبه جدی رهبر معظم انقالب در خصوص 

کاهش تلفات جاده ای و حمایت از اقشار آسیب  پذیر، سپاسگزاری کرد.

از اضافه شدن یک شکل جدید تسهیالت  بانک مسکن  مدیرعامل 
خرید مسکن به سبد تسهیالتی این بانک خبر داد.

این  اعالم  با  مسکن  بانک  مدیرعامل  شایان  کتر  د
سایر  و  تهران  در  خرید مسکن  متقاضیان  به  خبر خوش 
مسکن-هیبنا،  بانک  خبری  پایگاه  به  کشور،  شهرهای 
گفت: از ۲۵ دی ماه سال جاری به مناسبت سالروز تاسیس 
بانک، طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن به صورت توام 

)بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن( در دستور کار 
شعب بانک قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سالروز تاسیس بانک و دهه 
مبارک فجر از یک اهرم تسهیالتی جدید برای شارژ مالی متقاضیان خرید مسکن 
کمک می گیرد، اظهار کرد: بانک مسکن با هدف کمک به خانه دارشدن اقشار 
مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، طرح اعطای تسهیالت خرید 
مسکن بدون سپرده را از ۲۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن ماه در دستور کار قرار داده است.

وی به سقف تسهیالت جدید خرید مسکن اشاره و افزود: تمامی شعب بانک 
مسکن به متقاضیانی که در بازه زمانی این طرح درخواست بهره مندی از تسهیالت 
خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن را دارند، 
تسهیالت موصوف را به صورت توام )بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی 

از محل اوراق مذکور( پرداخت می نمایند.
وی درباره چگونگی پرداخت این نوع تسهیالت توضیح داد: پرداخت تسهیالت 
خرید مسکن بدون سپرده که قرار است از ۲۵دی ماه جاری به متقاضیان پرداخت 
شود به نحوی است که ۵۰ درصد مبلغ تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن و ۵۰ درصد مابقی از محل منابع بدون سپرده )مجموعا 
تا سقف های ابالغی تسهیالت خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم (، پرداخت می 
شود. به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیالت نیازمند خرید اوراق هستند.

مدیرعامل بانک مسکن در عین حال با اشاره به نرخ سود و دوره بازپرداخت 
کرد:  عنوان  آن  اخذ  شرایط  دیگر  درباره  تسهیالت،  این  برای  شده  بینی  یش  پ
نیاز  تقدم  اوراق گواهی حق  اخذ تسهیالت  برای  متقاضیان  تمامی شرایطی که 
می  متقاضیانی  مثال  عنوان  به  است.  جاری  تسهیالت  نوع  این  برای  نیز  ارند  د
توانند از این بخش از تسهیالت استفاده کنند که سن بنای ملک خریداری شده 

کمتر از ۲۵ سال باشد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:
خوراک پتروشیمی ها به روزانه ۲.۲ میلیون بشکه معادل 

نفت می رسد
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر توسعه هوشمند که 
تنها راه تولید محصوالت پر ارزش پتروشیمی از مسیر تولید محصوالت 
اولیه نفت و گاز است، گفت: مصرف خوراک پتروشیمی ها در پایان سال 

۱۴۰۵، معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز خواهد بود.
اینکه شرکت های  بر  انتقادهایی مبنی  بهزاد محمدی درباره وجود 
پتروشیمی به اسم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به هلدینگ های وابسته به 
دولت واگذار شده اند و این شرکت ها در انحصار خصولتی ها هستند، توضیح 
داد: به یقین دِر صنعت پتروشیمی به روی همه سرمایه گذاران باز است و 
هر سرمایه گذاری که برای توسعه طرح ها سرمایه و ایده دارد می تواند به 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی مراجعه کند و ما خوراک در اختیار آنها قرار 

می دهیم و حمایتشان می کنیم.
بخش  سرمایه گذاران  از  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مایت  ح

خصوصی
وی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته واگذاری ها به هلدینگ های دولتی 
و خصولتی بیشتر بوده، زیرا آن زمان مسئله خرید پتروشیمی ها ازسوی 
بخش خصوصی مطرح نبود، بنابراین بیشتر هلدینگ های خصولتی برای 
به طور  درها  امروز  اما  می کردند،  مراجعه  پتروشیمی  شرکت های  خرید 
کامل برای توسعه این صنعت باز است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
به عنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی آمادگی دارد از سرمایه گذاران 

حمایت کند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره انتقادهایی مبنی بر وجود 
فضای رقابتی ناسالم میان شرکت های پتروشیمی خصولتی و خصوصی، 
اظهار کرد: هر شرکت خصوصی یا دولتی تنها با تولید محصوالت باکیفیت 
در بازار مطرح خواهد شد. برای نمونه بسیاری از هلدینگ های خصوصی 
بسیار هوشمندتر و با سود سرشارتری در حال فعالیت هستند، زیرا رشد آنها 
به دولتی یا خصوصی بودنشان ارتباطی ندارد، در واقع هر شرکتی محصول 

با کیفیت تری تولید کند در بازار داخلی و خارجی موفق تر خواهد بود.
محمدی با اشاره به نگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری 
از خام فروشی، گفت: خام فروشی شعار نیست، مفهومی بسیار مهم است 
که فقط با توسعه هوشمند می توان از مسیر تنها تولید محصوالت اولیه 

نفت و گاز به سمت تولید محصوالت پرارزش پتروشیمی حرکت کرد.
3۰ درصد بازار صادرات غیرنفتی در اختیار پتروشیمی ها

انتهای  در  انجام شده  برنامه ریزی های  براساس  کرد:  عنوان  ی  و
سال ۱۴۰۵ معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز، مصرف 
خوراک در حوزه پتروشیمی خواهد بود که این مهم اتفاق مهمی در مسیر 

توسعه کشور است.
صنایع  اینکه  بیان  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  دیرعامل  م
پتروشیمی در حوزه صادرات غیرنفتی نقش نخست را در کشور دارند، گفت: 
حدود 3۰ درصد بازار در حوزه صادرات غیرنفتی در اختیار پتروشیمی هاست، 
همچنین سال گذشته نزدیک ۱۵ میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم که ۱۰ 
از  میلیارد دالر حاصل   ۵ و  خارجی  از صادرات  آن حاصل  یلیارد دالر  م

فروش داخلی بود.

واکنش کارشناسان مسکن به درج قیمت در آگهی ها؛

بازار مسکن دیگر تحمل افزایش قیمت را ندارد
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زیر نظر: محمد امامی

اقتصاد خیاباني-۲
مناسب  خدماتي  و  صنعتي  کسب و کار  فضاهاي  تنوع  نظر  از  هران  ت
از محروم ترین شهرهای جهان است.  و طبقات مختلف، یکی  اقشار  براي 
فضاهاي تجاري اعیان ساز در هیبت مال ها و مراکز خرید، فراتر از تقاضاي 
مؤثر در شهر رشد یافته اند، درحالي که شهر فاقد نظام خرده فروشي مناسب 

کم درآمدها است.
چه باید کرد؟

از  استفاده  و  دستفروشان  شایستۀ  ساماندهي  براي  تهران  شهر  شوراي 
پتانسیل هاي این حرفه در مقابله با فقر و تقویت سرزندگي شهري مي تواند:

۱. با استفاده از پتانسیل هاي قانوني )مانند مادۀ ۱6 قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار و مادۀ 3۰ قانون مشاغل خانگي( دستفروشي را به عنوان یکي از اشکال 
خرده فروشي در شهر به رسمیت بشناسد و نحوۀ ساماندهي فضاي این فعالیت را روشن کند.

و  سامان یابي  ملي  »سیاست  الیحۀ  ذي ربط،  دستگاه هاي  همکاري  با   .۲
توانمندسازي فروشندگان خیاباني« را تدوین کرده و خواهان همکاري دستگاه هاي 

مربوطه جهت تهیه و اجراي سیاست هاي حمایتي فراگیر براي دستفروشان باشد.
3.  با ایجاد شبکۀ ارتباطي بین دستفروشان و مشاغل خانگي و کارگاه هاي 

تولیدي کوچک، زمینۀ تشویق عرضۀ مستقیم کاالها را فراهم کند.
۴. تبلیغات منفي علیه دستفروشان را پایان داده و در عوض، به تبلیغات مثبت 

در جهت تقویت همدلي اجتماعي بیشتر بپردازد.
آمارها مي گویند در ایران حدود 3 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار داریم. البته 
این آمار، براي بررسي وضعیت بیکاري در ایران چندان محل اتکا نیست؛ چراکه 
این آمار طبق فرمول ILO محاسبه شده و نمایانگر آن دسته از افرادي است که 
دولت نتوانسته حتي یک ساعت در هفته براي آن ها کار ایجاد کند. این در حالي 
است که به گفتۀ کارشناسان اگر این قید »ایجاد هفته اي یک ساعت شغل« در نظر 
گرفته نشود، آمار بیکاري از این ارقام بسیار باالتر رفته و حدوداً  به 6 میلیون نفر 
 می رسد.همچنین آمارهاي رسمي حاکي از آن است که بیش از ۵۰درصد بیکاران 
فارغ التحصیالن دانشگاهي هستند. بنابراین ما با خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده 
روبه رو هستیم. نکتۀ قابل توجه در این میان این است که بنا بر پیش بیني ها، قرار 

است ساالنه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار به بازار کار اضافه شود!
از سوي دیگر در برنامۀ ششم توسعه مطرح شده است که اگر دولت مي خواهد 
سطح اشتغال را از وضعیت کنوني پایین تر بیاورد، باید ساالنه ٩۵۰ هزار شغل ایجاد 
کند. ایجاد ٩۵۰ هزار شغل نیز مستلزم این است که رشد اقتصادي مطرح شده در 
برنامۀ ششم توسعه محقق شود و براي ایجاد این رشد و اشتغال متعاقب آن، ساالنه 
۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه  گذاري الزم است. این میزان سرمایه گذاري باید در شرایطي 
مورد توجه قرار گیرد که همه ساله کل درآمد نفتي در ایران در بودجۀ عمومي کشور 
مصرف مي شود؛ درحالي که سال گذشته درآمد نفتي کمتر از 3۰ میلیارد دالر بود. 
با این وجود دولت باز هم با کسري بودجه مواجه است و با وجود همۀ رایزني ها و 
اقداماتي که دولت یازدهم انجام داد، کل آمار جذب سرمایه گذاري خارجي از برجام 

تا پایان سال ۱3٩۵، معادل ۲ میلیارد دالر برآورد شده است.
آمار بیکاري در دولت یازدهم هر سال نسبت به سال قیل افزایش یافت. برای 
افزایش بیکاري عوامل متعددي ذکر مي شود که عمدتًا ناظر بر این هستند که رشد 
اقتصادي در اواخر دولت دهم منفي شد و آثار آن به مرور نمایان شد و همچنین 
رشد اقتصادي ایجادشده در دولت یازدهم نیز عمدتًا ناشي از نفت بود که اشتغال زا 

نیست و پیش تر از ظرفیت اشتغالي آن استفاده شده است.
این  انتقادات علیه وزارت کار دولت یازدهم مطرح شد که  این  ا این حال،  ب
وزارت خانه، براي ایجاد اشتغال فقط منتظر ایجاد رشد اقتصادي است. به این معني 
که اگر قرار باشد سرمایه گذاري انجام شده و رشد اقتصادي در بخش هاي اشتغال زا 
ایجاد شود، آمار ایجاد اشتغال باال خواهد رفت و اگر رشد اشتغال زا ایجاد نشود، وزارت 

کار تدبیر مشخصي براي خیل عظیم بیکاران نیندیشیده است.
در همین راستا بود که وزارت کار چند برنامه را در دستور کار خود قرار داد. یکي 
از این برنامه ها، اجراي طرح کارورزي بود. طرح کارورزي که جامعۀ هدف آن جوانان 
فارغ التحصیل است، با در نظر گرفتن شرایطي جوانان تحصیلکرده  ۲٧ تا 3٧ ساله را 
به کار گرفته است. به این ترتیب که با معرفي این افراد به کارگاه هایي، براي کسب 
مهارت و به عبارتي کارورزي  مشغول به کار شده و در نهایت نیز ماهانه یک سوم 
پایه حقوق را دریافت کرده و کارفرما نیز موظف است که آن ها را بیمۀ مسئولیت کند.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ــی یکــی از  ــی بابای ــاور عل ــه ب ب
مشــکالتی کــه هــر ســال در خصوص 
تعییــن مــزد ایجــاد مــی شــود؛ برآمــده 
از اظهارنظرهــای غیــر کارشناســی 
ــه  ــت. ب ــص اس ــر متخص ــراد غی اف
اعتقــاد ایــن نماینــده بایــد اجــازه 
ــران و  ــرات کارگ ــا مذاک ــود ت داده ش
ــن  ــه بهتری ــل ب ــرای نی ــان ب کارفرمای
نتیجــه پیگیــری شــود و طــرف هــای 
ــدگاه هــای  ــان دی ــر مســئول از بی غی
حاشــیه ای در ایــن زمینــه بایــد 

ــد. ــودداری کنن خ
ــردم  ــده م ــک؛ نماین ــدی بی مه
ســاری بــا اشــاره بــه ضــرورت 
دســتیابی بــه نــرخ واقعــی مــزد 
کارگــران از طریــق گفتگــو و مذاکــره 
ــوص  ــه در خص ــور ک ــت: همانط گف
و  ی  د ا ـ ـ ص ت ق ا ن  کال ت  ا ـ ـ ع ضو و م
معیشــتی، بخشــنامه هــای دســتوری 
جوابگــو نیســت، در حــوزه تعییــن نرخ 
مــزد ســال ۱۴۰۰ نیــز نمــی تــوان بــا 
دســتور و بخشــنامه کار را پیــش بــرد. 
ایــن موضــوع نیازمنــد مذاکــرات 
متمرکــز میــان کارگــران و کارفرمایان 
اســت تــا در نهایــت بــا نظــارت دولــت 
ــوص  ــن خص ــم در ای ــن تصمی بهتری
اخــذ شــود. کشــورهای توســعه یافتــه 
بــه گونــه ای برنامــه ریــزی مــی کنند 
کــه هم تولیــد و بهــره وری را افزایش 
دهنــد و هــم درآمــد کارگــران بــه طور 

ــد. ــه کن ــد را تجرب ــی رش منطق
ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــی ب بابای
دیــدگاه هــای غیــر منطقــی در 
د  ز ـ ـ م ن  ـ ـ ی ی ع ت ه  و ـ حـ ن ص  ـو صـ خ
کارگــران گفــت: برخــی اظهارنظرهــا 
در خصــوص تعییــن مــزد ســال 
ــای  ــی ه ــاس ویژگ ــر اس ــده ب آین
ــه  ــود ک ــی ش ــرح م ــه ای مط منطق
اساســا مبنــای منطقــی ندارنــد. 
ــزد،  ــن م ــرای تعیی ــی ب ــای قانون مبن
ــه  ــه هزین ــه اضاف ــاالنه ب ــورم س ت
ســبد مصرفــی و معیشــتی خانوارهــا 
ــن  ــی تعیی ــالک اصل ــه م ــت ک اس
ــاالنه اســت. موضــوع  ــزد س ــرخ م ن
کلیــدی بــرای رســیدن بــه ایــن 
مختصــات، مذاکراتــی اســت کــه 
بایــد میــان کارگــران و کارفرمایــان 
صــورت بگیــرد. مجلــس اصــرار 
دارد در فرصــت باقــی مانــده تــا 
ــران و  ــان ســال، مذاکــرات کارگ پای
کارفرمایــان تحــت نظــارت دولــت و 
ــورت  ــه ص ــی کار ب ــورای عال در ش

ــود. ــال ش ــر دنب ــی و فراگی منطق
او افــزود: ایــن صحبتهــای غیــر 
تخصصــی و فرامتنــی از ســوی افــراد 
غیــر متخصــص، نــه تنهــا کمکــی بــه 
موضــوع نمــی کنــد، بلکه در بســیاری 
مــوارد، ممکــن اســت در رونــد عــادی 
مذاکــرات و گفتگوهــای طرفیــن 
ــد. اساســا یکــی از  اخــالل ایجــاد کن

مشــکالتی کــه هــر ســال در خصوص 
تعییــن مــزد ایجــاد مــی شــود؛ برآمــده 
از اظهارنظرهــای غیــر کارشناســی 
ــد  ــت. بای ــص اس ــر متخص ــراد غی اف
اجــازه داده شــود تــا مذاکــرات 
ــل  ــرای نی ــان ب ــران و کارفرمای کارگ
ــود  ــری ش ــه پیگی ــن نتیج ــه بهتری ب
و طــرف هــای غیــر مســئول از بیــان 
دیــدگاه هــای حاشــیه ای در ایــن 

ــد. ــودداری کنن ــد خ ــه بای زمین
رییــس فراکســیون کارگــری 
ــه ایــن واقعیــت  ــا اشــاره ب مجلــس ب
ــود شــاخص هــای معیشــتی  کــه بهب
ــت  ــارکت دول ــد مش ــران نیازمن کارگ
اســت، گفــت: بایــد بدانیــم کــه هرچند 
تــورم بســیار باالیــی در کشــور وجــود 
ــق  ــز عمی ــی نی ــکاف طبقات دارد و ش
ــوان  ــی ت ــا نم ــت، ام ــده اس ــر ش ت
ــه دار  ــکالت ریش ــه مش ــار مجموع ب
اقتصــادی را بــه دوش کارفرمایــان 
و صاحبــان کســب و کار انداخــت. 
ایجــاد تــوزان در ایــن بخــش نیازمنــد 
مشــارکت دولــت اســت. دولــت بایــد 
ســاختار رفاهــی کشــور را بــرای 
ــات  ــه بخشــی از مطالب پاســخگویی ب
کارگــران تنظیــم کنــد. ضمــن اینکــه 
نظــام یارانــه ای بایــد در راســتای 
پاســخگویی بــه مطالبــات اقشــار 
ــالح  ــران اص ــه کارگ ــروم از جمل مح
ــق  ــن از طری ــت همچنی ــوند. دول ش

توزیــع بن هــای ویــژه کارگــران و 
ــه  ــد ب ــبدهای معیشــتی بای ــع س توزی

ــد. ــران بیای ــد و کارگ ــک تولی کم
 : ت ـ ـ ف گ ه  ـ ـ م ا د ا ر  د ی  ـ ـ ی ا ب ا ب
ــری  ــام معظــم رهب همانطــور کــه مق
تاکیــد کردنــد، بانــک اطالعــات 
رفــاه ایرانیــان در بودجــه ۱۴۰۰ بایــد 
ســاماندهی شــود. از ســوی دیگــر روند 
حمایــت از 6۰میلیــون ایرانــی کــه باید 
ــرار  ــی ق ــام سیاس ــت نظ ــورد حمای م
بگیرنــد و  کارگــران و حقــوق بگیــران 
نیــز در زمــره آنــان قــرار مــی گیرنــد، 
بایــد عملیاتــی شــود. زمانــی کــه ایــن 
ــدون  بســترهای الزم فراهــم شــود، ب
تردیــد کارفرمایــان هــم ســهم خــود را 
در افزایــش مــزد کارگــران متناســب با 
تحــوالت اقتصــادی خواهنــد پذیرفت.

ــد  ــاری تاکی ــردم س ــده م نماین
کــرد: البتــه رشــد منطقــی مــزد 
ــی اســت  ــورم موضوع ــا ت متناســب ب
کــه مجلــس ابعــاد و زوایــای گوناگون 
آن را مــورد بررســی قــرار خواهــد داد. 
مــن در مصاحبــه ای پیشــنهاد  افزایش 
3۰الــی 3۵ درصــدی را مطــرح کــردم. 
معتقــدم ایــن درصــد مــی توانــد کــف 
مذاکــرات کارفرمایــان و کارگــران 
باشــد. وقتــی شــورای عالــی کار 
ــه  ــن زمین ــز را در ای ــات متمرک جلس
آغــاز کنــد، بــدون تردیــد مــی تــوان  
ــه  ــرد ک ــدا ک ــت پی ــی دس ــه نرخ ب
ــان باشــد  ــول کارفرمای ــورد قب هــم م
و هــم بخشــی از مطالبــات کارگــران 

ــد. ــخ ده را پاس
بابایــی خاطرنشــان کــرد: از وزیر 
محتــرم تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
مــی خواهــم کــه همزمــان بــا بررســی 
ــات  ــس ، جلس ــه ۱۴۰۰ در مجل بودج
ــان را  ــران و کارفرمای ــوی کارگ گفتگ
ــد  ــی کار تشــکیل ده ــورای عال در ش
تــا دو طــرف بــه یــک درک مشــترک 
ــد.  ــدا کنن ــت پی ــه دس ــن زمین در ای
چنانچــه دولــت در ایــن زمینــه اهمــال 
یــا کوتاهــی داشــته باشــد، یا جلســات 
بــه هفتــه هــای پایانــی ســال موکــول 
شــود، مجلــس بــه موضــوع ورود 
ــی  ــای قانون ــرد و از ابزاره ــد ک خواه
خــود بــرای اســتیفای حقــوق کارگران 

اســتفاده خواهــد کــرد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس مطرح کرد؛

پیشنهاد افزایش ۳0الی ۳۵درصدی حقوق کارگران در سال آینده
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رئیس و اعضای شورای 
روابط  هفتۀ  یاست گذاری  س
دیدار  جریان  در  مومی،  ع
و  مدیرعامل  عظیمیان  حمیدرضا  ا  ب
فوالد  روابط عمومی  مدیر  ترابی  یرج  ا
در  مبارکه  فوالد  اقدامات  از  بارکه،  م
حوزۀ مسئولیت های اجتماعی و همچنین 
از فعالیت های روابط عمومی این شرکت 
در جهت ایجاد سامانۀ ارزیابی رسانه ها و 

توسعۀ ارتباطات تجلیل کردند. 
کنفرانس  دبیرخانۀ  گزارش  ه  ب
روابط عمومی، در این مراسم غالمرضا 
است  مشخص  گفت:  دینان،  اظمی  ک
این  عمومی  روابط  مدیر  و  دیرعامل  م
نیز  اطالع رسانی  حوزۀ  در  رکت  ش
عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند. روابط 
عمل  ارتباطی  پل  یک  مانند  مومی  ع
می کند و فوالد مبارکه این مهم را به 

بهترین شکل ممکن انجام داده است.
اینکه  بر  تأکید  با  دینان  اظمی  ک
پرداختن به مسئولیت های اجتماعی در 
تحسین برانگیز  اقدامی  بحرانی  رایط  ش
فوالد  شرکت  مساعدت های  به  ست،  ا
مبارکه به بیمارستان ها و بیماران نیازمند 

در ایام کرونا اشاره کرد.
مدیرعامل  نشست،  این  ادامۀ  ر  د
اهمیت  به  سخنانی  در  مبارکه،  والد  ف
برای  به ویژه  جامعه،  در  رتباطات  ا
بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: 
ارتباطات و تعامل با شرکای اجتماعی 
پایۀ اساسی هر صنعت و بنگاه اقتصادی 

است که به شکوفایی می اندیشد.
با  عظیمیان  حمیدرضا  هندس  م
در  رسانه ها  جایگاه  اهمیت  به  شاره  ا
بسیاری  کرد:  تصریح  حاضر  صر  ع
فوالد  همانند  اقتصادی  بنگاه های  ز  ا
و  اقتصادی  ظرفیت های  از  بارکه  م
اما  برخوردارند،  خوبی  تخصصی  وان  ت

این به تنهایی کافی نیست. بدون شک 
چنانچه این دو بخش در کنار هم قرار 
می توانند  باشند،  هم  مکمل  و  یرند  گ
نتایج ارزشمندتری برای اقتصاد کشور 

به ارمغان آورند.
 ۱۱۰ اختصاص  ز  ا عظیمیان   
مبارکه  فوالد  بودجۀ  تومان  یلیارد  م
بیمارستان های  به  مساعدت  رای  ب
خیریه های  و  خصوصی  و  لتی  و د
درمانی جهت خرید تجهیزات پزشکی 
و درمانی این مراکز اشاره کرد و گفت: 
تأمین  مبارکه  فوالد  راستا،  همین  ر  د
رایگان اکسیژن موردنیاز بیمارستان ها 
و  اصفهان  استان  درمانی  مراکز  و 
عهده  بر  را  کشور  استان های  رخی  ب
مشکالت  با  ن  طنا هم و تا  رفت  گ
کنون  هم ا و  باشند  جه  موا متری  ک
به  اکسیژن  تن   ٧۰ از  بیش  وزانه  ر

این امر اختصاص می دهد.
ادامه  مدیرعامل فوالد مبارکه در 
به موضوع آموزش آنالین مدارس اشاره 
تبلت  تأمین  به اهمیت  با توجه  کرد و 
برای عزیزان ساکن مناطق کم برخوردار 

دستگاه   ۱6۰۰ از  بیش  تاکنون  فت:  گ
تبلت به دانش آموزان بی بضاعت تحویل 

شده است.
توسعۀ  اهمیت  به  اشاره  با  ی  و
پایدار اظهار داشت: فوالد مبارکه همواره 
تالش کرده است در منحنی رشد تولید 
و توسعۀ منطقه پیرامون، توازن برقرار 
و  همکاری  و  خدمات  ارائۀ  با  و  ند  ک
اداری،  دستگاه های  سایر  با  هماهنگی 
اجرایی و خدماتی، برند فوالد مبارکه را 

در جایگاه ویژه ای نگه دارد.
مه  ا د ا ر  د ن  عظیمیا هندس  م
شرکت  کالن  اهداف  از  دیگر  کی  ی
فوالد مبارکه را بهبود مستمر وضعیت 
با  هم زمان  شرکت،  یست محیطی  ز
توسعۀ کمی ظرفیت ها و افزایش تنوع 
گفت:  و  دانست  کیفیت محصوالت  و 
آنالین  پایش  برای  زمینه  فراهم سازی 
سازمان محیط زیست و اقدامات متعدد 
محیط  از  حفاظت  راستای  در  یگر  د
زیست، از فعالیت های محوری شرکت 

در این زمینه است.
وی به موضوع مدیریت منابع آب 

و بهبود فرایند منابع انرژی در شرکت 
اشاره کرد و گفت: متأسفانه در خصوص 
میزان مصرف آب ذهنیت های اشتباهی 
در کشور  آب  دارد. کل مصرف  وجود 
مترمکعب  میلیارد   ٩6٫3٧ به  زدیک  ن
بخش  میان،  این  در  و  است  سال  ر  د
در  سهم  درصد   ۸۸/۸3 با  شاورزی  ک
رتبۀ اول، مصرف شرب عمومی با ۸/33 
درصد دوم و در نهایت صنعت با ٧۴/۲ 

درصد در جایگاه سوم قرار دارد..
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود خواستار توجه رسانه ها و نخبگان 
و  ایجادشده  ظرفیت های  به  شور  ک
حفاظت و حراست از سرمایه های ملی 
و  بقا  برای  مبارکه  فوالد  گفت:  و  شد 
حضور در بازارهای جهانی نیاز به توسعه 
و تحول دارد و راه اندازی طرح نورد گرم 
شمارۀ ۲ این شرکت که سال ها پیش 
به تصویب دولت رسیده است، می تواند 
محرک بسیار قدرتمندی برای توسعه و 
آبادانی و شکوفایی کشور باشد، چراکه 
در نورد گرم شمارۀ ۲، محصول نهایی 

باکیفیت تولید می شود.

قدردانی شورای سیاست گذاری هفتۀ روابط عمومی 
از مدیرعامل و مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه

رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی:
مازاد  مرکزی  استان  در  مرغ  تخم  تولید  درصد   ۵ ۰

بر نیاز است

مرکزی - رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ۵۰ درصد تولید 
تخم مرغ در استان مرکزی مازاد بر نیاز است که به همراه مازاد مرغ تولیدی 

به سایر استان های کشور صادر می شود.
مجید آنجفی در حاشیه آئین افتتاح کارخانه تولید مکمل های ویتامینه 
و معدنی اراک، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تولید مکمل های ویتامینه 
و معدنی دام و طیور می تواند جیره غذایی دام را تأمین کند و بهره وری 

را افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد تولید تخم مرغ در استان مرکزی مازاد 
بر نیاز است، افزود: همچنین بیش از ٧۰ هزار تن مرغ تولید شده مازاد بر 

نیاز استان، به سایر استان های کشور صادر می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در 
تولید گوشت قرمز استان مرکزی، با حدود ۵۵ هزار تن تولید سومین استان 

تولید کننده گوشت قرمز در کشور است.
آنجفی بیان کرد: کارخانه تولید مکمل ها و ویتامین های معدنی اراک 
که  می رود  شمار  به  کشور  دامی  مکمل  کنندگان  تولید  ترین  قدیمی  ز  ا
به تازگی بخش تولید مکمل های ویتامین و مواد معدنی این کارخانه به 

بهره برداری رسید.
گفتنی است، همزمان ۴ کارخانه دامپروری و دامداری در استان های 
کرمانشاه، اصفهان و کردستان و با حضور رئیس بنیاد مستضعفان به طور 

ویدئوکنفرانس مستقر در قره کردستان به بهره برداری رسید

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اراک 
مطرح کرد:

میر  و  مرگ  میزان  و  انتشار  سرعت  هوا  لودگی  آ
ویروس کرونا را افزایش می دهد

مرکزی _ به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، 
متن نطق پیش از دستور دکتر کاوه فلک افالکی، رییس کمیسیون نظارت 
و پیگیری شورای اسالمی شهر که در جلسه صحن علنی این شورا مورد 
قرائت قرار گرفت، به شرح زیر است: با عرض تسلیت ایام سوگواری فاطمیه 
و شهادت امیرکبیر و ضمن عرض تبریک به شهروندان اراکی و مسئولین 
از قرمز به رنگ  بهداشت و درمان استان به جهت تبدیل وضعیت اراک 
آبی، بیماری کرونا مشکالت زیادی ایجاد نموده که یکی از مهم ترین آنها 
غافل شدن از سایر معضالت زیست محیطی و در راس آن الودگی هوا می 
باشد، این در حالیست که آلودگی هوا سرعت انتشار و میزان مرگ و میر 

ویروس کرونا را افزایش می دهد.
هرساله با آغاز فصل پاییز و سرد شدن تدریجی هوا، با افزایش غلظت 
ذرات معلق در شهرهای مختلف کشور و به ویژه شهرهای صنعتی مواجه 
هستیم، آلودگی هوای اراک متفاوت با سایر شهرها است. آلودگی هوای 
اکثر شهرها بر اثر حمل ونقل است، اما اصلی ترین علت در اراک آالیندگی 
صنعتی است که همواره به سالمتی شهروندان خسارت و صدمات جبران 
ناپذیری وارد نموده است که اخیراً با وجود اینکه که هیئت دولت در مورد 
عدم استفاده از مازوت در صنایع و نیروگاه ها قول داده بود، اما شاهد این 

عامل آالینده در هوای اراک هستیم.
گازهای حاصل از سوخت مازوت در غلظت پایین باعث درد در قفسه 
سینه، قرمزی چشم و مشکالت تنفسی و قلبی می گردد و در غلظت های 
باال خطر بیماری آسم و حمالت قلبی و تنفسی را افزایش می دهد که 
متاسفانه بر اساس قوانین کشور، شوراهای شهر هیچ اختیاری در ارتباط 
نمایندگان  و  مسئولین  به  دادن  تذکر  بجز  مازوت  سوخت  از  استفاده  ا  ب
از مسئولین محترم  اینجا مصرانه  ندارند که در  مجلس شورای اسالمی 
خواستار جلوگیری از مصرف مازوت کارخانجات و نیروگاه های نزدیک 

به اراک هستم.
منابع اصلی آلودگی شهر اراک کارخانجاتی مثل آلومینیوم سازی و 
نیروگاه شازند می باشد. و با وجودی که برای صنایع تکلیف جابجایی وجود 
دارد، اما جابجایی کارخانه آندسازی آلومینیوم هنوز صورت نگرفته است. در 
ماه های اخیر با وجودی که شاهد افزایش روزهای ناسالم در اراک بوده ایم، 
اما جلسات اضطرار به علت توجه بیشتر مسئولین به بیماری کرونا صورت 
نگرفته است، از موارد مهم دیگر که در آلودگی هوای شهر اراک دخیل 
هستند ،عدم انتقال صنوف مزاحم به شهرک خودرو با وجود هزینه چندین 
میلیاردی برای این شهرک می باشد، همچنین در خصوص پاالیشگاه امام 
پاالیشگاه،  این  آالیندگی  به  نسبت  باید  آن  مسئولین  که  شازند  خمینی 
مسئوالنه تر برخورد نمایند . بحث حمل ونقل شهری و مطالعات مترو اراک 
که جزو مصوبات هیئت وزیران بوده، اما اجرا نگردیده ،باید پیگیری و مورد 

بازنگری قرار گیرد.

اصالح شبکه آب میدان امام علی )ع( تا میدان امام 
خمینی اصفهان

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه یک، طرح اصالح شبکه آب میدان 
تا میدان توسط اداره توسعه و بهره برداری آب آبفا منطقه یک و با نظارت 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اجرا می شود.
مدیر امور آبفا منطقه یک با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: 
با توجه به فرسودگی شبکه توزیع آب مناطق مرکزی و تاریخی اصفهان، 
طرح اصالح شبکه آب میدان امام علی )ع( تا میدان امام خمینی )ره( در 

دستور کار امور آبفا منطقه یک اصفهان قرار گرفته است.
و  نوسازی  راستای  در  طرح  این  کرد:  خاطرنشان  اشتهاردیها  حمید 
بهسازی سنگفرش شهرداری اصفهان به طول 3 کیلومتر توسط پیمانکاران 

و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری آب آبفا منطقه یک انجام می شود.
این راستا عملیات اصالح شبکه آب خیابان سید  ادامه داد: در  وی 
علی خان به طول 6۰۰ متر و اصالح شبکه آب بازارهای تاریخی اطراف 
میدان امام )ره( و میدان امام علی )ع( انجام گرفته است و همچنین فاز 
فاز  اتمام  از  پس  آمادگاه  خیابان  آب  شبکه  اصالح  اجرایی  عملیات  دوم 

نخست در حال اجرا است.
مدیر امور آبفا منطقه یک افزود: عملیات اصالح شبکه آب خیابان سپاه، 
دیگر برنامه این امور در راستای طرح اصالح شبکه آب میدان تا میدان است.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان:
جامعه  در  ارزشمند  نگینی  عنوان  به  گمنام  هدای  ش

می درخشند
عنوان  به  گمنام  شهدای  گفت:  سالمی«  حسن  »محمد  سرهنگ 
ستارگانی درخشان و نگینی ارزشمند در شهر های مختلف هستند که باید 
دفاع  و  انقالب  ناب  ارزش های  ترویج  فرهنگی  مراکز  آنان  ادمان های  ی

مقدس باشد.
حسن  »محمد  سرهنگ  سمنان،  از  دفاع پرس  خبرنگار  گزارش  ه  ب
سالمی« مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان  
در جلسه ستاد  بزرگداشت چهلمین  سال دفاع مقدس شهرستان شاهرود 
که در فرمانداری شاهرود برگزار شد، اظهار داشت: مردم شاهرود مردمی پر 
تالش، غیرتمند و انقالبی هستند که در تمام میدان های مجاهدت، برای 

انقالب نقش آفرین بودند.
 وی با اشاره به سالروز عملیات کربالی ۵ گفت: رزمندگان شاهرود 
به عنوان مجاهدان خط شکن در سال های دفاع مقدس بودند و 6۰ نفر  
از بهترین جوانان این شهرستان در عملیات  کربالی ۵ به فیض شهادت 

نائل آمدند.
 سالمی به یک هزار شهید، یک هزار و ۴۰۰ رزمنده و 3۰۰ جانباز 
شهرستان های شاهرود و میامی در دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد:  ما 
در مقابل خون ها و مجاهدت هایی که برای حفظ  اسالم، انقالب و امنیت 
مردم انجام شد مسئولیت داریم و باید تالش کنیم ارزش ها و مجاهدت 

شهدا و رزمندگان را در جامعه ترویج دهیم.
استان سمنان  ارزش های دفاع مقدس  آثار و نشر   مدیر کل حفظ 
گفت: بزرگداشت چهلمین  سال دفاع مقدس فرصتی ارزشمند است تا با 
مرور افتخارات عظیم و ارزشمند گذشته، افتخارات و ارزش های دوران دفاع 

مقدس را در  نسل جوان امروزی تقویت کنیم.
به  گمنام  شهدای  افزود:  گمنام  شهدای  خصوص  در  مسئول  ین  ا
عنوان ستارگانی درخشان و نگینی ارزشمند در شهر های مختلف هستند 
که باید یادمان های آنان مراکز فرهنگی ترویج ارزش های ناب انقالب 
آن  معنوی  از فضای  جوانان  ویژه  به  مردم  آحاد  و  باشد  مقدس  دفاع  و 

بهره مند شوند.
شایان ذکر است بازدید از یادمان شهدای گمنام پارک آبشار شاهرود 
، یادمان  شهدای دانشکده فنی دختران شاهرود،  یادمان شهدای گمنام  
دامغان  یادمان شهدای گمنام  روستای ورکیان  از  بازدی  شهر بسطام،   
،دیدار و سرکشی از پیشکسوتان دفاع مقدس از دیگر برنامه های سفر یک 
روزه مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان به 

شهرستان شاهرود بود.

استان مرکزی در حین  از راهداران  درگذشت یکی 
خدمت براثر تصادف

اراک- بر اثر یک سانحه رانندگی، یکی از راهداران اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در حین خدمت جان باخت. 

متاسفانه شب گذشته بر اثر یک سانحه رانندگی در آزادراه ساوه – تهران 
یکی از راهداران زحمتکش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی در زمان خدمت دچار حادثه شد و در نهایت با بی نتیجه ماندن تالش 

ها برای حفظ جان وی، درگذشت.  
مرحوم علی سرخوش، راهدار اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان ساوه شب گذشته بعد از یک تصادف در آزادراه ساوه – تهران 
در حال پاکسازی صحنه در کنار دیگر همکاران خود بود که براثر برخورد 
یک ماشین عبوری که متوجه حضور این افراد نمی شود، دچار سانحه شد. 
بالفاصله این راهدار توسط اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمان در 
رباط کریم منتقل شد اما تمام تالش ها برای نجات جان وی بی اثر بود و 

علی سرخوش امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایاین ضایعه را به جامعه زحمتکش 
راهداران کشور تسلیت گفته و ضمن آرزوی علو درجات برای آن مرحوم 

برای خانواده اش صبر و شکیبایی را مسئلت دارد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ مازندران :
خدمت  در  مازندران  در  اورژانس  عملیاتی  3تیم  ۲

بیماران کرونایی هستند
رئیس اورژانس ۱۱۵ مازندران در گفت و گو با خبرنگار وبدا مازندران 
از ساماندهی 3۲ تیم عملیاتی مجهز به 3۲ دستگاه آمبوالنس ویژه جهت 

انتقال بیماران کرونا مثبت در سطح استان مازندران خبر داد.
دکتر یحیی صالح طبری با بیان اینکه در هر شهرستان کد مخصوص 
برای انتقال بیماران کرونا مثبت در نظر گرفته شده است اضافه کرد: این 
بیماران از طریق آمبوالنس های مشخص و مجهز به ادوات مخصوص به 
بیماران کووید۱٩ مشخص شده اند  برای درمان  یمارستان های معین که  ب

انتقال می یابند.
وی خدمات تیم های عملیاتی ویژه کرونا اورژانس را مجزا از فعالیت ٩۵ 
پایگاه دیگر ثابت، سیار و هوایی که در سراسر استان فعال هستند دانست.

رئیس اورژانس ۱۱۵ مازندران با تاکید بر ماسک زدن و حفظ فاصله 
مناسب با افراد ، از مردم خواست تا ضمن پرهیز از حضور در تجمعات و 
فاصله گذاری  پرهیز کنند و رعایت  ترددهای غیر ضرور  از  دورهمی ها، 

اجتماعی و پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند.

شرکت  زمستانی  انرژی  مدیریت  های  برنامه  سپری 
توزیع نیروی برق مازندران را تشریح کرد

مازندران-بشارت نو-درخشنده
ــتاد  ــه س ــدران در جلس ــرق مازن ــع  ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
مدیریــت مصــرف انــرژی کــه بــه ریاســت رازجویــان معــاون هماهنگــی و 
امــور عمرانــی اســتانداری مازنــدران ؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
انســانی اســتانداری ، مدیــران کل  صنعــت ؛ گاز ؛ آب و فاضــالب ، توزیــع 
بــرق و شــرکت بــرق منطقــه ای مازنــدران و گلســتان بصــورت ویدیــو 
کنفرانســی بــا حضــور فرمانــداران؛ شــهرداران و مدیــران امورهــای بــرق 
ــرق  ــع ب ــه تشــریح برنامــه هــای شــرکت توزی ــدران برگــزار شــد ب مازن

مازنــدران در مدیریــت انــرژی زمســتانی پرداخــت. .
ــی و  ــترکان صنعت ــکاری مش ــب هم ــه جل ــاره ب ــا اش ــپری  ب س
ــای  ــد ه ــتفاده از مول ــرژی ، اس ــرف ان ــش مص ــرای کاه ــاورزی ب کش
خــود تامیــن مشــترکین گفــت :   تمامــی مشــترکین همــکار بــر اســاس 
ــط  ــن و براســاس ضواب ــی و مولدهــای خــود تامی ــره عملیات برنامــه ذخی
ــاداش همــکاری  ــار ســال ۱3٩٩ پ ــه هــای پاســخگویی ب ــی برنام اجرای

ــرد. ــد ک ــت خواهن دریاف
 وی افــزود: اطــالع رســانی و تبلیغــات گســترده کاهــش مصــرف گاز 
و بــرق بــرای کلیــه مشترکان؛شناســائی و جمــع آوری مراکــز اســتخراج 
رمــز ارز غیــر مجــاز و همچنیــن کنتــرل مصــرف مشــترکان دارای  تجــاوز 
ــر شــهری ،  ــد ، کاهــش روشــنایی بزرگــراه هــا و معاب مصــرف از دیمان
میادیــن و پــارک هــا و تابلوهــای تبلیغاتــی شــهر  ، کنتــرل میــزان مصرف 
ــی و خاموشــی دســتگاههای گرمایشــی و  ادارات و دســتگاه هــای اجرای
روشــنایی پــس از اتمــام ســاعات کار اداری  و  خاموشــی کامــل تاسیســات 
گرمایشــی مــدارس و دانشــگاه هــا بــا توجــه بــه تعطیلــی ایــن بخــش هــا 
در دوران کرونــا  از برنامــه هــای ایــن شــرکت بــر شــمرد  و تاکیــد کــرد 
: همــکاری دســتگاههای اجرایــی در مدیریــت مصــرف بــرق مــی توانــد 

نقــش  بســزایی در بهینــه ســازی مصــرف انــرژی داشــته باشــد .
ــرق  ــع ب ــوزه توزی ــترکین ح ــکاری مش ــکر از هم ــن تش وی ضم
مازنــدران درمدیریــت مصــرف بــرق و گاز تصریــح کــرد : بــا کاهــش ۱۰ 
ــوان مصــرف گاز نیروگاه هــا را معــادل ٧۰  ــرق می ت درصــدی مصــرف ب
میلیــون مترمکعــب کاهــش داد کــه ایــن صرفه جویــی بــه طــور کامــل، 
محدودیــت تامیــن ســوخت نیروگاه هــا را برطــرف می کنــد. راهکار هــای 
ــک  ــه و کاهــش ی ــپ اضاف ــک الم ــردن ی ــوش ک ــد خام ــاده ای مانن س
درجــه ای دمــای محیــط بــه واســطه کــم کردن شــعله بخــاری یــا کاهش 
دمــای ترموســتات می تــوان میــزان مصــرف را تــا ۱۰ درصــد کاهــش داد.

رحیمی، مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با 
ازنشستگان  ز هویت کارگران، ب احرا
و مستمری بگیران یک هزار و 3۱3 
ز مسکن  ا ند  ن ا و ت یلی می  ردب ا رگر  کا
اقدام ملی بهره مند شوند.قاسم رحیمی 
اظهار داشت: احراز هویت کارگران، 
بازنشستگان و مستمری بگیران انجام 
یافته و در قالب این طرح یک هزار و 
3۱3 کارگر اردبیلی می توانند از مسکن 

اقدام ملی بهره مند شوند.
ین که ۱۰۰  ا ه  ب ره  شا ا ا  ب وی 
میلیون تومان تسهیالت برای تأمین 
مسکن کارگران و تعاونی های واجد 
شرایط استان در نظر گرفته شده است 
بیان کرد: ارائه این مبلغ با اولویت بندی 
پرداخته می شود و در این زمینه تمهیدات 

الزم به عمل آمده است.مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: 
با توجه به این که زمان تکمیل موجودی 
برای متقاضیان ۵ دی ماه در نظر گرفته 

شده بود تمام سعی خود را برای تمدید 
این زمان انجام دادیم و مذاکرات الزم 
بتوانیم  تا  یافت  نجام  ا ین زمینه  ا در 
را  ینه  م ز ن  ی ا ر  د د  و ج و م مشکالت 

برطرف کنیم.
ئه  ا ر ا  : د کر ح  ی ر ص ت ی  م ی ح ر
ویژه  حمایت های  یز  ن و  ت  ال سهی ت
و  هدف  گروه های  از  ن  ا ست ا ن  و ا ع ت
افراد مشمول استان در دستور کار قرار 
است که  با کسانی  ولویت  ا و  گرفت 
تکمیل وجه کرده باشند که به همین 
منظور امیدواریم اقدامات الزم در این 
زمینه ما را در تحقق اهداف مورد نظر 
 ۱۰۰ کرد:  اظهار  .وی  د شو هنمون  ر
میلیون تومان تسهیالت برای تأمین 
مسکن در اختیار کارگران توسط بانک 
در  که  می گیرد  قرار  ن  و ا ع ت ه  ع س و ت
این زمینه نیز رایزنی های الزم انجام 
یافته و اولویت با کارگرانی است که 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  ی  ا جر ا ر  د

ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

یک هزار و ۳۱۳ کارگر اردبیلی مشمول طرح اقدام ملی مسکن شدند

حیدری، مدیرکل راه و شهرسازی 
 ۲٧۸ حاضر  حال  در   : ت ف گ ل  ی ب د ر ا
مختلف  مناطق  در  رگراه  ز ب ر  ت م و ل ی ک
استان در حال احداث است. محبوب 
حیدری اظهار کرد: طول بزرگراه های 
اردبیل ۱۸۵  بهره برداری رسیده در 
کیلومتر است که در این راستا برنامه 
به طول  استان  های  بزرگراه  توسعه 
6۲٧ کیلومتر هدف گذاری شده است.

کیلومتر   ۲٧۸ ی  ا ر ج ا ه  ب ی  و
 3۱۰ گفت:  و  کرد  اره  ش ا ه  ا ر گ ر ز ب
نیز در دست  کیلومتر احداث بزرگراه 
در  رود  می  انتظار  که  ست  ا ه  ع ل مطا
آینده  های  سال  در  ارات  ب عت ا مین  أ ت

این پروژه ها به سرانجام برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل 
اردبیل،  استاندار  همکاری  ا  ب  : د و ز ف ا
برنامه  و  مدیریت  ن  ا م ز ا س یس  ئ ر
تالش  استان  یندگان  ا م ن و  ی  ز ی ر
توسعه  در  ملی  عتبارات  ا خذ  ا ی  ا ر ب
بزرگراه هاست که امیدواریم در این 

زمینه هدف گذاری ها و برنامه ریزی 
نجام برسد.حیدری تصریح  ها به سرا
کرد: در سال ٩6 کل راه های شریانی 
استان اردبیل ۴۲۵ کیلومتر بود که در 
٩٧ این میزان به ٧۵۸ کیلومتر  سال 

رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان 
یک  در  تنها  کرد:  شان  ن طر  خا د  خو

سال به میزان تمام سال های گذشته 
این  بزرگراهی و مطالعات در  توسعه 
زمینه انجام شده به طوریکه در سال 
٩۲6 کیلومتر عملیات اجرایی را   ،٩٩
اردبیل  استان  شریانی  ی  ها ه  ا ر ر  د

شاهد هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل 
شدن  دار  ردیف  و   ۲3 ه  د ما خذ  ا ز  ا

خبر  ساالنه  بودجه  در  ا  ه ه  ا ر ن  ی ا
کل   ٩6 سال  در  کرد:  فه  ضا ا و  د  ا د
استان  شریانی  های  اه  ر ت  ا ر ا ب ت ع ا
تومان  میلیارد   ۱٧ تخصیص  یل  ب د ر ا
بوده که امسال و تا این لحظه ۲6۰ 
راه های  توسعه  برای  تومان  د  ر میلیا
شریانی استان اردبیل ردیف اعتباری 
کرد:  بیان  است.وی  ه  ت ف ا ی تخصیص 
به  گرمی  گرمی،  تا  ا  صحر ه  ا ر سه 
سمت بیله سوار و پارس آباد به سمت 
مشگین شهر در سال های اخیر مورد 
مطالعه امکان سنجی قرار گرفته و فاز 

اجرایی آنها شروع شده است.
سه  در  ما  داد:  ه  م ا د ا ی  ر د ی ح
سال گذشته در کنار مطالعات امکان 
سنجی سعی کردیم تا در قطعه های 
مختلف احداث بزرگراه شمال استان 
کنار مطالعات  در  کنیم که  ا شروع  ر
امکان سنجی، اخذ مجوز ماده ۲3 و 
جذب منابع اعتبار ملی با قوت و قدرت 

پیگیری و به سرانجام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل:

۲۷۸ کیلومتر بزرگراه در اردبیل احداث می شود

شهرداری  کودک  دوستدار  شهر  ه  ر ا د ا یس  ئ ر
نقالی  ملی  جشنواره  نخستین  رگزاری  ب ز  ا ن  ا ن سم
کودکان شهرهای راه ابریشم در راستای ارج نهادن 
به هنر نقالی و اجرای دستورالعمل های شهر دوستدار 

کودک خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری سمنان،هدف از برگزاری این جشنواره را 
زنده نگاه داشتن زبان فارسی، استفاده از هنر اصیل 
و تأثیرگذار نقالی در ترویج فرهنگ شاهنامه خوانی، 
تقویت هنر نقالی و پرده خوانی بر ایجاد انگیزه برای 
ترویج فرهنگ اسالمی-  و  توسعه  قاالن،  ن پرورش 
یرانی و آداب و رسوم بومی محلی، کشف استعداد  ا
شکوفایی  جهت  در  تالش  و  نوجوانان  و  ن  ا ک د و ک
آن، ایجاد شور و نشاط در بین کودکان و نوجوانان و 
گسترش آموزش های شهروندی عنوان کرد و گفت: 
استقبال کودکان و نوجوانان شهر اخالق از این جشنواره 

باعث دلگرمی برای برنامه های آینده خواهد بود.
وی با بیان اینکه قصه گویی از گذشته در بین 
داشته  رواج  باستان  ایرانیان  جمله  از  لف  مخت م  ا و ق ا
است، اظهار کرد: آنها سرگذشت الهه هایی همچون 
میترا، آناهید، افسانه پهلوانان، داستان رستم، سیاوش، 

اسفندیار و … را برای یکدیگر بازگو می کردند.
شهرداری  کودک  دوستدار  شهر  ه  ر ا د ا یس  ئ ر
سمنان افزود: در دوره اشکانیان کسانی که داستان های 
حماسی و رزمی می گفتند »گوسان« می نامیدند که در 
دوره ساسانی خنیاگرانی حماسه و داستان های قومی 
و ملی را با آواز و نغمه سازی برای مردم می خواندند.

معابر  و  فضاها  ایام،  آن  در  کرد:  ح  ی صر ت وی 
عمومی مانند میدان ها، سر گذرها، چهارسوق ها، بازار، 
سراها، کاروانسراها، صحن مساجد، زیارتگاه ها و تکیه 

گاه ها مکان هایی برای قصه گویی بود.
محمدیان اوج شکوفایی هنر نقالی و ارج نهادن 
به آن را در دوره صفوی برشمرد و خاطرنشان کرد: 
در عهد صفویه با گشوده شدن قهوه خانه ها، این هنر 
در میان افرادی که به آن محل می آمدند رواج یافت 
و حتی شاهان صفوی به دلیل عالقه به تصویرگری، 
نگارگری و نمایش به این هنر بسیار بها می دادند؛ 
نقاالن  و  نصب  خانه ها  قهوه  در  فراوانی  های  ه  رد پ
زیادی پرورش می یافتند که از آنها حمایت های خوبی 

نیز صورت می گرفت.
وی افزود: در دوره های بعد با رونق گرفتن تعزیه 
خوانی از رونق نقالی کاسته شد، اما همچنان در گوشه 

و کنار در میان عامه شهروندان، خصوصاً کسانی که 
می کردند  مراجعه  خانه ها  قهوه  و  سراها  ن ا و ر ا ک ه  ب

طرفدار داشت.
شهرداری  کودک  دوستدار  شهر  ه  ر ا د ا یس  ئ ر
سمنان با بیان اینکه در سال های اخیر کمتر از این 
هنر ایرانی استقبال شده است، اظهار کرد: نقالی عمومًا 
در فضاهایی مانند قهوه خانه ها و کاروانسراها به وجود 
آمد و امروز نیز باید فضاهایی برای آن در نظر گرفت.

وی افزود: دستگاه های مرتبط باید در بازگرداندن 
نقالی تمام تالش خود را به کار  جایگاه اصلی هنر 
بگیرند، زیرا نقال ها فرهنگ عامیانه را حفظ کرده و 
داستان های حماسی، قومی، محلی و فولکلور را سینه 

به سینه نقل و از آن محافظت می کنند.
سمنان  شهرداری  کرد:  اطرنشان  خ ن  ا ی د حم م
اجرای  و  نقالی  هنر  به  نهادن  ارج  ی  ا ت س ا ر ر  د
نخستین  کودک،  دوستدار  شهر  مل های  ع ل ا ر و ت س د
جشنواره ملی نقالی کودکان شهرهای راه ابریشم را 
برگزار می کند که مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 
از چهارم آذر ٩٩ آغاز شده است و تا ۲۵ بهمن ادامه 
رد همچنین اختتامیه جشنواره نیز هفتم اسفندماه  دا

سال جاری خواهد بود.

رئیس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان خبر داد:

رونق هنر نقالی با برگزاری نخستین جشنواره ملی نقالی کودکان شهرهای راه ابریشم
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کل  یر مد  ، قی ثو و
نقل  و  حمل  و  اهداری  ر
ز  ا گفت:  ردبیل  ا اده ای  ج
سه  از  بیش  تاکنون  امسال  بتدای  ا
میلیون و ۲6۰ هزار تن کاال در استان 

جابجا شده است. 
 : د کر ر  ظها ا ثوقی  و هلل  لیم ا ک
جهت  ز  ا هم  نقل  و  حمل  نعت  ص
و  ارزش  مسافر  هم  و  بار  ابجایی  ج
اهمیت باالیی دارد که در این زمینه 
به  واقع بینانه  نگاه  تا  است  ضروری 
حمل  ناوگان  نوسازی  و  ازسازی  ب
جابجایی  باشیم.وی  داشته  نقل  و 
صدها  همچنین  و  کاال  تن  یلیون ها  م
در  این سامانه عظیم  قالب  در  را  نفر 
سطح کشور و استان اردبیل یادآور شد 
و تصریح کرد: بیشترین حمل و نقل 
کاال در شهرهای اردبیل، پارس آباد و 
به  نمین  در  که  رسیده  ثبت  به  نمین 
خاطر فعالیت کارخانه سیمان است که 

این  از  سیمان  تن  میلیون ها  االنه  س
مختلف  مناطق  به  تولیدی  جموعه  م

ارسال می شود. کشور 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
فعاالن  گله مندی  به  اردبیل  اده ای  ج
و  بار  اعالم  سالن  نبود  در  ین عرصه  ا
همچنین فرار بار اشاره کرد و گفت: در 
تأمین الستیک مورد نیاز فعاالن حمل و 

نقل بار، سعی کردیم تا به نوعی عدالت 
طوریکه  به  کنیم  رعایت  را  توزیع  ر  د
حلقه  هزار   ۸۰ از  بیش  سال جاری  ر  د
شده  تأمین  دولتی  ارز  با  که  الستیک 
بود بین رانندگان وسائط نقلیه عمومی 
در استان اردبیل توزیع شده است.وثوقی 
افزود: تالش می کنیم تا در قالب شهرک 
حمل و نقل با فعال کردن 3۲ دستگاه 

دوربین مدار بسته محوطه این شهرک 
را مورد کنترل قرار داده و به نوعی به 
پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی در این 

حوزه کمک کنیم.
جز  را  خصوصی  پایانه  این  وی 
و  کرد  اعالم  کشور  برتر  پایانه  چهار 
ادامه داد: با مشارکت بخش خصوصی 
این مجموعه راه اندازی شده و پارکینگ 
آماده  هکتار  مساحت شش  به  نیز  آن 
با شروع فصل  که  است  آسفالت ریزی 
رسید. خواهد  انجام  به  امر  این  کاری 

وثوقی در بخش دیگری از سخنان خود 
خاطر نشان کرد: هر چند وضعیت کرونا 
صنعت  فعالیت  بر  تحریم ها  تشدید  و 
حمل و نقل در استان تأثیر گذاشته اما 
با توجه به اینکه ٩۰ درصد حمل و نقل 
استان به شکل جاده ای انجام می شود، 
و  فعالیت شرکت ها  تا  کردیم  ما سعی 
مجموعه های فعال در این بخش را به 

انجام برسانیم.

مدیرکل راهداری اردبیل:

3میلیون تن کاال در اردبیل جابجا شده است
تمهیدات ویژه ای برای کنترل کووید ۱۹ در روستا ها

 دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از 
انجام تمهیدات ویژه  برای کنترل کووید ۱٩ در روستا های استان خبر داد 
و گفت: این تمهیدات ویژه به صورت رنگ بندی برای جمعیت روستایی 

مشخص شد و به فرمانداری  هر شهرستان ارسال شد.
دکتر موسوی افزود: بر این اساس اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماری 
بهورزان، بخشداران، دهیاران، شوراها،  استان توسط  کرونا در روستا های 
سازمان های مردم نهاد پایگاه های مقاومت، مراکز بهداشتی و روستاییان 

انجام می شود.
 وی گفت: روستائیان که عمدتا تولید کننده محصوالت کشاورزی و 
دامی هستند با شیوع ویروس منحوس کرونا بیش از قشر های دیگر دچار 

آسیب شده اند.

۷۰۰ مسکن محرومان در سطح استان بوشهر ساخته 
و تحویل شد

 بوشهر - مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر با تاکید 
بر تکمیل پروژه های مسکن مهر گفت: ٩۸۵ مسکن محرومان در سطح 
تحویل  آن  واحد   ٧۰۰ تاکنون  و  آغاز  آن  اجرایی  عملیاتی  بوشهر  استان 

متقاضیان شده است.
به گزارش روابط عمومي اداره کل 

مسکن  تامین  بوشهر،  در  خبرنگاران  جمع  در  حیدری بریدی  حمید 
بنیاد مسکن دانست و اظهار داشت: در  از رسالت های  محرومان را یکی 
بوشهر  استان  روستاهای  و  شهرها  در سطح  مهمی  طرح های  راستا  این 

اجرا شده است.
وی، از آغاز عملیات اجرایی ٩۸۵ مسکن محرومان در سطح استان 
بوشهر خبر داد و بیان کرد: این پروژه با اعتبار افزون بر 3۰۰ میلیارد تومان 
ساخته می شود که ٧۰ درصد این واحدها به تعداد ٧۰۰ واحد مسکونی تکمیل 

و تحویل خانواده های محروم شده است.
اینکه  بیان  با  بوشهر  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
زمین های این واحدها به صورت رایگان از وزارت راه و شهرسازی تملک 
شده است گفت: در این راستا فاز نخست پروژه ۴۸ واحدی مسکن محرومان 
خورموج در حال ساخت است که ٩۰ میلیون تومان هزینه تمام شده هر 
واحد ارزیابی شده و این در حالی است که در بازار آزاد ۲۸۰ میلیون تومان 

خرید و فروش می شود.
حیدری زیربنای هر کدام از این واحدها را ٩۰ مترمربع دانست و بیان 
کرد: این واحدها در بلوک ۴ واحدی و بر اساس استانداردهای ملی ساختمان 

احداث شده و رضایت مندی خوبی در پی داشته است.
وی، با اشاره به ساخت ۸۰ واحد مسکن محرومان در کنگان گفت: 
اکنون پیشرفت باالی ٧۰ درصد دارد و تسهیالت بانکی آن از ۴۰ میلیون 

تومان به 6۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر افزود: بر اساس 
تعهدات و برنامه زمانبندی امید می رود واحدهای مسکونی محرومان در 
حال ساخت تا پایان امسال و برخی هم که دارای پیشرفت پایینی هستند 

تا سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
آینده  سال  در  محرومان  مسکن  پروژه های  شدن  بسته  از  حیدری، 
خبر داد و تصریح کرد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن از ۱3۰۰ سهمیه 
استان بوشهر ۴6۵ واحد آن در قالب »بنیاد ساخت« عملیات اجرایی آن در 

شهرهای مختلف استان بوشهر آغاز شده است.
وی افزود: این پروژه ها در شهرستان دیر 6۰ واحد، کنگان ٩۸ واحد، 
بنک ۴۴ واحد و تعدادی هم در دیلم، عالیشهر و دیگر نقاط استان بوشهر 

ساخته می شود.

زیرگذر شهید کشوری شهر ایالم تا پایان سال  افتتاح 
می شود

طالب صادقیان شهردار ایالم با اعالم این خبر گفت: پروژه زیرگذر 
شهید کشوری ایالم تا پایان سال جاری افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: عملیات عمرانی در تقاطع غیر همسطح شهید کشوری ایالم 
هم اینک ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهردار ایالم با بیان اینکه طول مدت پیمان این پروژه ۱۸ ماه است 
و عملیات آن از آذرماه سال ٩۸ آغاز شده است، افزود: با پیشرفت مناسب 
این طرح پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری و ۴ ماه کمتر از مدت 

پیمان به بهره برداری برسد.
صادقیان به رقم قرارداد این طرح اشاره و  ادامه داد: کل اعتبار هزینه 

درنظر گرفته برای این طرح ۱6 میلیارد تومان است.

فقط ۲۰ ناشر به طور حرفه ای به طراحی کتاب می پردازند
در بحث طراحان حرفه ای ضمن  گرافیک گفت:  و طراح  مدیر هنری  یک 
احترام به پیشکسوتان این حوزه که استادان ما بودند، کار طراحان نسل جدید به 

مراتب خالقانه تر و مدرن تر است.
محمد جهانی مقدم، مدیر هنری و طراح گرافیک نشر نیماژ گفت: بنظرم در 
سال های اخیر کتاب ها از لحاظ طراحی گرافیک، صفحه آرایی، چاپ و صحافی به 
استانداردها نزدیک تر شده اند و در این زمینه پیشرفت کرده ایم. در این میان طرح های 
بد هم داریم که آن هم به خاطر انبوه ناشران و محتوای بدآثار است. شاید تنها 
۲۰ ناشر در ایران استاندارهای طراحی کتاب را رعایت می کنند و طراحان خوبی 

در آنجا فعالیت می کنند.
آن  از  نیز  و کیفیت  بیشتر شده  اخیر  ناشران در سال های  تعداد  افزود:  وی 
ابزارآالتی  مدد  به  و  جدید  طراحان  نگرش  نوع  خاطر  به  ولی  آمده  پایین  منظر 
که به طراحی گرافیک )مانند نرم افزارهای مختلف و طراحی فونت( اضافه شده، 
شاهد کارهای خوبی هستیم. زمانی طراح محدودیت های زیادی داشت ولی اکنون 
فونت های جدید طراحی شده و تنوع زیاد است. بستر اینترنت نیز به این موضوع 
کمک کرده تا طراحان دانش فنی و اطالعات هنری خود را باال ببرند. اگر بخش 
ناشران متوسط و زیر متوسط را که کنار بگذاریم، در بحث طراحان حرفه ای، ضمن 
احترام به پیشکسوتان این حوزه که استادان ما بودند، کار طراحان نسل جدید به 

مراتب خالقانه تر و مدرن تر است.
جهانی مقدم درباره اهمیت برگزاری چنین جشنواره ای برای توجه به شاکله 
و طرح کتاب گفت: خوب است که دوساالنه ای برای این بخش از گرافیک داریم 
نمی شود. ممکن  برگزار  باید  که  آن طور  این جشنواره ها  ایران  در  متأسفانه  ولی 
انتخاب  این دو سال  بهترین جلد کتاب های  از  برآیندی  این دوساالنه  در  است 
یک  عنوان  به  جشنواره  این  به  بخواهیم  که  آن گونه  ولی  ببرند  جایزه  و  شوند 
چندین سال  دارم  خاطر  به  نیست.  بنگریم،  نشر  حوزه  در  مهم  فرهنگی  رویداد 
یا  اسالم  جهان  گرافیک  دوساالنه های  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  پیش، 
دوساالنه هایconceptual art را برگزار می کرد که رویدادهای مهمی بوند. 
آثار در گالری های بزرگ نمایش داده می شد و بازدیدکنندگان زیادی هم داشت 

ولی به مرور این روال افول پیدا کرد.
این  برای  اقداماتی که  به  اشاره  با  نیماژ  مدیر هنری و طراح گرافیک نشر 
جشنواره ضروری به نظر می رسند گفت: در کنار برگزاری جشنواره می توان کارگاهی 
ایجاد کرد که در آن به مفهوم طراحی جلد کتاب، تمایز آن با دیزاین ماژول های 
دیگر مانند طراحی پوستر و بروشور و… پرداخت. می توان نشست هایی با موضوعات 
طراحی گرافیک فرهنگی و بازار کار آن در نظر گرفت و به این موضوع پرداخت که 

چرا در کشور ما طراحی گرافیک فرهنگی شرایط مالی خوبی ندارد.

ایستگاه سنجش آالینده های زیست محیطی در پتروشیمی ایالم نصب می شود
حسن نجفی سمنانی مدیر عامل 
این  اعالم  با  ایالم  پتروشیمی  شرکت 
خبر گفت: ایستگاه سنجش آالینده های 
زودی  به  و  خریداری  زیست محیطی 

جانمایی و نصب خواهد شد.
پتروشیمی  مجتمع  افرود:  وی 
یت  عا ر به  متعهد  ا  ر د  خو یالم  ا
ئل  مسا حفظ  و  شهروندی  حقوق 
فلرینگ  و  ند  ا می د زیست محیطی 
نرمال سازی  و  پایداری  با  الفین  واحد 
تدریج  به  و  راه اندازی کاهش  و  تولید 

به پایان می رسد.
با  ایالم  پتروشیمی  عامل  مدیر 
به  خود  تعهد  راستای  در  اینکه  بیان 
حفظ طبیعت زیبای منطقه و عرصه های 
 Stone & لیسانس  تحت  زیستی 
روز  تکنولوژی  برترین  با   webster
زمان  در  داشت:  ظهار  ا  می باشد  دنیا 
در  کراکینگ  کوره های  “ُکک زدایی” 
از  باالیی  الفین های کشور حجم  سایر 
آلودگی مستقیما وارد هوا میشود اما در 
الفین ایالم با مد نظر قرار گرفتن مسائل 
زیست محیطی، خروجی ُکک زدایی پس 
آلودگی کمتر  با میزان  از طی مراحلی 

وارد اتمسفر می شود.
 ٩٧ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
تندیس  دریافت  به  این مجتمع موفق 
سیمین “صنعت سبز” کشور شده و در 
محیط  سازمان  اخطاریه  نیز   ٩۸ سال 
پتروشیمی  آالیندگی  بر  مبنی  زیست 
داد:  ادامه  است  نشده  دریافت  ایالم 
پس  تولید  ناحیه  پساب های  تصفیه 

از رقیق سازی با بخار که حاوی مقدار 
قابل توجهی بنزن و فنول است در سایر 
واحدهای کشور بدون تصفیه وارد دریا 
یا محیط می شود اما در واحد جدا کننده 
ایالم طی  الفین  استرپیر(  )بنزن  بنزن 
و  سمی  ماده  دو  این  خاص  فرایندی 

سرطان زا جدا می شوند.
ینکه  ا بیان  با  نی  سمنا نجفی 

ظرف یک ماه آینده پساب ضلع غربی 
خواهد  ایالم حذف  پتروشیمی  مجتمع 
با   ZLD تصفیه خانه  داشت:  بیان  شد 
فناوری روز دنیا خریداری و  بروزترین 
ظرف یک سال آینده راه اندازی خواهد 
شد و با اجرای این طرح خروجی پساب 
صفر  به  ایالم  پتروشیمی  تصفیه خانه 

می رسد.
وی بدعهدی الیسنسور و سازنده ها 
در عدم همراهی با راه اندازی پروژه  الفین 
ایالم را در شرایط تحریم، ناجوانمردانه 
عنوان کرد و افزود: این پروژه بواسطه  
توسط  راه اندازی  و  تجهیزات   ، احجام 
متخصصان بومی استان و کشور بدون 
حضور کارشناسان و سازندگان خارجی 

کم نظیر است.
مدیر عامل پتروشیمی ایالم با بیان 
به عنوان  الفین  پروژه    راه اندازی  اینکه 
در  تالش  جهانی،  تراز  در  پروژه  یک 
جهت بی اثر کردن تحریم هاست افزود: 
واحد الفین پتروشیمی ایالم با ظرفیت 
چهارم  در  اتیلن  تن  هزار   ۴۵۰ اسمی 
رئیس  حضور  با   ۱3٩٩ سال  دیماه 

جمهوری رسمًا افتتاح گردید.

افت 3۰ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته
 شاخص کل در بازار بورس امروز )چهارشنبه( 3۰ هزار و ۸۴3 واحد افت داشت 

که در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و ۲۲٩ هزار واحد رسید.
 در معامالت امروز بیش از ۱۰ میلیارد و ۸٩۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۱۰۲ هزار و ۴٩۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با هشت هزار و ۴۰6 واحد کاهش به ۴۵۴ 
هزار و ٧۸۵ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با پنج هزار و ۵۰۱ واحد افت به ۲٩٧ 

هزار و ۵۸۴ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۲6 هزار و ۱۸ واحد و شاخص بازار دوم ۵۰ هزار و 3۰۸ 

واحد کاهش داشت.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با یک هزار و ۴۴6 واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۲6۰ واحد، 
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با ٩٩ واحد، آهنگری تراکتورسازی 
ایران )خاهن( با ٩3 واحد، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( با ٩۱ واحد، 
گروه مپنا )بمپنا( با ٧۰ واحد، مس شهید باهنر )فباهنر( با 6۸ واحد و داده گستر عصر 
نوین های وب )های وب( با 6٧ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

برپایه این گزارش امروز نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با سه هزار 
و 6۰۴ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با دو هزار و ۴6۱ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با دو هزار و ۴۱۴ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۸۸۴ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا( با ۸3٩ واحد، پتروشیمی جم )جم( با ٧۵٩ واحد، سرمایه گذاری 
غدیر )وغدی( با ٧۴۱ واحد و پاالیش نفت تهران )شتران( با ٧3۴ واحد با تاثیر منفی 

بر شاخص همراه بودند.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران خودرو )خودرو(، بهساز 
کاشانه تهران )ثبهساز(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، سایپا )خساپا(، لیزینگ پارسیان 

)ولپارس( و ملی صنایع مس ایران )فملی( درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه سه میلیارد و ۵6۴ هزار برگه سهم به ارزش ۱3 هزار و ۱۲۵ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از 3۸۱ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۸ 
هزار و 3۲۰ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و 36۴ هزار برگه سهم به ارزش ۱۴٩ هزار و 
6۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز نمادهای سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، توسعه مسیر برق 
گیالن )بگیالن(، بیمه کوثر )کوثر(، کلر پارس)کلر(، نفت پاسارگاد )شپاس( و صنعت 

روی زنگان )زنگان( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.
)کگهر(،  گهرزمین  آهن  )آریا(، سنگ  آریا ساسول  پلیمر  نمادهای  همچنین 
صنعتی مینو )غصینو(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، مدیریت 
انرژی تابان هور )وهور(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، سنگ و آهن 
فوالد ارفع )ارفع( و فرابورس ایران )فرابورس( تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.

۲ عامل تاثیرگذار بر روند اصالح شاخص بورس
تهران - ایرنا - یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند منفی که اکنون 
در بازار ایجاد شده است هیچ توجیهی ندارد، گفت: دو عامل تاثیرگذار که از مدت ها 
قبل باعث روند نزولی معامالت بورس شدند شامل تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا و 

انتظارات تورمی است که معامالت بورس را دچار نوسان کرده است.
اقتصادی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  )چهارشنبه(  امروز  عبدالهی«  »محسن 
ایرنا به افت شاخص بورس در چند روز اخیر اشاره کرد و افزود: اکنون معامالت 
بورس روند پیچیده ای را به خود گرفته است و در شرایط فعلی دو عامل مهم در 

بازار حاکم شده است.
وی اظهار داشت: رخدادها و اتفاقی که در کشور رخ می دهد شرایط بازار را 

به شدت تحت تاثیر قرار می دهند و مشخص کننده وضعیت قیمت سهام هستند.
عبدالهی به دو رخداد تاثیرگذار که از مدت ها قبل باعث روند نزولی معامالت 
بورس شدند، اشاره کرد و گفت: نخستین رخداد که از مدت ها قبل بازار را تحت 
تاثیر قرار داد، انتخاب بایدن به عنوان رییس جمهوری آمریکا بود که باعث ایجاد 

برخی از ابهام ها در روند معامالت بازار شد.
وی با بیان اینکه بازار همیشه با توجه به چشم اندازی که برای آینده ایجاد 
می شود نسبت به این مسایل واکنش مثبت یا منفی نشان می دهد، گفت: انتظارات 
دچار  را  بورس  معامالت  می شود  ایجاد  بازار  در  رخدادها  آن  دلیل  به  که  تورمی 

نوسان می کند.

رشد بی سابقه شاخص بورس در ابتدای سال ٩٩ 
 عبدالهی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه شاخص بورس به 
دلیل رشد ارزش دالر و گزارش مثبت شرکت ها روند بی سابقه ای را به خود گرفت، 
اظهار داشت: از ماه مرداد به بعد به دلیل پررنگ شدن تاثیر انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، سایه ترس در بازار حاکم شد و شاهد تغییر مسیر معامالت بورس و ورود 

آن به فاز اصالحی شدید بودیم.
بازار سرمایه خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی های صورت  این کارشناس 
گرفته انتظار می رفت که بازار از آبان ماه روند صعودی خود را آغاز کند در حالی که 
چنین اتفاقی رخ نداد و به نظر می رسد یکی از دالیل روند اصالحی فعلی شاخص 
بورس ناشی از کاهش انتظارات تورمی است که باعث شد تا قیمت دالر تحت تاثیر 

انتخاب بایدن با روند نزولی همراه شود.
 وی افزود: همچنین با توجه به احتماالت توافق هسته ای همچنان احتمال 
افت نرخ دالر وجود دارد که این موضوع باعث شده است تا چشم انداز معامالت 

بورس کاهش پیدا کند.
ایجاد شده است هیچ  بازار  اکنون در  اینکه روند منفی که  بیان  با  عبدالهی 
توجیحی ندارد، گفت: بعد از اصالح ٧۰ درصد قیمت سهام شرکت ها به هیچ عنوان 
روند فعلی شاخص بورس منطقی نیست مگر آنکه رخدادهای سیاسی در این بین درگیر 
شوند و تعیین کننده مسیر بازار باشند که تاکنون چنین اتفاقی در کشور رخ نداده است.

اشاره کرد و  افت روند فعلی شاخص بورس  به  بازار سرمایه  این کارشناس 
افزود: با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان رسیده است اما 
برخی معتقدند که با انتخاب بایدن امکان کاهش تحریم ها و توافق بین دو کشور 
افزایش پیدا کرده است، این موضوع به مراتب بر افزایش روند اصالحی شاخص 

بورس تاثیرگذار بوده است.

اثر مثبت و منفی قطع تحریم ها بر بورس
وی با بیان اینکه قطع تحریم ها با دو اثر مثبت و منفی در بازار همراه خواهد 
شد، اظهار داشت: اثر مثبت آن گشایش های اقتصادی است که به دنبال خود افزایش 
مراودات بین المللی و بانکی از طریق سوئیفت، تسهیل حمل و نقل بین المللی، 
افزایش فروش محصوالت پتروشیمی و شرکت های صادرکننده، سهولت در برگشت 

منابع و کاهش هزینه ها در بازار سیاه را به همراه خواهد داشت.
عبدالهی خاطرنشان کرد: جنبه منفی این توافق این است که با توجه به دالری 
محور بودن بخش زیادی از سهام حاضر در بازار سرمایه در صورت ایجاد توافق، 
قیمت دالر روند نزولی را به خود می گیرد که این موضوع به تناسب بر قیمت سهام 
شرکت ها و افت شاخص بورس تاثیرگذار خواهد بود. به گفته این کارشناس بازار 
سرمایه، اکنون با توجه به کاهش انتظارات تورمی، برخی در انتظار کاهش میزان 

فروش شرکت ها و به مراتب افت قیمت سهام در بازار هستند.
وی اظهار داشت: اکنون بازار با دو سناریو همراه است که اگر سناریوی نخست 
پیش رود شاخص بورس تا کانال یک میلیون و ٧۰۰ هزار واحد رشد خواهد کرد اما 
سهامداران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که بازار رشد پرشتابی را تجربه 
نخواهد کرد.عبدالهی افزود: در صورتی که این اتفاق رخ ندهد بازار تا زمان انتخابات 
ریاست جمهوری ایران به دلیل وجود ابهام و کشمکش های سیاسی در همین کانال ها 

باقی خواهد ماند و قیمت سهام با افت همراه می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس باید به ماهیت اصلی خود بازگردد 
و قیمت ها در یک اقتصاد آزاد تعیین شوند، تاکید کرد: در بورس با تصمیماتی اتخاذ 
شود تا کمترین دخالت ها در این بازار صورت گیرد، همچنین باید اجازه داده شود تا 

سهام ارزندگی و ارزش ذاتی خود را از طریق معامالت پیدا کنند.
به اعتقاد وی، هر گونه دخالتی در بازار روند بازار را بدتر از این ها می کند و به 

شدت بر روند معامالت بازار تاثیرگذار خواهد بود.
عبدالهی روند معامالت بورس را با دیگر بازارها مورد مقایسه قرار داد و افزود: 
بازار طال و مسکن به طور حتم وارد اصالح قیمتی یا زمانی می شود که در این 
زمان به احتمال زیاد و در صورت وجود موقعیت مناسب در کشور، بورس می تواند 

بازدهی معقولی را در اختیار سهاماران قرار دهد.  
به گزارش ایرنا، شاخص کل در بازار بورس دیروز )سه شنبه( ۴۰ هزار و 6۲٧ 
واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و ۲6۰ هزار واحد رسید.
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و  پژوهــش  ســازمان  رئیــس 
برنامــه ریــزی آموزشــی بــا اشــاره بــه 
ــت و  ــد بســته هــای تربی اینکــه تولی
ــم گفــت:  ــری را پیــش رو داری یادگی
وزیــر آمــوزش و پــرورش از ســازمان 
ــای  ــه راهنم پژوهــش انتظــار دارد ک
ــل از  ــه قب ــی ک ــای درس ــه ه برنام
عیــد بــه انتهــا مــی رســد، حرکتــش 
را بــرای تولیــد بســته هــای تربیــت و 
یادگیــری در ســال ۱۴۰۰ آغــاز کنــد. 
حســن ملکــی در آییــن اختتامیــه 
ــد  ــاب رش ــنواره کت ــن جش هجدهمی
ــون  ــی دارالفن ــه تاریخ ــه در مدرس ک
برگــزار شــد بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــازمان  ــوی س ــنواره از س ــار جش چه
پژوهــش در ســال جــاری اظهــار کرد: 
یکــی از کارهــای ســازمان پژوهــش، 
مدیریــت رســانه هــای تربیــت و 
یادگیــری ماننــد کتــاب، فیلــم، عکس 
و محتواهــای الکترونیکــی اســت. این 
ــی  ــنگین م ــا را س ــئولیت م ــر مس ام
کنــد. آنچــه انســان هــا را رشــد مــی 
دهــد و یــا باعــث انحــراف آنهــا مــی 

شــود، پیــام اســت.
وی افــزود: در ایــن مدیریــت 
ــع و بعــد را مــی  ــد ضل رســانه ها چن
ــا  ــی از آنه ــرد، یک ــرح ک ــوان مط ت

مدیریــت تدوینــی رســانه هاســت 
ــه  ــی ب ــاب درس ــه کت ــه ب ــه البت ک
عنــوان رســانه رســمی و الزامــی 
ــار  ــد کــه در اختی اختصــاص مــی یاب
ــرار  ــا ق ــواده ه ــوزان و خان ــش آم دان
ــری  ــق یادگی ــا از طری ــرد ت ــی گی م
ــد  ــوز رش ــش آم ــا دان ــوای آنه محت

ــد. کن
و  پژوهــش  ســازمان  رئیــس 
ــای  ــی جغرافی ــزی آموزش ــه ری برنام
ایــن  ســنگین  هــای  مســئولیت 
ســازمان را متذکــر شــد و گفــت: 
نقــش دوم ســازمان پژوهــش ایجــاد 
رغبــت و انگیــزه در جامعــه و انســان 
ــد انســان هــا  ــا اســت. بای هــای توان
توانــا انگیزه داشــته باشــند کــه آثاری 
ــد. نقــش ســوم ممیزی  ــد کنن را تولی
اســت کــه بایــد تــوام بــا خــردورزی و 
شــاخص هــای تعریــف شــده باشــد. 
آنچــه در ایــن جشــنواره مــی گــذرد 
از مصادیــق همیــن نقــش اســت کــه 

ــت. ــم هس ــاس ه ــیار حس بس
واقــع  در  داد:  ادامــه  ملکــی 
ســازمان از طریــق کمیتــه هــای 
دهــد  مــی  تشــکیل  کــه  داوری 
ممیــزی انجــام مــی دهــد کــه کــدام 
کتــاب مناســب اســت و کــدام کتــاب 

ــوان  ــه عن ــه ب ــت. آنچ ــب نیس مناس
کتــب برگزیــده در این رویــداد معرفی 
مــی شــوند از مصادیــق نقــش ممیزی 
ســازمان پژوهــش اســت. بایــد در این 
ــز صــورت  ــر نی ــد کار دیگ ــش چن نق
ــد و  ــعت یاب ــم وس ــد ه ــرد و بای بگی

ــد. ــدا کن ــق پی ــم عم ه
ــد  ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب وی ب
در  را  تربیتــی  فرهنگــی  ســفره 
ســطح ملــی توســعه داد گفــت: اگــر 
ــن  ــران در ای ــادی از ناش ــداد زی تع
عرصــه وارد شــوند از شــاخص هــای 
ــود  ــی ش ــوب م ــا محس ــت م موفقی
ــئول  ــازوی مس ــنواره ب ــن جش و ای
ــاده  ــردن م ــی ک ــازمان در عملیات س

ــود. ــی ش ــی ۸۲۸ م قانون
و  پژوهــش  ســازمان  رئیــس 
افــزود:  آموزشــی  ریــزی  برنامــه 
جشــنواره کتــاب رشــد بیــرون از 
قلمــروی قابلیــت هــای مــاده قانونــی 
۸۲۸ چنــدان معنــا پیــدا نمــی کنــد و 
بایــد طــوری برنامــه ریــزی بشــود که 
ــع  ــاماندهی مناب ــی س ــون یعن آن قان
ــود.  ــی ش ــق و اجرای ــی محق آموزش
کار دیگــری کــه در همیــن جشــنواره 
ــرای ســال بعــد مــورد توجــه  ــد ب بای
ــاری  ــدی آث ــت بن ــرد اولوی ــرار بگی ق

اســت کــه بــر اســاس فراخــوان 
ــد. ــده بودن ــالم ش اع

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ملک
ســازمان ملــی تربیــت کــودک در 
ــرای  ــت و ب ــری اس ــکل گی ــال ش ح
ــش  ــازمان پژوه ــوان س ــه عن ــا ب م
از  یکــی  گفــت:  دارد  پیــام  یــک 
اولویــت هــای مــا بــرای ســال آتــی 
ــواد  ــد م ــه تولی ــت دادن ب ــد اولوی بای
دبســتان  از  پیــش  دوره  آموزشــی 
ــتای  ــر در راس ــت دیگ ــد. ماموری باش
بنیادیــن قابــل طــرح  ســندتحول 

ــت. اس
وی ادامــه داد: نقــش چهــارم 
ترکیبــی  نقــش  ســازمان پژوهش، 
ــت  ــای تربی ــته ه ــد بس ــت. تولی اس
پیــش رو داریــم و  را  یادگیــری  و 
وزیــر آمــوزش و پــرورش از ســازمان 
ــه  ــار دارد ک ــق انتظ ــه ح ــش ب پژوه
راهنمــای برنامــه هــای درســی کــه 
ــد،  ــی رس ــا م ــه انته ــد ب ــل از عی قب
بســته  تولیــد  بــرای  را  حرکتــش 
ــال  ــری در س ــت و یادگی ــای تربی ه
۱۴۰۰ آغــاز کنــد.  بــرای آنکــه بســته 
تربیــت و یادگیــری تولیــد شــود بایــد 
ــر  ــار یکدیگ ــش در کن ــار نق ــر چه ه

ــد. ــرار بگیرن ق

اتمام تدوین راهنمای برنامه های درسی تا پایان امسال

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات   ۱3٩٩/۰٧/۲3 مورخ   ۱3٩٩6۰3۰6۲6٧۰۰۰۸3۴ شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم پونه رمضانی مجد فرزند ماشاءاله در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۵۰۰ متر مربع قسمتی از پالک شماره یک فرعی از 
۲۸- اصلی واقع در دوست آباد خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد 

ناحیه چهار از محل مالکیت حسین رمضانی 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 تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۰/۱۰/۱3٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰/۲۵/۱3٩٩

محمد مقدسی چوینلی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ٧۸6

مفقودی
لکسوس  تویوتا  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
RX3۵۰ به رنگ سفید مدل ۲۰۱۱ به شماره انتظامی ٧۸٩ ص 
۵۱-ایران۴6 به شماره موتور ۲GRJ۴۴۲۱۲۲ به شماره شاسی 
مظفر  سید  آقای  به  متعلق    JPXA۱۱۱VYHC۴۴۰۱٩۱

میرحسینی لنگرودی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
مدل  متالیک  مشکی  رنگ  به   ۲۰6 پژو  سواری  سندکمپانی 

موتور  شماره  به  6۱-ایران۴6  ج   ۴٩۴ انتظامی  شماره  به   ۱3۸۰
به  متعلق   ۸۰6۰٩۸۸٩ شاسی  شماره  به   ۱۰FSE336٩۲۵۱۸
اعتبار  وازدرجه  مفقود  ترحم   فرزند  پرمهر  رحمانی  ابراهیم  آقای 

ساقط می باشد.

آگهی فقدان تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبت تایباد 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3٩۰/٩/۲۰ امالک متقاضیان که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردید 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 
خانم سارا قیاسی به شناسنامه شماره ٩٩٧ کدملی ۰٧۴٩۴۲۴۵3۲ صادره 
تایباد فرزند نظام الدین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ٩۴ متر مربع پالک 
شماره ۲۰۰٧ فرعی از ٧6۵ و ۱۰3۸ از ۲۵۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی 

و قسمتی از پالک کالسه ٩۸-۴۵۸ 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۰/۱۰/۱3٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰/۲۵/۱3٩٩

رئیس ثبت و امالک تایباد – غالمرضا اقازاده



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1655-  پنجشنبه 25 دی 61399 ورزش دنیای 

کشتی کالسیک زنان؛ در آستانه حذف شدن

خبر تعطیلی کشتی کالسیک زنان در حالی این روزها مطرح می شود 
ادامه این رشته بدون حمایت و عدم  که این سوال به ذهن می رسد که 

استقبال کشورهای دیگر آیا مقدور و توجیه فنی دارد یا خیر.
این روزها خبر تعطیلی کشتی کالسیک زنان به گوش می رسد و انتشار 
این خبر موجب نگرانی برخی از عالقه مندان شده است. »علیرضا دبیر« 
رییس فدراسیون کشتی اعتقاد دارد وقتی در رشته ای که از نظر شرعی و 
اسالمی و همچنین با توجه به نوع لباس و پوشش مربوط به آن نمی توان 
برنامه و مسابقه ای داشت چرا باید آن  را دنبال و برای آن سرمایه گذاری کرد.

کشتی کالسیک زنان در سال ۱3٩6 شروع به فعالیت کرد و فدراسیون 
کشتی توانست مجوز لباس کشتی کالسیک دختران ایرانی را از اتحادیه 
جهانی کسب کند و برای نخستین بار زنان کشتی گیر ایرانی به مسابقات 

بین المللی رفتند.
کشتی کالسیک زنان، یکی از رشته های غیرالمپیکی ورزش کشتی 
است که با درخواست فدراسیون کشتی ایران مختص زنان محجبه طراحی 
شد. پس از اینکه فدراسیون کشتی ایران درخواست خود مبنی بر راه اندازی 
کشتی برای زنان با حجاب را به اتحادیه جهانی داد، در آن آورد که کشتی 
به دلیل پوشش خاصی که دارد امکان فعالیت در این رشته را از بسیاری از 

زنان عالقه مند گرفته است.
از شهریور سال ٩6 این رشته مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی قرار 
گرفت و مسابقاتش در تقویم رسمی فدراسیون بین المللی این ورزش ثبت شد.

کشتی گیران کالسیک تنها در یک مسابقه آن هم در سال ٩٧ به عنوان 
نخستین تورنمنت بین المللی در لبنان شرکت کردند و از میان کشورهای 
و  اوکراین  لبنان،  قرقیزستان،  عراق،  گرجستان، مصر،  ارمنستان، سوریه، 
ایتالیا با کسب ٩٩ امتیاز قهرمان شدند.  رقابت هایی که با هزینه شخصی 
و فدراسیون برگزار شد که برگزاری این شیوه از مسابقات با هزینه گزاف 

به هیچ عنوان نمی تواند توجیه داشته باشد.
اگر قرار به توسعه کشتی کالسیک زنان است باید همه کشورهای 
اسالمی و یا کشورهای عالقه مند به این نوع از سبک کشتی زنان از آن 
حمایت کنند و در برگزاری مسابقات مشارکت داشته باشند. چنانچه مقرر 
باشد ایران به عنوان مبدع کشتی کالسیک زنان همه ساله برگزار کننده 
مسابقات و تامین کننده بودجه مورد نیاز این رشته باشد، به طور حتم ادامه 
آن برای کشتی کشورمان که خود با مشکالت مالی زیادی دسته و پنجه 

نرم می کند، هیچ توجیهی ندارد.
از سوی دیگر در بین کشورهای اسالمی، بازی های ورزشی کشورهای 
کننده، کشتی  برگزار  موافقت مسووالن  در صورت  که  داریم  را  اسالمی 
کالسیک زنان را می توان در این مسابقات برپا کرد. در حالی که اتحادیه 
باید  به رسمیت شناخته حال  را  زنان  از کشتی  این سبک  جهانی کشتی 
برای توسعه آن نیز تالش داشته باشد که حضور این رشته در بازی های 
کشورهای اسالمی در سال ۲۰۲۱ در ترکیه می تواند نقطه آغاز خوبی باشد.

با این وجود و با همه انتقاداتی که به راه اندازی کشتی کالسیک زنان 
وجود دارد، راه اندازی این رشته و خودنمایی زنان کشتی گیر برای نخستین 
مرتبه فی نفسه برای ورزش زنان، یک نقطه مثبت و کارنامه قبولی می تواند 
باشد، همانطور که زنان وزنه برداری در سال های اخیر برای نخستین مرتبه در 
تاریخ این رشته به رقابت های بین المللی رفتند و به نوعی تابو شکنی کردند، 
زنان کشتی گیر نیز طی این سال ها و با فعالیت در این رشته توانایی های 

خود را تا حدودی نشان دادند.   
کالسیک  کشتی  به  عالقمندان  حضور  نهایت  فعلی  شرایط  در  اما 
رقابت های قهرمانی کشوری است که بسیاری از کالسیک کاران به دلیل 
عالقه زیاد به آن خواستار ادامه تا همین مرحله هستند و برای آنان تنها 

برپایی این رشته و تعطیلی نشدن آن اهمیت دارد.
هر چند در این مدت خبرهایی از گرایش دختران کالسیک به کشتی 
آلیش به گوش می رسد، رشته ای که در خود مدال های جهانی و آسیایی 

را جای داده است و افتخارآفرینی بین المللی را با خود به همراه می آورد.
آینده این رشته هنوز نامعلوم است و فعال تنها گزینه کالسیک برگزاری 
مدال های  آن  برای  نمی توان  اکنون  و  است  کشوری  قهرمانی  مسابقات 
خوشرنگ قاره کهن و جهانی را در نظر گرفت. حداقل تا زمانی که کشورها 
این رشته را بپذیرند و باز هم مشخص نیست که کالسیک در برنامه های 

آنان جای می گیرد یا در همان سطح داخلی باقی می ماند.

قهرمانی تیم آرتمیس در لیگ برتر قایقرانی روئینگ
تیم آرتمیس قهرمان نیم فصل لیگ برتر قایقرانی روئینگ بانوان شد.

روئینگ  برتر  لیگ  قایقرانی،  فدراسیون  از  دنیای جوانان  به گزارش 
آرتمیس،  آزاد،  دانشگاه  باشگاه های  شد.  برگزار  آزادی  دریاچه  در  بانوان 
شهرداری بجنورد، مکران سیستان و پاس همدان در این دوره از رقابت ها 
حضور داشتند و در مرحله دوم رقابت در مواد تکنفره سبک وزن و سنگین 

وزن ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر و ۴ در ۵۰۰ متر امدادی انجام شد.
در روئینگ تکنفره سبک وزن ۱۰۰۰ متر شکیبا وقوفی از آرتمیس با 
زمان ۴:۰٧.۸۰۸ دقیقه اول، کیمیا زارعی از پاس همدان با زمان ۴:۱۰.۵۱۴ 
با زمان ۴:۲٩.٩۰٩  از شهرداری بجنورد  پارسا  امیدی  دقیقه دوم و مریم 
دقیقه سوم شدند.در روئینگ تکنفره سنگین وزن ۱۰۰۰ متر نازنین مالیی 
از دانشگاه آزاد با زمان ۴:۰۴.۲٩6 دقیقه مقام اول، زینب نوروزی از آرتمیس 
با زمان ۴:۱۲.6٩۵ دقیقه مقام دوم و نگار نگهدار از مکران سیستان با زمان 

۴:۲۰.3۸۵ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.
در روئینگ تک نفره سبک وزن ۵۰۰ متر فاطمه مجلل از آرتمیس 
زمان  با  آزاد  دانشگاه  از  جوانمردی  اسراء  اول،  دقیقه  زمان ۱:۵6.6۲٩  با 
۲:۰۱.۸٧۸ دقیقه دوم و الهه رحیمی از شهرداری بجنورد با زمان ۲:۰۴.6۵۱ 

دقیقه سوم شدند.
در روئینگ تکنفره سنگین وزن ۵۰۰ متر مهسا جاور از دانشگاه آزاد  
زمان  با  آرتمیس  از  رحمانی  نازنین  اول،  مقام  دقیقه   ۱:۵6.٧6۴ زمان  با 
۱:۵٧.۲۲۱ دقیقه مقام دوم و مریم کرمی از پاس همدان با زمان ۲:۰۲.۴۵٧ 

دقیقه مقام سوم را بدست آوردند.
در روئینگ تک نفره ۴ در ۵۰۰ متر امدادی تیم آرتمیس با ترکیب شکیبا 
وقوفی، فاطمه مجلل، نازنین رحمانی و زینب نوروزی با زمان ۴۲.۸6٧:٧ 
با ترکیب مهسا جاور، اسراء  آزاد  ایستاد، تیم دانشگاه  اول  دقیقه در رتبه 
جوانمردی، زهرا سیانکی و نازنین مالیی با زمان ٧:۵۲.٩6٩ دقیقه دوم شد 
و پاس همدان با ترکیب مریم کرمی، کیمیا زارعی، ماریه میهن دوست و 

فاطمه صفری با زمان ۸:۱۱.۴3٧ دقیقه در رده سوم قرار گرفت.
بر این اساس در پایان هفته اول رقابت ها آرتمیس با ٧۱ امتیاز قهرمان 
نیم فصل لیگ برتر روئینگ بانوان شد، دانشگاه آزاد با 6٧ امتیاز جایگاه 
دوم را کسب کرد و تیم های شهرداری بجنورد و پاس همدان با ۴۰ امتیاز 

به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

سیمئونه بهترین سرمربی یک دهه اخیر شد
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، 
سرمربی اتلتیکومادرید را بهترین در یک دهه 

اخیر معرفی کرد.
به گزارش سایت گل، دیگو پابلو سیمئونه 
می  حساب  به  اسطوره  یک  اتلتیکومادرید  در 
آرژانتینی  سرمربی  درباره  کردن  آید. صحبت 
یعنی صحبت از یکی از بهترین های دهه اخیر 
و دلیلش کامال آشکار است. باید به افتخارات 
سیمئونه یک عنوان دیگر افزود. فدراسیون بین 
المللی تاریخ و آمار فوتبال او را به عنوان بهترین 

سرمربی دهه اخیر معرفی کرد. سرمربی اتلتیکو از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ توانست ۱۵۲ 
امتیاز کسب کند و باالتر از پپ گواردیوال )منچسترسیتی( و یورگن کلوپ قرار بگیرد. 
در این رای دهی ۲۰ سرمربی برتر سال و امتیازهایشان محسوب شده است. 
سیمئونه در سال ۲۰۱6 به عنوان بهترین سرمربی معرفی شد و باالتر از زین الدین 
زیدان )رئال مادرید(، کلودیو رانیری )لسترسیتی( و فرناندو سانتوس )تیم ملی پرتغال( 
قرار گرفت. سرمربی آرژانتینی در مجموع در ۵۰۲ بازی هدایت اتلتیکو را بر عهده 
داشت و بهترین آمار تاریخ باشگاه را به ثبت رساند. او 3۰۲ پیروزی و ۱۱۸ تساوی 

به دست آورد و ۸۲ بار شکست را تجربه کرد. 
۱۰ سرمربی برتر یک دهه اخیر:

۱.دیگو پابلو سیمئونه- ۱۵۲ امتیاز
۲.پپ گواردیوال- ۱۴۴ امتیاز
3.یورگن کلوپ- ۱۰۵ امتیاز

۴.ژوزه مورینیو- ٩۱ امتیاز
۵.ماکسیمیلیانو آلگری- ٧٧ امتیاز

6.اونای امری- ٧۰ امتیاز
٧.زین الدین زیدان- ۵٩ امتیاز

۸.کارلو آنچلوتی- ۵٧ امتیاز
٩.مائوریسیو پوچتینو- ۵6 امتیاز

۱۰.مارسلو گایاردو- ۵6 امتیاز

جام حذفی پرتغال؛ 
صعود هیجان انگیز پورتو با درخشش »طارمی«

»مهدی  درخشش  با  پورتو  فوتبال  تیم 
طارمی« برابر ناسیونال به برتری چهار بر دو 
نهایی  یک چهارم  مرحله  راهی  و  یافت  دست 

جام حذفی پرتغال شد.
سه شنبه شب در مرحله یک هشتم نهایی 
مدافع  پورتو  پرتغال،  باشگاه های  حذفی  جام 
میهمانی  به  مسابقات  این  قهرمانی  عنوان 
آستانه حذف  در  در حالی که  و  رفت  ناسیونال 
به  طارمی«  »مهدی  درخشش  با  داشت  قرار 

برتری چهار بر دو رسید و صعود کرد.
در این دیدار ابتدا »لوئیز دیاز« کلمبیایی برای پورتو گلزنی کرد اما خیلی زود 

»برایان روچز« کار را به تساوی کشاند.
بازی خوب میزبان ادامه یافت و »ریساکز« در دقیقه 6۲ زننده گل تیمش 

لقب گرفت.
ناسیونال دو دقیقه پس از آن با اخراج »روی کوریرا« ۱۰ نفره شد و همین 

مساله کار این تیم را دشوار کرد.
سپس پورتو برای رهایی از شکست، سراسر حمله شد و در دقیقه »اوانیلسون« 
از پاس عالی »طارمی« استفاده کرد و گل تساوی را به ارمغان آورد تا کار به وقت های 

اضافه کشیده شود.
در دقیقه ۱۰۲ »اولیویرا« گل سوم میهمان را به ارمغان آورد تا کامبک پورتو 

کامل شود.
مهدی طارمی در دقیقه ۱۱۵ عملکرد خوبش در این دیدار را تکمیل کرد و گل 

چهارم پورتو را به نام خود نوشت تا همچنان روی نوار گلزنی باشد.
پیش از این تیم سانتاکالرا به میهمانی مورینزه رفت و با گل دقیقه ۸٧ »شهریار 

مغانلو« به پیروزی دو بر یک رسید و صعود کرد.
در  را  علیپور«  و »علی  عابدزاده«  »امیر  که  دیداری  در  ماریتیمو  همچنین 
بر صفر دست  برتری دو  به  اسپورتینگ لیسبون  تیم قدرتمند  برابر  نداشت  اختیار 

یافت و صعود کرد.
جام حذفی فوتبال کشور پرتغال در سال ۱٩3۸ راه اندازی شده  است که بنفیکا 

با ۲6 قهرمانی، پرافتخارترین تیم است.

پوچتینو: یکی از بهترین گلرهای دنیا را داریم
سن  پاری  سرمربی  پوچتینو،  مائوریسیو 
ژرمن کیلور ناواس را یکی از بهترین دروازه بان 

های دنیا می داند.
سن  پاری  باشگاه  که  بود  پیش  چندی 
ژرمن در تصمیمی غیرمنتظره توماس توخل را 
اخراج کرد و چند روز پس از آن سرمربی سابق 
تاتنهام یعنی مائوریسیو پوچتینو روی نیمکت این 

تیم فرانسوی نشست.
بعد از روی کار آمدن سرمربی آرژانتینی 
شایعات زیادی در رابطه با نقل و انتقاالت این 

باشگاه به گوش رسید که یکی از آنها به بحث عالقه مائوریسیو پوچتینو به حضور هوگو 
لوریس در پارک دو پرنس اختصاص داشت. در واقع گفته شد که او اعتماد چندانی به 
کیلور ناواس ندارد و می خواهد با دروازه بان کنونی تاتنهام همکاری مجدد داشته باشد.

پوچتینو اکنون در مصاحبه ای تمام این شایعات را رد کرده و به حمایت از 
کیلور ناواس پرداخته است. او در این باره گفت: » ما او را از زمان حضور در اسپانیا 
می شناسیم. مشخص است که او یکی از بهترین دروازه بان های جهان است و 
همکاری با او یک افتخار واقعی است. او فردی کاماًل حرفه ای است و از نظر ورزشی 
نیز فوق العاده است. پس از ۱۱ روز ما در حال شناخت یکدیگر هستیم و لذت می بریم 

از اینکه می بینیم تا چه حد دروازه بان بزرگی است.”

دی یونگ: آینده لئو مسی؟ از خودش سوال کنید

فرانکی دی یونگ، هافبک هلندی بارسلونا مدعی شد این تیم اخیرا پیشرفت 
کرده است.

بارسلونا در نیمه نهایی رقابت های سوپرکاپ به مصاف سوسیداد. بارسا در هفته 
های اخیر نسبت به اوایل فصل نتایج بهتری گرفته و فرانکی دی یونگ در نشست 

خبری قبل از دیدار مقابل سوسیداد به این موضوع اشاره داشته است.
فرانکی دی یونگ گفت: »در ابتدای فصل تغییرات زیادی ایجاد شده و ما به 
دلیل شیوع ویروس کرونا تقریبا اردوی پیش فصل نداشتیم. من خودم مستقیما از 

اردوی تیم ملی هلند راهی رختکن بارسلونا شدم،
ما باید به خودمان نگاه کرده و ببینیم می توانیم تا کجا پیش می رویم. ما 
همیشه متحد بوده ایم اما حقیقت دارد که در بازی های اخیر و از زمان شروع سال 
جدید در شرایط بهتری قرار گرفته ایم. رئال سوسیداد تیم بسیار خوبی است  آنها از 
عقب بازیسازی کرده و با ساختاری مناسب و بازیکنان باکیفیت نمایش خوبی ارائه 

می دهد. این دیدار برای ما سخت خواهد بود، اما باید به فینال برسیم.
در بازی های اخیرا در موقعیت کمی متفاوت بازی می کنم و سرمربی از من 
می خواهد در حمالت بیشتر کمک کنم. من در این پست احساس راحتی می کنم. 
اخیرا روان تر بازی می کنیم و ما اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده ایم. ما در بازی 
های اخیر گذشته مثل یک تیم در میدان حضور یافتیم و امیدوارم فردا شب نیز 

عملکرد خوبی داشته باشیم.

نده  بر  ٩۴ د  ر و آ شهر
همین  دل  در  ما  ا نداشت 
و  برنده ها  جذاب،  مسابقه 

بازنده هایی خودنمایی کردند.
شهرآورد نود و چهارم هم برگزار 
گرفت.  جای  تاریخ  بایگانی  در  و  شد 
دیداری هیجان انگیز و پرافت و خیز که 
چهار گل داشت و در نهایت تیمی به 
عنوان برنده از زمین خارج نشد. با این 
وجود مانند خیلی از شهرآوردهای دیگر 
بابت گل دقایق پایانی که در آن زده شد؛ 
یک تیم با حالتی خوشحال زمین بازی را 
ترک کرد. اما در دل همین جدال بدون 
برنده، بازنده ها و برنده هایی هم نمایان 
این ۲ دسته  به  این گزارش  شدند. در 

خواهیم پرداخت:
برنده های شهرآورد:

ارسالن مطهری: زننده اولین بازی 
در ثانیه 6٧ یکی از برنده ها بود. ارسالن 
بازی کرده سه  در سه شهرآوردی که 
سرنوشت ساز.  پنالتی  یک  و  زده  گل 
حاال زننده دومین گل سریع این بازی 
تاریخی هم هست. او با اعتماد به نفس 
فراوان و تعصب زیاد در زمین حاضر شد 
و بعد از پایان مسابقه محبوب تر از قبل 

به خانه برگشت.
مهدی عبدی: فشار بسیار زیادی 
بار دیگر در  اما یک  را تحمل می کرد 
یک بازی مهم موفق شد توانایی باال و 
پتانسیل فراوانش را به رخ بکشد. عبدی 
برای دومین بار در شهرآورد گلزنی کرد 
و این گل به زیبایی هر چه تمام تر به بار 
نشست. او روی گل دوم هم موثر بود و 
می توانست یک پاس گل هم بدهد اما 

نوراللهی قدر پاسش را ندانست.
ستاره  به  کم  کم  قایدی:  مهدی 
استقالل در شهرآوردها تبدیل می شود. 
برای دومین بار گل زد و برای سومین 
بازی متوالی روی گل های استقالل در 
این دیدار حساس تاثیر مستقیم داشت. 
او این بار در لحظات آخر موفق شد در 
نقش فرشته نجات ظاهر شود و با عبور 
به  گلی  پرسپولیس،  بازیکن  چند  از 

یادماندنی به ثمر برساند.
به  د  ستنا ا با  ن:  پهلوا احسان 
زیکن  با بهترین  متریکا  ده های  ا د
شهرآورد ٩۴ بود. بازیکنی کم حاشیه و 

کم حرف که ۲ پاس گل داد و به خوبی 
بازگشت  اصلی  رل  دوم  دقیقه   ۴۵ در 
توپ  پهلوان  کرد.  بازی  را  پرسپولیس 
حمالت،  تمام  در  و  نمی دهد  دست  از 
به  و  به دست می گیرد  را  ابتکار عمل 
در سمت چپ  رسن  بشار  نوعی حکم 

خط میانی را بازی می کند.
همه  وجود  با  کرمانشاهی:  رضا 
بعد  و  حین  قبل،  حدیث های  و  حرف 
را  آبرومندی  و  قضاوت خوب  بازی  از 
از رضا کرمانشاهی دیدیم. در ۲ صحنه 
بیشتر  هم  دیدار  این  برانگیز  بحث 
کارشناسان همان نظری را دادند که او 
در زمین اتخاذ کرده بود. کرمانشاهی در 
اولین تجربه شهرآوردی خود به همراه 

کوبلش سربلند بیرون آمدند.
سید جالل حسینی: با وجود سن و 
سال باالیش یک بار دیگر توانایی خود 
بازیکن  هر  از  بیشتر  او  داد.  نشان  را 
برنده  تن  به  تن  نبردهای  در  دیگری 
حیث  این  از  شهرآورد  اول  نفر  تا  بود 
باشد. سید جالل حسینی هیچ اشتباهی 
خورده  های  گل  و  نشد  مرتکب  را 
نداشت.  او  به  ارتباطی  هم  پرسپولیس 
شماره چهار سرخپوشان تهرانی حتی تا 
آستانه دفع توپ مهدی قایدی هم رفت 
اما نتوانست بازی خوبش را تکمیل کند.

بازنده های شهرآورد:
میزان  کم  کم  فکری:  محمود 
انتقادات از او کاسته شده بود اما دوباره 
پس از شهرآورد این انتقادات اوج گرفت. 

تیم فکری در بیشتر دقایق بازی ابتکار 
عمل را به حریف داده بود و تعویض بین 
نیمه ای که انجام داد و تغییری که در 
نفرات به وجود آمد، همه چیز را به سود 
پرسپولیس کرد. نباید پاس گل فرشید 
اسماعیلِی تعویضی را نادیده بگیریم اما 
فکری شاید با استفاده از نبوغ بازیکنانش 
همچنین  و  فردی  حرکات  انجام  در 
به  که  بود  حریف  بازیکنان  بی دقتی 
در  اولین شهرآوردی که  از  امتیاز  یک 

آن سرمربی بود، دست پیدا کرد.
محمد نادری: یاغی شهرآورد نود 
و چهارم کم فروغ تر از حد انتظار بود. او 
به یک باره بعد از مدت ها مصدومیت 
تیم  برابر  در  تا  آمد  اصلی  ترکیب  به 
سابقش با استفاده از انگیزه های فراوانش 
جز  نکرد  کاری  عمل  در  اما  بدرخشد 
اول حریف  اشتباه مهم روی گل  یک 
بازی  شاید  شدنش.  تعویض  سپس  و 
ابتدا تصمیم  از  ناآماده  نادرِی  به  دادن 

اشتباهی بود.
این  بزرگ  بازنده  نوراللهی:  احمد 
مسابقه بود. احمد نوراللهی روز به روز 
پرسپولیسی ها  اتهام  مظان  در  بیشتر 
قرار می گیرد. شماره هشت محجوب و 
متعصبی که با درخشش در لباس همین 
اما مدتی  تیم به لباس تیم ملی رسید 
است که از دوران اوج خود فاصله گرفته 
در  پرسپولیسی ها  جرارد  استیون  است. 
داد  پنالتی  یک  قهرمانان  لیگ  فینال 
در  را  گلزنی  مسلم  موقعیت   ۲ حاال  و 

شهرآورد از دست داد تا تیمش به جای 
رسیدن به برد چهار بر یک، به تساوی 

۲ بر ۲ قناعت کند.
کمال کامیابی نیا: مدتی است که 
جایگاه ثابت خود در ترکیب پرسپولیس 
را در خطر می بیند و در این بازی حساس 
اشتباهی نابخشودنی را در همان دقیقه 
اول مرتکب شد تا استقالل به گل برسد. 
کمال در نیمه دوم فرصت جبران داشت 
اما در موقعیت بسیار خوب ترجیح داد 
پاس بدهد و پاسش به بازیکن هم دسته 
این  بازنده های  از  یکی  هم  او  نرسید. 
اشتباهات  غالمی:  عارف  بود.  مسابقه 
داشت  مرادمند  کنار  در  را  فراوانی 
شب های  کابوس وارترین  از  یکی  تا 
فوتبالی اش را پشت سر بگذارد. غالمی 
چندین بار توسط عبدی و دیگر بازیکنان 
پرسپولیس جا گذاشته شد و روی هر ۲ 
گل مقصر بود. غالمی احتماال یکی از 
کسانی است که در بازی بعدی به روی 

نیمکت تبعید خواهد داشت.
چقدر  آزادی:  ورزشگاه  سکوهای 
خالی  بازی  این  در  هواداران  جای 
بود. جدالی که چهار گل داشت و تنها 
داشت.  کم  را  سکوها  روی  هواداران 
البته این سوال مطرح می شود که اگر 
داشتند  ورزشگاه حضور  در  تماشاگران 
بازهم چنین بازی جذاب و بی پروایی را 
اما هر چه  یا خیر  مشاهده می کردیم 
که هست باید دعا کنیم شهرآورد ٩۵، 

سکوهای خالی نداشته باشد.

شهرآورد جذاب پایتخت مساوی شد اما...

برنده ها و بازنده های مصاف سرخابی ها!

فوتبــال  فدراســیون  دبیــرکل 
گفــت: فکــر می کنــم اردوی تیــم 
ملــی از ۲٧ اســفندماه شــروع می شــود؛ 
ــم  ــرای تی ــش رو ب ــار مســابقه پی چه
ملــی خیلــی حســاس و حیاتــی اســت  
و امیدواریــم هــر ۱۲ امتیــاز را کســب 
کــرده و بــه عنــوان تیــم اول از گــروه 

ــم. ــود کنی صع
ر  د نبــی  محمــد  مهــدی 
ــا  ــاره اردوه ــی درب ــی رادیوی گفت وگوی
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه تی و برنام
ــی ۲۰۲۲ و  ــی جــام جهان ــرای انتخاب ب
جــام ملت هــای ۲۰۲3 اظهــار داشــت: 
در ســال آینــده بحــث مقدماتــی جــام 
می کنــم  فکــر  داریــم.  را  جهانــی 
اســفندماه  از ۲٧  ملــی  تیــم  اردوی 
فروردین مــاه   ۵ می شــود.  شــروع 
ملــی هنگ کنــگ  تیــم  بــا   ۱۴۰۰
در ورزشــگاه آزادی بــازی داریــم و 
ــم  ــه تی ــاه بالفاصل ــم فروردین م شش
ــازم  ــوج ع ــا کامب ــدار ب ــرای دی ــا ب م
ــا  ــزود: ت ــن کشــور می شــود. وی اف ای
تیــم ملــی  اردوی  ۱۱ فروردین مــاه 
ــرای  ــه ب ــت و در ادام ــم داش را خواهی
دیــدار بــا بحریــن و عــراق اردوی مــا از 
تاریــخ پنــج خردادمــاه شــروع می شــود. 
۱٧ خــرداد بــا تیــم ملــی بحریــن و ۲۵ 
ــازی  ــران ب ــراق در ای ــا ع ــاه ب خردادم
داریــم. ایــن چهــار مســابقه بــرای تیــم 
ملــی خیلــی حســاس و حیاتــی اســت . 
ــب  ــاز را کس ــر ۱۲ امتی ــم ه امیدواری
کنیــم تــا بــه عنــوان تیــم اول از گــروه 

ــم. ــاال بیایی ــان ب م
فوتبــال  فدراســیون  دبیــرکل 
همچنیــن در پایــان بیــان داشــت: 
آمادگــی  مســیر  ایــن  در  قاعدتــًا 

ــای  ــه بازی ه ــی ب ــم مل ــای تی بچه ه
امیــدوارم  می گــردد.  بــاز  لیــگ 
ــورهایی  ــگ کش ــان در لی لژیونرهایم
بــرای  آنجــا هســتند  کــه عضــو 
ــد.  ــل کنن ــوب عم ــود خ ــای خ تیم ه
نفــرات ملی پوشــی هــم کــه در لیــگ 
خودمــان حضــور دارنــد جــزو بازیکنان 
برجســته باشــند و دوســت داریــم ایــن 
اتفــاق رخ بدهــد. باید شــرایطی فراهم 
ــا آرامــش خاطــر دراگان  کنیــم کــه ب
اســکوچیچ و کادرفنــی، تیــم ملــی 
تیــم ملــی را هدایــت کننــد و مــا هــم 
آنچــه شایســته و بایســته اســت انجــام 
بدهیم.نبــی درباره تصویب فدراســیون 
ــنوات  ــت: در س ــار داش ــال اظه فوتب
گذشــته یعنــی در عمــر ۱۰۰ســاله 
ــه ای از  ــنامه تاییدی ــیون، اساس فدراس
فیفــا نداشــت ولــی در ۲۲ آبان مــاه ٩٩ 
فیفــا بــرای اساســنامه مــا تاییدیــه داد.

وی ادامــه داد: هشــتم آذرمــاه 
ــران در  ــروزی ای ــا پی هــم مصــادف ب
اســترالیا و صعــود تیــم ملــی بــه جــام 
ــن  ــه ای ــود ک ــه ب ــی ٩۸ فرانس جهان
مجمــع هــم برگــزار شــد و اساســنامه 

ــب  ــید. متعاق ــب رس ــه تصوی در آن ب
آن مــا برنامــه ریــزی کردیــم و نقشــه 
راهــی داشــتیم کــه در فیفــا بــه تاییــد 
رســید. براســاس آن در ٧۰ روزی کــه 
قبــل از مجمــع بــود فراخوان هــا و 
ــام  ــتم انج ــا روزبیس ــا ت ــت نام ه ثب
شــد. بــه نظــرم مشــارکت خوبــی بود.

ــال تصریــح  دبیــرکل فدراســیون فوتب
ــدوار  ــاله امی ــن مس ــار ای ــرد:در کن ک
ــد و  ــا بیشــتر بیاین ــی ه ــم فوتبال بودی
ــد.  ــدا کنن ــور پی ــه حض ــن عرص در ای
ــته  ــازی دس ــک ب ــال ی ــون فوتب چ
جمعــی اســت کســانی کــه نامــزد در 
فدراســیون  انتخاباتــی  پســت های 
هســتند هــم بــرای موفقیــت فوتبــال 

ــد. ــی کنن ــک کار جمع ــد ی بای
وی در ادامــه افــزود: پســت های 
نفــری   ۱۱ شــامل  مــا  انتخاباتــی 
اســت کــه بــه عنــوان هیــات رئیســه 
ــدا در  ــاری خ ــا ی ــد و ب ــور دارن حض
انتخاباتــی  مجمــع  اســفندماه   ۱۰
ــن  ــه ای ــری ک ــود. ۱۱ نف ــزار ش برگ
مســوولیت را در اختیــار خواهنــد گرفت 
امانتــدار فوتبــال کشــور خواهنــد بــود. 

ــا  ــر م ــت اگ ــخت نیس ــداری س امانت
ــم. ــخت نکنی ــان س خودم

ــا  ــد ب ــت: بای ــار داش ــی اظه نب
ــک رویکــرد  ــه خــوب و ی ــک برنام ی
ــد.  ــیر بدهن ــی مس ــد ط ــوب بتوانن خ
ــوده،  ــق ب ــیا موف ــا در آس ــال م فوتب
ــل  ــی از محاف ــا در بعض ــه بعض اینک
خــوب پرداخــت نمی شــود کــم لطفــی 
اســت ولــی بایــد موفقیتــش در تمامی 
زوایایــی کــه مربــوط به جامعــه فوتبال 
کشــورمان اســت بیشــتر شــود. چــه در 
زمیــن، چــه در بحــث لجســتیک و چه 
ــوی  ــه نح ــد ب ــتادی بای ــث س در بح
رفتــار شــود و عملکــرد طــوری باشــد 

ــن موفقیــت حاصــل شــود. کــه ای
دبیــرکل فدراســیون در ادامــه 
ــا  ــه جــوان م ــرد: جامع خاطرنشــان ک
قاعدتــا انتظــار دارد. البتــه در ایــن چند 
ــران  ــی گ ــور کل ــه ط ــاله ورزش ب س
ــد  ــما بخواهن ــواده ش ــر خان ــده، اگ ش
ــان  ــالمتی خودش ــرای س ــی ب از محل
ــادی  ــه زی ــد هزین ــد بای ــتفاده کنن اس
بدهنــد. ورزش بــرای ســالمتی گــران 
ــاکان  ــال کم ــب فوتب ــی خ ــده ول ش
ــد  ــازی اســت کــه می توانن ــی ب فوتبال
ــه، حیــاط و...  ــان، کوچــه، خان در خیاب
انجــام بدهنــد تــا بــه مرحله ای برســند 
کــه جــذب باشــگاه های کشــور شــوند. 
ایــن میــدان برایشــان وجــود دارد. 
ــر  ــر فک ــای دیگ ــه ورزش ه نســبت ب
می کنــم ورزش هــای توپــی مقــداری 
راحت تــر بــوده و جوانــان مــا هــم بــه 
ــژه  ــه وی ــتند ب ــد هس ــا عالقه من آن ه
ــش از ٩۵  ــتگاه بی ــه خاس ــال ک فوتب
درصــد مــردم عزیــز کشــور بــه ویــژه 

ــان اســت. جوان
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محمدرضا هاشمی کهندانی

نبی: اردوی تیم ملی فوتبال ایران از ۲۷ اسفندماه شروع می شود

سرپرســت فدراســیون فوتبــال 
ــنامه  ــن اساس ــا ای ــون ب ــت: اکن گف
ــا  ــی ه ــه فوتبال ــده، هم ــب ش تصوی
راحــت می تواننــد در انتخابــات حاضــر 
شــوند؛ افــراد فوتبالــی بــه جــای افــراد 
ــت  ــکان هدای ــد س ــی بای ــر فوتبال غی
دســت  در  را  فوتبــال  فدراســیون 

ــد. بگیرن
حیــدر بهارونــد دربــاره برگــزاری 
ــیون  ــه فدراس ــات رییس ــات هی انتخاب
 ٩٩ اســفند   ۱۰ تاریــخ  در  فوتبــال 
اظهــار داشــت: فرآینــد تایید اساســنامه 
طــول کشــید ولــی اساســنامه خوبــی 
ــع آرا  ــت قاط ــا اکثری ــد و ب ــه ش تهی
بــه تصویــب رســید کــه نویــد خوبــی 
بــرای فوتبــال کشــور بــود. ثبــت نــام 
نامزدهــا در انتخابــات نیــز بــا شــور و 
ــی هایی  ــد. بررس ــام ش ــان انج هیج
ــدی هــم  ــان  بن کــه الزم اســت و زم
ــزاری  ــا برگ ــد و ب ــد ش ــام خواه انج
انتخابــات، سرنوشــت چهــار ســال 

آینــده  فدراســیون فوتبــال مشــخص 
می شــود. 

وی در ادامــه درباره حضــور افراد 
جدیــد در کارزار انتخاباتــی خاطرنشــان 
ــن شــد کــه  کــرد: اساســنامه ای تدوی
فوتبالی هــا بیشــتر بــه انتخابــات ورود 
ــی  ــای خاص ــد و محدودیت ه می کنن
کــه قبــال بــود و شــرایط خاص دســت 
ــا  ــون ب ــر، برطــرف شــد. اکن ــا گی و پ
ــا  ــی ه ــه فوتبال ــنامه، هم ــن اساس ای
ــات  ــد در انتخاب ــی می توانن ــه راحت ب

ــه  ــی ب ــراد فوتبال ــوند. اف ــر ش حاض
جــای افــراد غیــر فوتبالــی بایــد 
ســکان هدایــت فدراســیون فوتبــال را 

ــد. در دســت بگیرن
ــال  ــیون فوتب ــت فدراس سرپرس
دربــاره برگــزاری شــهرآورد ٩۴ اذعان 
داشــت: برگــزاری مســابقات ســخت 
اســتان  تامیــن  شــورای  و  اســت 
هــا، اصحــاب رســانه، هیات هــای 
ــزان  ــه عزی ــال، باشــگاه ها و هم فوتب
بــا همــکاری یکدیگــر مســابقات 

هــای  پروتــکل  عایــت  بــار  را 
هــم  کنــار  در  ســخت  بهداشــتی 
برگــزار می کنیــم. جــای تاســف دارد 
ــم  ــم و امیدواری ــاگر نداری ــه تماش ک
ــی رود در  ــش م ــه پی ــدی ک ــا رون ب
نیــم فصــل دوم بــا تاییــد ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا درصــدی 
ورزشــگاه ها  در  را  تماشــاگران  از 

ــیم. ــته باش داش
گفــت:  پایــان  در  بهارونــد 
بــدون تماشــاگر جذابیــت فوتبــال 
ــدوارم  ــده امی ــود و در آین ــم می ش ک
بتوانیــم تماشــاگران را در ورزشــگاه ها 
ــد و  ــث رش ــون باع ــیم چ ــته باش داش
ــد  ــوند و بای ــی ش ــال م ــعه فوتب توس
بــه ایــن عالقــه مــردم رســیدگی 
ــا  ــود ت ــم ش ــی فراه ــود و امکانات ش
ــاگر  ــد تماش ــا 3۰ درص ــل ۲۰ ت حداق
در ورزشــگاه ها داشــته باشــیم.  البتــه 
ایــن اتفــاق بایــد بــا تاییــد ســتاد ملــی 

ــد. ــا باش ــا کرون ــه ب مقابل

بهاروند: سکان فدراسیون باید دست فوتبالی ها باشد
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از چپ به راست سیاووش آذری، رحیم معینی کرمانشاهی و فرهنگ شریف
اختصاصی دنیای جوانان

بلبل خموش، غنچه گرفتار
 گل ملول

محمد سلمانی

وقتي که حکمران چمن باد مي شود
اول تبر حواله شمشاد مي شود

دیگر چه مکتب و چه مرام و چه مسلکي
در گلشني که قبله نما باد مي شود

بلبل خموش، غنچه گرفتار، گل ملول
یعني چمن مدینه بیداد مي شود

جایي که سنگ، زمزمه عشق سردهد
آن جاست تیشه قاتل فرهاد مي شود

یک عمر، آن که بود مجلد به  جلد دوست
درگیر و دار حادثه جالد مي  شود 

قصه  سه  و  ایزدباد  »جنگل  کتاب 
با  ماژورانیچ«  برلیچ  »ایوانا  نوشته  دیگر« 
ابتهاج نوایی از کرواتی به فارسی  ترجمه 

منتشر شد. 
این کتاب که برگرفته از افسانه های 
مردم اسالو است، در هزار نسخه و با قیمت 
انتشارات »شهاب  توسط  تومان  ۴٧هزار 

ثاقب« منتشر شده است.
مترجم کتاب می گوید: از هنگامی که 
کتاب  این  قصه های  برگردان  به  تصمیم 
از  می گذرد.  سال  پنج  به  نزدیک  گرفتم، 
آن هنگام به گردآوری منابع و اطالعات 
مشغول بوده و در هر فرصتی نظر دوستان 

ادیب کرواسی را برای ترجمه قصه ها از زبان کرواتی به زبان 
فارسی جویا شده ام.

نوایی افزود: کتاب »قصه های باستانی« خانم ایوانا برلیچ 

ماژورانیچ در کرواسی و کل منطقه بالکان 
آشنای همگان است. این کتاب بر اساس 
اسالو  مردمان  )اسطوره های(  افسانه های 
اقوام  افسانه های  اگر  است.  شده  نوشته 
هندواروپایی  افسانه های  از  جزئی  اسالو 
از  بی تأثیر  نمی تواند  است، پس  و جهانی  
افسانه ها  سویی  از  باشد.  ایرانی  فرهنگ 
اقوام  اگرچه  و  نیستند  یکدیگر  از  بی تاثیر 
افسانه ها  اما  می روند،  و  می آیند  ملل  و 
ارتباط  و  افسانه   واژه  همین  می مانند. 
را  کنجکاوی ام  ایران،  با  آن  احتمالی 
دوچندان کرد. کتاب را خواندم و شگفت زده 

شدم! در هر قصه ای رد پایی آشنا دیدم.
چهار  هر  در  کرد:  بیان  کتاب  محتوای  تشریح  در  او 
قصه، چهار عنصر مقدس آب، باد، خاک و آتش نقش بسیار 

مهمی دارد. 

انتشار قصه های کرواتی به فارسی

آئین اختتامیه نوزدهمین 
با  رسانه  و  کتاب  جشنواره 
حضور محسن جوادی، معاون 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  امور 
مدیرعامل  دهقانکار،  ایوب  اسالمی؛ 
ایران؛  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه 
سازمان  صدا  معاون  بخشی زاده،  علی 
ایران؛  اسالمی  جمهوری  صداوسیما 
امیدعلی مسعودی، دبیر نوزدهمین  دوره 
از  این جشنواره و برگزیدگان در یکی 
استودیوهای رادیو فرهنگ در سازمان 

صدا و سیما برگزار شد.
با  مراسم  این  در  محسن جوادی 
بیان این مطلب که کتاب بخش مهمی 
از هویت تمدنی ایران است بیان کرد: 
ایران بدون کتاب برای بسیاری از مردم 
شناخته شده نیست. رسانه ها باید به این 
هویت تمدنی و آثار ارزشمند این هویت 
شامل که بخشی از ایمان ما را تشکیل 

می دهند، توجه کنند.
به دلیل  نه ها  رسا فزود:  ا وی   
کار  یک  دارند،  که  فراگیری  نقش 
است  این  آن،  و  دارند  برعهده  اصلی 
مسیر  در  ایران  هویت  تا  نگذارند  که 
باید  رسانه ها  بگیرد.  قرار  فراموشی 
و  تاریخ  خود  کار  مختلف  اشکال  به 
از  اگر  نگه دارند،  زنده  را  ایران  میراث 
این میراث غفلت شود، از ایران غفلت 
تاریخ کشور،  به  البته توجه  شده است. 
به معنای ماندن در تاریخ نیست. تاریخ 
کشور باید شکوفایی بیشتری پیدا کند 
پیشرفت  برای  اصلی  کتاب سرمایه   و 

جامعه و پویایی است.
 جوادی خاطرنشان کرد: مشکلی 
که درحال حاضر با آن مواجه هستیم، 
این است که نسل جوان نسبت به برخی 
از کتاب ها و فضای آن اطالعاتی ندارد و 
رسانه ها باید جوانان را با تاریخ ایران که 
با کتاب معنا دارد، آشتی بدهند. از طرفی 
کشور  تمدنی  میراث  باید  رسانه ها  نیز 

مهاجرت  که  جوانان  از  بسیاری  به  را 
می کنند نیز نشان داده و معرفی کنند.

فرهنگی  امور  معاون  به گفته،   
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
نشر  صنعت  چالش هاییدر  و  مشکالت 
کشور و تولید کتاب داریم که باید توسط 
رسانه ها شناسایی و آسیب شناسی شود، 
کاری که اکنون نیز در رسانه های کتاب 

درحال انجام است.
جشنواره  در  اثر   ۱۲۱۱ داوری   *

کتاب و رسانه
مسعودی، دبیر نوزدهمین جشنواره 
کتاب و رسانه گفت: حقیقتا فعالیت در 
حوزه کتاب و گسترش فرهنگ کتاب 
کار عاشقانه ای است. در سه ماه و نیم 
گذشته توانستیم تکلیف و کار با اهمیتی 
را که خانه کتاب بر دوش ما محول کرد، 
به  حق  عنایت حضرت  و  خدا  به لطف 
سرانجام برسانیم و بتوانیم آثار برگزیده 

را شناسایی و معرفی کنیم.
گذشته  دوره   ۱۸ در  افزود:  وی 
رسانه  و  کتاب  ره  جشنوا برگزاری 
خبرنگاران این حوزه هر تعداد اثری که 
کنند  ارسال  می توانستند،  می خواستند، 
اما در این دوره خبرنگاران با محدودیت 
باز هم  اما  اثر مواجه شدند  ارسال سه 
جشنواره  دوره  نوزدهمین  از  استقبال 
کتاب و رسانه چشم گیر و باشکوه بود 
درصد   ۲۰ گذشته،  دوره  به  نسبت  و 

افزایش داشت.
مسعودی عنوان کرد: ۱۲۱۱ اثر به 
این دوره از جشنواره ارسال شد که از 
میان آن ها ۱٧ برگزیده و 33 شایسته 

تقدیر اعالم خواهد شد.
 به گفته دبیر نوزدهمین جشنواره 
استان ها  رسانه  اهالی  رسانه،  و  کتاب 
از  دوره  این  در  چشم گیری  فعالیت 
فعالیت های در  این  جشنواره داشتند و 
استان های محروم بیشتر دیده می شد.

در هجده  کرد:  عنوان  مسعودی 

دوره گذشته برگزاری جشنواره کتاب 
نوشتاری  اصلی  بخش  دو  رسانه  و 
و  خبرگزاری ها  و  مطبوعات  شامل 
شامل  ری  شنیدا نه های  رسا بخش 
دوره  این  در  که  داشتیم  بخش   ۱۲

نیز حفظ شد.
به  توجه  با  امسال  داد:  ادامه  وی 
اینکه از چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
به  را  دفاع مقدس  بخش  کردیم،  عبور 
نوزدهمین جشنواره کتاب و رسانه اضافه 
کردیم و آثار رسیده نوشتاری و شنیداری 
این بخش را تا مهرماه مورد بررسی قرار 
دادیم.  بخش سواد رسانه ای نیز، بخش 
دیگری بود که به این دوره اضافه شد. 
بخش ابتکاری بعدی که به نوزدهمین 
جشنواره کتاب و رسانه اضافه شد، بخش 
شهروند-خبرنگاران بود، چراکه باید به 
که  داشت  نظر  در  و  کرد  توجه  مردم 
این برنامه ها همگی برای مردم است، 
مردمی که خود نیز تولید محتوا می کنند 
و آثارشان در قالب شهروند-خبرنگاران 

قرار می گیرد.
و  نوزدهمین جشنواره کتاب  دبیر 
نوزدهمین  آثار  بیشترین  افزود:  رسانه 
بخش   در  رسانه  و  کتاب  جشنواره 
رسانه های نوشتاری و سپس در بخش 

دفاع مقدس بود. 

کتابی  های  سیاست  تشریح   *
رادیو

علی  سم،  مرا ین  ا مه  ا د ا ر  د
زمان  سا صدا  معاون   ، ده ا بخشی ز
با  ایران  اسالمی  جمهوری  صداوسیما 
بیان مطالبی پیرامون فعالیت های رادیو 
در حوزه کتاب و توجه به امر کتابخوانی 
عنوان کرد: در اهمیت کتاب حرف های 
بسیاری شنیده شده و می شود. مسئله 
خداوند  که  است  مهم  آن  قدر  کتاب 
اقدام  کتاب  ابزار  با  بشر  هدایت  برای 

کرده است.
 وی افزود: راهبردهایی که حوزه 
معاونت رادیو در مسئله کتاب دارد، تروی 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه، 
کمک به توسعه جامعه بر مبنای خانواده 
کتاب محور، تبیین تفکر و سواد رسانه ای 

در جامعه و ... است.
 بخشی زاده بیان کرد: سیاست های 
افزایش  برنامه ای در این حوزه شامل، 
برنامه ها،  میان  در  کتاب  ضریب نفوذ 
و  ن  نخبگا ه  یگا جا زی  برجسته سا
فرهنگ  توسعه  جامعه،  در  دانشمندان 
مطالعه در فضای مجازی، که این  روزها 
جامعه  ترسیم  گسترده است،  بسیار 
مکتوب،  ارتباطات  طریق  از  محدویت 
برجسته سازی نقش کتاب و مطالعه بر 

بالندگی جامعه می شود.
صداوسیما  سازمان  صدا  معاون   
کرد:  عنوان  ایران  اسالمی  جمهوری 
توجه  با  رادیو  شبکه های  از  کدام  هر 
به نوع ماموریت هایشان به کتاب هایی که 
مورد نیاز مخاطبان است، همت می کنند. 
برنامه سازی  در  توجه  مورد  موضوعات 
برای  کتاب هایی  معرفی  شامل  رادیو 
به نفس  اعتماد  و  خودباوری  افزایش 
نه  سرا نداز  چشم ا مسئله  جامعه،  در 
ظرفیت های  دوم،  گام  بیانیه  در  کتاب 
کتابخوانی  گسترش  و  مجازی  فضای 
در جامعه، مقوله اقتصاد خانواده و تهیه 
کتاب، مشکالت حوزه نشر و تمهیدات 
پیش رو، بازخوانی کتاب های دفاع مقدس 
به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

می شود.
 36 هفته  هر  در  داد:  ادامه  وی   
رادیویی  شبکه های  در  برنامه  عنوان 
به بحث کتاب می پردازند که با تعدادی 
که تکرار می شوند، ۱۱٩ برنامه با ۲۲٩٩ 
دقیقه پرداخت به مسئله کتاب می شود.

 بخشي زاده در ادامه، به برنامه های 
کتاب محور شبکه های رادیویی پرداخت 
و گفت: مسائل زیادی باید در دستور کار 
قرار بگیرد و جزء وظایف الینفک رسانه 
است؛ اما همین نگاه کوتاه و گذرا نشان 
بحث  به  رادیو  اهالی  ویژه  اهتمام  از 

کتاب دارد.
به  رسانه  نزدیکترین  رادیو   *

کتاب است
مراسم،  این  از  دیگری  در بخش 
داوران  هیئت  رئیس  خجسته،  حسن 
رسانه  و  کتاب  جشنواره  نوزدهمین 
رسانه ها  وقی  رسانه،  سپهر  در  گفت: 
را بچینیم از مکتوب شروع می شود، در 
ادامه کتاب و بعد رادیو است. در ادامه 
تلویزیون،  چون  رسانه هایی  دیگر  نیز 
فضای مجازی و ... است. حاال نسبت 
رسانه کتاب با رسانه رادیو چیست؟ چرا 

نسبت آن با تلویزیون و دیگر رسانه ها 
کم است؟ همه ما که کتاب می خوانیم، 
اجازه تخیل معنا داریم، به همین دلیل 
در کتاب خواندن، هر خواننده ای ترسیم 
خود را از آن محتوا دارد؛ چراکه تخیل 

ما مبتنی بر دانش  خودمان است.
از  خارج  تصویر  اما  افزود:  وی   
اراده فرد در معنا دست کاری می کند و 
معنا را به افراد تحمیل می کند، تخیل 
را می بندد؛ اما به این دلیل رادیو و کتاب 
به هم نزدیک است که رادیو اجازه تخیل 
را به افراد می دهد. کتابخوانی در رادیو 
بر  مخاطب  که  می دهد  را  امکان  این 
رادیو  مجری  اجرا  و  صدا  نوع  اساس 

تخیل می کند.
خجسته عنوان کرد: ویژگی ذاتی 
این است که به کتاب وابسته و  رادیو 
به اندازه  رسانه ای  هیچ  است.  چسبیده 
رسانه های  ندارد.  را  ویژگی  این  رادیو 
دور  کتاب  از  ماهیت  به طور  که  جدید 
رسانه های  در  کاربر  ویژگی  هستند. 
توقف  حداقل  سرعت،  حداکتر  جدید، 
ممتازی  ظرفیت  رادیو  بنابراین  است. 

برای کتاب و کتابخوانی دارد.
ن  ا ر و ا د هیئت  ئیس  ر به گفته 
رسانه،  و  کتاب  جشنواره  نوزدهمین 
مختلف  مدیوم ها  در  آدم ها  ماهیت 
رادیو،  مدیوم  در  مثال  است،  متفاوت 
ماهیت فرد به دلیل اینکه جنس رابطه 
آن  مخاطب  و  رادیو  میان  ویژه ای 
رابطه  این  است.  متفاوت  دارد،  وجود 
ننده  خوا رابطه  به  بسیاری  شباهت 
موضوع،  این  و  دارد  کتاب  با  کتاب 
مدیوم  باالی  ظرفیت  نشان دهنده 
و  کتاب  امر  به  توجه  برای  دیو  را
کتابخوانی است. شاید وزارت فرهنگ 
ویژه  ظرفیت  این  اسالمی  ارشاد  و 
رادیو را به کار بگیرد و اگر مورد توجه 
جنبه های  در  ند  می توا بگیرد،  ر  قرا

متفاوت مورد توجه قرار بگیرد.

تاریخ و میراث ایران با کتاب شناخته می شود

کتاب »نزاع دانشکده ها«ی کانت ترجمه و منتشر شد
کتاب »نزاع دانشکده ها«ی 
کانت با ترجمه رضا ماحوزی به 
همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم منتشر شد.

هیئت  عضو  ماحوزی  رضا 
علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی 
اثر  این  معرفی  در  اجتماعی  و 
که  دانشکده ها  نزاع  می نویسد: 
کانت،  عمر  سالهای  واپسین  در 
هجدهم  قرن  آلمانی  فیلسوف 
نگارش شده است، با وجود اینکه 
دانشگاهی  جامعه  به  دیر  خیلی 
اما  شد،  معرفی  زبان  انگلیسی 
ویژه  به  زبان ها،  آلمانی  برای 
اثری  وی،  عصر  هم  فیلسوفان 

است شناخته شده و بسیار جدی و اثرگذار. اگرچه این رساله از سه مقاله 
مستقل ترکیب یافته و بعدها با افزودن مقدمه ای به صورت کتابی واحد 
درآمد. و اگرچه به اذعان خود مؤلف این اثر بیشتر رساله ای سیاسی است و 
نه دینی. با این حال از سایر حواشی ای که هم در مقدمه مترجم انگلیسی 
و هم در پیشگفتار مؤلف آمده است. این اثر یکی از جدی ترین متون فلسفی 
درباره دانشگاه و کارکرد دانشکده های آن در مواجهه با جامعه از یکسو وتعهد 

و مسئولیت آنها در قبال حقیقت و روشنگری از سوی دیگر است.
کانت در این اثر می نویسد: جایگاه و رتبه دانشکده های برتر )به عنوان 
جناح راست پارلمان دانش( حمایت از احکام قانونی حکومت است؛ اما وقتی 
پای حقیقت در میان باشد، باید در نظام حکومت آزاد، یک حزب مخالف )جناح 
چپ( هم باشد که ویژه دانشکده فلسفه است، زیرا بدون ارزیابی و انتقادات شدید 
این دانشکده بنا به میل و استعدادشان )مثاًل از طریق تریبون های عمومی( 
حکومت نمی تواند به نحو کامل درباره نفع و یا ضرر خود مطلع گردد. بدین 
شیوه می توان امید داشت که آرزوی دیرین، روزی تحقق یابد )و دانشکده 
فروتر، برتر گردد(، اما در حقیقت نه در قدرت، بلکه در مشاوره دادن به قدرت 
)حکومت(، زیرا اگر حکومت آزادی دانشکده فلسفه را تضمین کند و بصیرت 
خود را از قبل این آزادی افزایش دهد، به شیوه بهتری برای به دست آوردن 

غایات خود روی آورده است تا اینکه به اقتدار مطلق روی آورد.
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فرناز میرزالو

اردبیلی،  بقا« شاعر  نظری  »کاظم 
اثرگذاری کتاب گفت:  با تأکید بر دامنه 
آثاری که به زور تبلیغ، تنها چند صباحی 
به کرسی می نشینند، به همان سرعت از 
ذهن ها فراموش خواهند شد و در تاریخ 

نیز نامی از آنها برده نمی شود.
اردبیلی  شاعر  بقا«  نظری  »کاظم 
و از فعاالن ادبی در استان اردبیل است. 
و  ادبی  آفرینش های  واحد  مسئولیت 
کارگاه شعر حوزه هنری استان، مسئولیت 
کانون های ادبی کتابخانه مرکزی استان، 
دبیری علمی جشنواره شعر دفاع مقدس 
اردبیل،  داستان  جشنواره  دبیری  استان، 
مدیرعاملی  شعر،  ترجمه  و  ویراستاری 
خانه فرهنگ و هنر و خانه داستان اردبیل، 
و  علمی  فعالیت های  کارنامه  از  بخشی 
اجرایی او در حوزه فرهنگ این دیار است.

در  بقا  نظری  کتاب های  جمله  از 
»بر  به  می توان  فارسی،  شعر  زمینه 
تارهای  »در  سکوتستان«،  بلند  آن 
زالل«،  ترانه های  »با  بلبل«،  صوتی 
»عطر  آفتاب«،  »اسفار  دهم«،  »روز 
باران«،  »مزامیر  جهان«،  شکوفه های 
»عکسی کنار فلسفه«، »کالغ«، »ساعت 
وخیم«، »دقیقه های پر از یاسمن«، »چرا 
»از  »مارال«،  »نَه!«،  نباشم؟«،  درخت 
فارسی  غزلی  که  »غزال«  و  کلمات« 
است را نام برد. »دمیر یولالر یوخوسوندا«، 
آراز«،  »دانیشیر  میرواری«،  دنیز  »بیر 
بسله نیرم«،  »هارای دا  »گونه باخان الر«، 
یوخ  »بیری  چالیر«،  ایچین  »باغ الر 
ایدی«، »آخیر سونات«، »گؤزلرینده مین 
ارکید« و »سن اولماسایدین« نیز عناوین 
کتاب های شعر وی به زبان ترکی است.

»نظری بقا« مقاالت و نقد شعرهای 
خود را نیز در 6 مجموعه به چاپ رسانده 
که عناوین آنها به این شرح است: »شعر، 
»زوایای  طبیعت«،  همه  بیان  واسطه 
کلمات«،  »سماع  روشن«،  و  تاریک 
»از  و  بامداد«  »چهل  »بی مالحظه«، 

چند نگاه«.
که  »کلیدی  ترجمه  همچنین  وی 
شعر  )ترجمه  می زند«  زنگ  جیب  در 
شب«  »قطار  و  آذربایجان(  جمهوری 
از  )ترجمه شعر( را به دست داده و غیر 
اینها، »کیمیای سخن« )فارسی عمومی، 
مشترک(، »انجمن عشق« )تذکره شعرای 
انجمن حافظ اردبیل(، »صائبین غزللری« 
)آنتولوژی  اوقات«  »حاصل  )مشترک(، 

)جشن نامه  عشق«  سرخ  »نور  شعر(، 
و  »سیمرغ  و  منشی(  وهاب زاده  جواد 
کیمیا« )جشن نامه محمد برزگر جاللی( 
را در کارنامه ادبی خود دارد؛ ضمن اینکه 
»مکتومات«)خاطرات و یادداشت ها(، »دِر 
ویرانه« )یادنامه محمد تقایی، مشترک( 
صف  در  آثار  از  ترکی(  )شعر  »َچن«  و 

انتشار اوست.
خوانندگانی  را  نظری بقا  شعرهای 
خراسانی،  بهاءالدین  مؤذن،  ودود  مانند 
بهمن بصیری، مهدی حمزه زاده، محمد 
شاهین  مرتضوی،  سیدحسن  میرزاده، 
محمدعلی  زمان نژاد،  منصور  سلیمانی، 
احدی و ناصر عطاپور، با موسیقی تلفیق 

و آنها را ماندگار کرده اند.
»کاظم  اثر  آخرین  انتشار  بهانه  به 
به  وی  با   ،٩٩ سال  در  نظری بقا« 
تان  نظر  از  که  شده  انجام  گفت وگویی 

می گذرد.
* »از چند نگاه« چطور شکل گرفت 

و چه محتوایی را دربردارد؟
** به موضوعات متنوعی که ارتباط 
مدنی  ادبیات  با  غیرمستقیم  و  مستقیم 
تاریخ  آینه  در  به نوعی  باید  دارد،  زمان 
این رهگذر  از  یابد و  انعکاس  ما  ادبیات 
نه چندان  نوشته های  حتی  است  ممکن 
مهم گاه اهمیت پیدا کند و کلیدی باشد 
پنهان ادب و  به زوایای  برای پی بردن 

هنر داراالرشاد.
این کتاب، پس از کتاب های »شعر 
»زوایای  طبیعت«،  همه  بیان  واسطه 
کلمات«،  »سماع  روشن«،  و  تاریک 
»بی مالحظه« و »چهل بامداد« ششمین 
و  مقاالت  و  یادداشت ها  از  مجموعه 
نقدهای من است که در فاصله سال های 
مقاله  نگاه،  شده اند؛  نوشته   ٩۸ تا   ٩6
و  ترویجی  علمی-  پژوهشی،  علمی- 
و  شعر  نقد  کتاب های  برخی  بر  مقدمه 
متفرقه  یادداشت های  ترجمه،  و  داستان 
درباره شعر و ادبیات، کتاب و کتابخوانی، 
مصاحبه، سفرنامه دوم )آذربایجان باکو(، 
کتاب ها  درباره  دوستان  نظر  کنار  در 
شاید  که  شعرهایی  یک سری  آثارم،  و 
و  دارند  هویتی  و  تاریخی  جنبه های 
معمواًل در انتهای کتاب های خودم منتشر 
می کردم که این بار تعدادشان بیشتر شد و 

یک فصل به آن اختصاص دادم.
نگاهی  بیشتر  اثر  این  مجموع،  در 
درباره  کرده ام  سعی  دارد.  بومی گرایانه 

آثاری  و  منطقه  نویسندگان  شاعران، 
که در اینجا تولید می شود یا نویسندگان 
به  منتسب  نوعی  به  و  مرکز  در  مستقر 
این شهر و دیار بنویسم. در مجموعه های 
پیشین نگاهی به آثار شعرایی چون فروغ 
فرخزاد و اخوان هم داشته ام، اما این بار 
دارد.  خود  به  بومی  بوی  و  رنگ  بیشتر 
سعی کردم حتی با نگاه به اشعار شاعران 
جوان و استخراج خبرها و زوایای مثبت 
آثار آنان، نوعی تشویق هم صورت دهم 
تا ادبیات منطقه خود را بهتر نشان دهد؛ 
باشد،  مؤثر  چقدر  کار  این  که  این  حال 
باید از مخاطبان و دنبال کنندگان پرسید و 
بازخورد گرفت. هر چه نوشته می شود، در 
جامعه ادبی نقشی دارد؛ گرچه شاید درصد 
پایینی داشته باشد. امیدوارم نوشته هایی 
که زمان بسیاری صرف آنها شده است، 

بتوانند تأثیر خود را بگذارند.
 * با توجه به کارنامه فعالیت های 
در  ادبیات  حوزه  در  اجرایی تان  و  علمی 
استان، وضعیت فعلی شعر استان را چطور 

اریابی می کنید؟
شاید  باره  این  در  نظر  اظهار   **
کمی دشوار باشد؛ اما در یک نگاه کلی، 
وضعیت، به نسبت خوب است؛ گرچه در 
قیاس با دیگر مناطق کمی درجا می زنیم. 
شاید ۲۰ سال پیش بهتر از امروز بود که 
اینکه  به  برمی گردد  هم  آن  علت  البته 
که  تالشی  و  شده ایم  تکرار  دام  گرفتار 
باید در این زمینه صورت بگیرد تا به رشد 
برسیم؛ هم در حوزه غزل و هم شعر آئینی 
یا ادبیات نوحه که ُپربار است و با توجه به 
پیشینه ای که داشتیم، انتظارها باال بود اما 
با روند فعلی، آن انتظار برآورده نمی شود.
 * برای بهبود شرایط چه باید کرد؟

انجام  بیشتری  تالش  باید   **
هم  کتابخوانی  و  مطالعه  بدون  و  داد 
شعر  تولید  آمد.  نخواهد  پیش  مهم  این 
بی تأثیر می شود. شعر باید بنیه نوگرایانه 
آن  در  ذهنیت شخص هم  باشد.  داشته 
نیست  این  شعر  همه  می شود.  منعکس 
شعر  بنویسی.  هم  کنار  را  بیت  چند  که 
از  انعکاساتی  که  می شود  تولید  زمانی 
آن  در  تو  اندیشه  و  ذهن  و  تو  درونیات 
باید  هم  تو  فرم  و  زبان  کند.  پیدا  نمود 
انعکاس  شود.  داده  نشان  شما  اثر  در 
وجود شاعر در شعر کم شده است. افراد 
بسیاری می توانند شعر بیافرینند و شکل 
و قالب و ظاهر شعری به نوشته هایشان 

بدهند اما رنگ و بوی بومِی »مِن شاعر« 
کم است و باید تقویت شود که به همت 
و تالش خود شاعر و پشتوانه مطالعاتی 

وی بستگی دارد.
 * این روزها کتاب، سند شاعرانگی 
و نویسندگی شده است. چطور می شود این 

پدیده را سامان داد؟
نظر  از  کتاب  مجوز  بحث  در   **
فنی و علمی دیدگاه خاصی وجود ندارد 
که بررسی شود. خط قرمزهای ما جای 
و  شاعر  هر  سویی،  از  است.  دیگری 
خودش  تولیدی  اثر  مسئول  نویسنده ای 
است؛ اما این باور هم به وجود آمده که 
هر کسی کتابی دارد، صاحب هویت است 
و هر کسی که کتاب ندارد، هویت ندارد و 
این در تمام زوایای زندگی انسان امروزی 
وجود دارد. مدرک گرایی باعث شده دکتر 
شوی؛ و اینکه مدرک دکترا داشته باشی، 
چطور  اینکه  تا  یافته  بیشتری  اهمیت 
این  برای  کافی  سواد  و  باشی  دکتری 

مدرک را هم داشته باشی.
بحث اصلی این است که کتاب را باز 
کنی، چیزی دستگیرت نشود و حتی قواعد 
ابتدایی شاعرانگی را هم در آن پیدا نکنی! 
درمجموع، شاید بهتر باشد اهمیتی به این 
قضیه ندهیم؛ چون قضاوت تاریخ به شدت 
سخت است و همه اینها را غربال خواهد 
محتوا  غنای  سبب  به  تنها  آثار  و  کرد 

ماندگار خواهند شد.
و  نی  نچنا آ یی  نما و ر ت  جلسا
پز  نوعی  بررسی،  و  نقد  نشست های 
در  اینها  است.  موقتی  نمایش  و  دادن 
از  دارد؛  وجود  ما  جامعه  بنیان های  تمام 

جمله اینکه یکی ممکن است با مهمانِی 
بگذارد.  نمایش  به  را  خود  آنچنانی، 
و  به همین حد  گاهی  کتاب هم  انتشار 
میزان تنزل پیدا کرده است اما این دوره 

محدود است.
رونمایی کتاب را در یک هتل برگزار 
مدعوین  و  مخارج  و  خرج  با  می کنند 
و  اتفاقی  چنین  من  نظر  از  آن چنانی! 
اصاًل  و  ندارد  ضرورت  هزینه ای  چنان 
نیازی به این نیست که چندین برابر خود 
کتاب، هزینه تبلیغاتی شود. نه اینکه تبلیغ 
اثر یا  الزم نیست؛ برای شناساندن یک 
رویکردی  چنین  نیازمند  نویسنده  یک 
هستیم، اما برای یک کتاب راستین؛ نه 
کتاب توخالی و دسته دوم. چنین آثاری 
شاید به زور تبلیغ، تنها چند صباحی به 
کرسی بنشینند، اما به همان سرعت، هم 
از ذهن ها فراموش خواهند شد و هم در 
این  نمی شود.  برده  آنها  از  نامی  تاریخ 
مهم است که دامنه اثرگذاری کتاب چه 

میزان باشد.
ساده تر  کتاب  کردن  چاپ  امروزه 
شده است. پیشتر پروسه دشواری داشت. 
حداقل ۱۰۰۰ جلد بود. حاال استاد دانشگاه 
۱۰ جلد کتاب چاپ می کند برای رزومه 
علم  فقط  را  پدیده  این  جلوی  کاری. 
آن  در  که  فنی  و  علم  یعنی  می گیرد؛ 
پیروز خواهد  درنهایت  دارد،  حوزه وجود 
شد. اثر اگر نوآورانه و خالقانه بود، چیزی 
بر داشته ها افزود و مبنای علمی داشت، 
خود را نشان خواهد داد. یک مدل جدیدی 
هم داریم که طرف از حضور چند منتقد و 
صاحب نظر بهره می گیرد تا به اثر تولیدی 

خود وجاهت ببخشد؛ این اتفاق هم گرچه 
موقتی، اما عارضه ای است که جامعه ما 

گرفتار آن شده است.
* برای جوانان تازه پیوسته به جرگه 
شاعران، چه آینده ای پیش بینی می کنید؟

دارد.  بستگی  تواضع  به  آینده   **
صاحب قلم، هرچه اهل مطالعه بود و در 
خلوت خود دست به آفرینش زد، نسبت 
به افرادی که شیپور به دست در فضای 
مطرح  برای  گاه  و  می چرخند  مجازی 
کردن خود، دست به تخریب این و آن 
می زند و در پی جایگاهی کذایی هستند، 
اصول  چیز  همه  دارد.  روشن تری  آینده 
دارد؛ بهترین راه  موفقیت، مطالعه، تواضع 
و نگه داشتن حد و مرز ادب و احترام است.

با  باید  نویسنده  ذهن یک شاعر و 
مجموعه داشته های فرهنگی آشنا باشد. 
بگیری؛  یاد  را  شعرسرایی  فنون  بروی 
خود  ذهنی  زمینه  پس  در  چه؟  بقّیه اش 
چیست؟  تو  فکری  پشتوانه  داری؟  چه 
ندارد.  تراوش  برای  چیزی  خالی  ذهن 
مطالعات اجتماعی، نمایشنامه، فیلم، رمان، 
مجسمه سازی، نقاشی و هنر روز را باید 
بشناسی. اگر با هیچ یک از این ها درگیر 
نشده باشی، با ذهن خالی، تولید نخواهی 
و  اخالق  و  بینش  از  تو  تأثیر  داشت. 
سیاست اجتماعی باید در اثر تو نمود داشته 
باشد، با نوآوری مدرن، متناسب با زمان 
پیش بروی و در نهایت هم تاریخ قضاوت 
خواهد کرد. معمواًل قضاوت تاریخ زمان 
از میان برداشته  می برد. حب و بغض ها 
شود، میدان باشد و آثاِر تو .. و آن آثار، تو 

را معرفی کنند.
نظر  از  استان  ادبی  انجمن های   *
کیفیت  به لحاظ  وضعیتی  چه  در  شما 

فعالیت، قرار دارند؟
** شاید ۲۰ سال پیش در شرایط 
بهتری بودند. تعداد کم، محتوا و خروجی 
و  نمی کنند  قبول  را  همدیگر  ضعیف، 
رقابت  مقدار  یک  است.  لطمه زننده  این 
الزم است. هنر و آفرینش هنری نیازمند 
انرژی در این زمینه است؛ انگیزه می دهد. 
رقابت  میدان  وارد  وقتی  اینکه  فقط 
داشته  چنته  در  چیزی  باید  می شویم، 
به  راه  هوچی گری  و  رئیس بازی  باشیم. 
جایی نمی برد. انجمن بازی و نوچه پروری 

از آفت های این دوره است.
کنیم،  آسیب شناسی  بخواهیم  اگر 
به موارد و موضوعات بسیاری دست پیدا 

صداقت  به  را  همه چیز  نباید  می کنیم. 
داشت.  نگه  باید  را  رازها  برخی  گفت. 
به این فکر کنیم که از این حرکت ها به 
چه می خواهیم برسیم. این رقابت ها اگر 
منجر به تولید شد، مفید است، وگرنه سبب 
تخریب شخصیت هایی می شود که ادبیات 

ما به آنها فخر می کند.
چندان  آینده  موجود،  وضعیت  با  
نشان  روز  اخبار  نمی شود.  دیده  روشن 
زوایای  تمامی  در  بی اخالقی  می دهد 
جامعه ما رسوخ پیدا کرده و در حوزه های 
هم  هنر  و  شاعری  و  شعر  مثل  رقابتی 
شدت بیشتری دارد. به نوعی، دکان باز 
کردن است. این نوع اعالم  وجود درست 
انجمن داشتن و  به  نیست. اعالم وجود 
نیست؛  داشتن  مدرک  و  داشتن  کتاب 
ادبیات  دکترای  طرف،  است.  سواد  به 
دارد، سواد ندارد. از سویی کسی ممکن 
باشد،  نداشته  است حتی دیپلم متوسطه 
که  اهتمامی  سبب  به  باشد،  باسواد  اما 
مطالعه،  به  ایمانش  و  داشته  مطالعه  در 
ایمان  هم  مدرکش  به  دیگری  آن  اما 
کنید،  باز  را  حافظ  دیوان  شاید  ندارد. 
و  آموزش  و سوی  بخواند. سمت  نتواند 
دانشگاه ها هم همین است. خیل عظیمی 
عالی  مدارک  ما  لتحصیالن  فارغ ا ز  ا
سود  محل  دانشگاه  دارند.  دانشگاهی 
آوری شده و نگاه علمی پشت آن نیست. 
پایان نامه  از  دفاع  شرط  را  مقاله نویسی 
تأسیس  هم  شرکت هایی  و  گذاشته اند 
تولید  تا مقاله  شده اند که پول می گیرند 

کنند؛ نتیجه می شود این فساد.
ما هم دوست داریم که از این شهر 
هستند  بمانند.  و  باشند  اثرگذار  نفر  سه 
برایشان  می دهند  سفارش  که  کسانی 
شعر می نویسند و کتاب به نامشان چاپ 
می کنند! چطور می شود پس از مدتی که از 
چاپ آن می گذرد، تولید محتوای جدیدی 
و  قوت  هست،  اگر  یا  نمی بینیم  آنها  از 
جزو  هم  اینها  ندارد؟  را  پیشین  قدرت 
آن آسیب ها و آفت هایی است که عنوان 
کردم. البته اگر به تذکره پیشینیان مراجعه 
ادوار قبل هم چنین چیزهایی  کنیم، در 
بوده، اما از خیل آثار، تعداد انگشت شماری 

ماندگار شده اند.
* انجمن حافظ که از پربارترین و 
اردبیل  ادبی  انجمن های  سابقه دارترین 
آن هستید،  از  و شما هم عضوی  است 

بیشتر چه هدفی را دنبال می کند؟

** در کتاب تذکره شاعران انجمن 
حافظ، درباره انجمن حافظ، شکل گیری 
و اعضای آن، تصویر کاملی داده ام. این 
انجمن، شاعران و ادیبان و ادب دوستان 
تعدادی  است؛  دیده  خود  به  را  بسیاری 
بی  مجموعًا  رفته اند.  تعدادی  و  آمده 
حاشیه سازی  دچار  و  بوده  قال  و  قیل 
نشده است. بیشتر مشغول آفرینش های 
از  و  فارسی هستیم  شعر  حوزه  در  ادبی 
از  سال   ۴۰ از  بیش  انجمن شناسی  نظر 
تأسیس آن می گذرد. در نوع خود، پایگاه 

قدرتمندی است.
 * چرا عمومی نیست و تنها عده 

خاصی در آن عضویت دارند؟
به  عمرش  بود،  عمومی  اگر   **
امروز نمی رسید. البته اعضای انجمن در 
دسترس هستند اما برابر آیین نامه عمل 
کرده ایم و به نظر، رمز موفقیت آن هم 
همین بوده، یعنی محدودیت عضوپذیری، 
باعث دوام آن شده است. ازسویی، ساحت 
سبب  به  و  بوده  مقدس  اساتید  برخی 
بی اخالقی موجود در جامعه، چنین اقدامی 

الزم به نظر می رسید.
* برگردیم به کتاب »از چند نگاه«؛ 

چرا کتاب به استاد یحیوی تقدیم شد؟
** استاد عباسعلی یحیوی )ائلچی( 
با اینکه زیر سایه پدرش »تاج الشعرا« قرار 
از پیشگامان شعر  اما یکی  گرفته است، 
معاصر در حوزه شعر فارسی و ترکی و از 
نظر من بنیانگذار وزن شعر ترکی نوین 
است؛ از آنجا که خود نیز اهل هیاهو و 
نمایش نیست، شاید در سایه مانده و حق 
قدرتمندی  نویسنده  باشد.  نشده  ادا  وی 
وی  خالقیت های  و  آفرینش ها  و  است 
عصر  در  ترکی،  ویژه  به  شعر،  حوزه  در 
معتقدم  اما  است؛  بقیه  از  بیشتر  حاضر 
در برهه ای از تاریخ روی آن کار خواهد 
شد. اغلب شعرهای او که حتی ۵۰ سال 
پیش از این نوشته شده، متأسفانه هنوز 
فرصت انتشار نیافته است؛ برخی نیز به 
این روند حمله کرده اند، اما حق یحیوی 
اکنون و امروز ادا نشده است، او را تاریخ 
به  اثر  این  چرا  اینکه  داد.  خواهد  نشان 
که  بود  این سبب  به  تقدیم شد،  ائلچی 
از  اثر  نگاه« 6-۵  در مجموعه »از چند 
و  آثارم  از  تعدادی  ترجمه  از جمله  وی، 
نقد برخی کتاب های من آمده است. در 
پی فرصتی بودم که این مهم را ارج نهم 

و این پیشامد را مغتنم شمردم.

ماندگاری آثار ادبی را، تاریخ قضاوت خواهد کرد 
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اجرای »دن کیشوت« شاید سال آینده 

فراهم  از  کهوری نژاد  سیروس 
نمایش  اجرای  برای  شرایط  نبودن 
خبر   ٩٩ سال  در  کیشوت«  »دن 
تعطیلی  دلیل  به  کرد  عنوان  و  داد 
ز  ا م  هیچکدا تئاتری  فعالیت های 
برنامه های مد نظرم مشخص نیست از 

همین رو ترجیح دادم فعالیت های تصویری 
را در اولویت قرار دهم. تصمیم داشتم نمایش »دن کیشوت« اثر سروانتس 
را برای اجرا در یکی از سالن های بزرگ تئاتری آماده کنم که با وجود 
اما احتمال زیاد به سال  شرایط فعاًل زمان اجرای کار مشخص نیست 
آینده موکول خواهد شد.وی ادامه داد: البته همچنان روی شیوه اجرایی 
نمایش، کار می کنم. با توجه به برنامه هایی که دارم بخشی از تمرکزم 
را روی این اثر گذاشته ام تا زمانی که شرایط اجرای نمایش فراهم شود 

چون نمی توان عقب نشینی و ایست کرد.

فصل جدید »دست در دست« به شبکه ۲ آنتن رسید

شبکه دو سیما از پنجشنبه ۲۵ 
دی فصل زمستانی برنامه شبانگاهی 
»دست در دست« را با اجرای سیاوش 
آنتن  روی  زنده  صورت  به  عقدایی 

می فرستد.
زمستان  فصل  در  برنامه  ویژه  این 
حوزه های  در  ویژه  میهمانانی  از  دعوت  با 
مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، اجتماعی، ورزشی، علمی و … عالوه بر 
پرداختن به تاثیرگذاری افراد در بزنگاه های اجتماعی و تاریخی به موضوع 
مهم همراهی افراد جامعه در جدیدترین میدان همدلی یعنی دوران شیوع 
افرادی می شود که گام های  این مسیر هم صحبت  کرونا پرداخته و در 
موثری در یاری رساندن به همنوعان خود برداشته اند. در این فصل از 
برنامه عالوه بر ادامه یافتن کمپین قصه ها به دل نوشته ها و داستان های 
مختلف ارسالی مخاطبان مستندسازی از این قصه ها نیز صورت می گیرد.

روایتی تازه موسیقی قدیم ایران

»از گلستان عجم« عنوان یکی 
تولید  فرآیند  در  آلبوم ها  تازه ترین  از 
به  که  است  موسیقایی  محصوالت 
قرار  مخاطبان  دسترس  در  تازگی 

گرفته است.
مشتمل  عجم«  گلستان  »از  آلبوم 
بیست  و  تصنیف  هفت  از  مجموعه ای  بر 
»پیشرو عجمی« با سرپرستی اجرای بهزاد میرزایی و کوشش محمدرضا 

درویشی است
در این اثر سیامک جهانگیری نوازنده نی، سامر حبیبی نوازنده کمانچه 
آلتو، نگار بوبان نوازنده عودف ساناز نخجوانی نوازنده قانون، بهزاد میرزایی 

نوازنده دایره ترکی و آواز گروه اجرایی را تشکیل می دهند.
اثر پیش رو مجموعه ای از آثار منسوب به آهنگ سازان ایرانِی دربار 

عثمانی، مقارن با دوران صفوی است.
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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

جایزه بهترین فیلمنامه »لیفت ایندیا« 
برای »جایی در میان گاوها«

به  گاوها«  میان  در  »جایی 
علی  محمد  مشترک  نی  ا رگرد کا
حسینی و حسین فالح آبادی موفق 
بهترین  تندیس  و  جایزه  کسب  به 

جشنواره  چهارمین  از  اورجینال  فیلمنامه 
بین المللی »لیفت ایندیا« هندوستان شد.

این جشنواره در دوره اخیر خود به علت شیوع ویروس کرونا ۲٩ دسامبر 
به صورت آنالین برگزار شد و طی مراسمی برترین های خود را در بخش 
های مختلف  اعالم کرد.فرید سجادی حسینی، علیرضا مهران، وحید نفر، 
امیر شاه علی و فائقه شاللوند بازیگران این اثر هنری هستند و بعضی از 
دیگر عوامل آن عبارتند از کیوان شعبانی، محسن دبیریان، بهنام سبحانی، 
حسین صباغ، احسان جعفری، مجید نجاتی، سید مرتضی موسوی، علی نصیر، 
شیدا نظری، سپهر بصیرمند، ریحانه ستوده، صدرا صدری، امیر اکبر زاده و...
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محمد حسین زاده

ــش  ــبکه نمای ــریال هاي ش ــا س ــن روزه ای
خانگــي بــه شــاخص ترین صحنــه نمایــش 
بــراي مــردم تبدیــل شــده اند و درواقــع در 
حــدود یــک ســال گذشــته بــه واســطه تعطیلــي 
ــتقبال  ــه اس ــینما و البت ــر و س ــالن هاي تئات س
ــي  ــار نمایشــي، اهال ــن آث مــردم از اکــران آنالی
ســینما هــم بــه ســمت ایــن مدیــوم آمده انــد و 
ــا اینکــه تولیــدات شــبکه نمایــش خانگــي در  ب
ســال هاي اخیــر بســیار پررونــق شــده بــود، حاال 
شــاهد رونــق بیــش از پیــش آن هســتیم. وقتــی 
ســریال پژمــان بــه کارگردانــی ســروش صحــت 
و بــا بــازی پژمــان جمشــیدی و ســام درخشــاني 
ــر  ــس فک ــت، هیچک ــون رف ــن تلویزی روی آنت
نمی کــرد ایــن ســریال و به خصــوص بــازی 
پژمــان جمشــیدی آنقــدر بگیــرد کــه بالفاصلــه 
نســخه هاي  بگیرنــد  تصمیــم  قاســم خانی ها 
دیگــري از آن را تولیــد کننــد. فیلمنامــه پژمــان 
را پیمــان قاســم خانی و مهــراب قاســم خانی 
نوشــته بودنــد و وقتــی تصمیــم گرفتنــد شــکل 
ســینمایی کار را بنویســند در نظــر داشــتند مجددا 
ســروش صحــت کارگردانــی را برعهــده بگیــرد، 
ــروش صحــت  ــغله کاری س ــل مش ــه دلی ــا ب ام
ــردان دیگــر،  ــد کارگ ــا چن ــدم هماهنگــی ب و ع
ــی خــوب  ــان قاســم خانی خــودش کارگردان پیم
ــدی   ــل کار کم ــام داد. حاص ــف را انج ــد جل ب
ــم  ــه در گیشــه ه ــود ک ــتانداردی ب ــوب و اس خ
ــه  ــد ک ــبب ش ــن س ــد. همی ــر ش ــق ظاه موف
پیش تولیــد ادامــه آن بــا ۲ قســمت دیگــر مطــرح 
و برنامه ریــزی شــود. عوامــل ایــن اثــر در نظــر 
داشــتند قســمت دوم را بــه جشــنواره ســال ٩۸ و 
قســمت ســوم را بــه جشــنواره امســال برســانند. 
مــورد اول محقــق شــد و خــوب بــد جلــف۲ در 
ــد و  ــش درآم ــه نمای ــته ب ــال گذش جشــنواره س
بالفاصلــه بعــد از آن اکــران شــد و در حالي کــه 
فروشــي بــاالي ۲۰ میلیــارد برایــش پیش بینــي 
مي شــد، امــا شــیوع بیمــاري کرونــا همــه 
چیــز را برهــم زد. فیلــم خــوب بــد جلــف۲ کــه 
اوایــل اســفند ســال گذشــته بــه عنــوان اولیــن 
فیلــم نــوروزي بــه اکــران عمومــي درآمــد تنهــا 
3 روز روي پرده هــا مانــد و حــدود ۲میلیــارد 
ــک  ــي ی ــه نوع ــه ب ــت ک ــروش داش ــان ف توم
ــي  ــا تعطیل ــت ب ــود و درنهای رکــورد بي ســابقه ب
ــد و  ــف ش ــم متوق ــن فیل ــران ای ــینماها، اک س
بعــد از مدتــي بــه صــورت آنالیــن اکــران شــد 
ــا  ــد ت ــل آم ــه عم ــي از آن ب ــتقبال خوب و اس
ــن  ــران آنالی ــم اک ــن فیل ــه پرفروش تری جایي ک
روي پلتفــرم فیلیمــو شــد و حــاال ادامــه آن بــه 
ــریال  ــد. س ــد ش ــریال پخــش خواه صــورت س
خــوب، بــد، جلــف: رادیواکتیــو بــه قلــم پیمــان 
ــدی  ــم خانی و امیرمه ــراب قاس ــم خانی، مه قاس
ــه اســت و تهیه کنندگــی و کارگردانــی ایــن  ژول
ســریال را محســن چگینــی برعهــده دارد. پیمان 
ــز در  قاســم خانی در مقــام مشــاور کارگــردان نی
ایــن پــروژه حضــور دارد. این ســریال بــه صورت 
اختصاصــی از 3 بهمــن و از پلتفــرم فیلیمو پخش 

ــیدي،  ــان جمش ــاني، پژم ــام درخش ــود. س مي ش
حامــد کمیلــي، آناهیتــا درگاهي، محمــد بحراني، 
امیرمهــدي ژولــه، مــارال فرجاد، فرزیــن محدث، 
ــور  ــا حض ــی و ب ــو صالح ــجره، تین ــکیب ش ش
ــران  ــش بازیگ ــر خیراندی ــش و گوه ــاد آئی فره

اصلــي ایــن ســریال هســتند.

یک اتفاق بي سابقه در جهان
معمــوال شــاهد تولیــد فیلم هــاي ســینمایي 
ــریال هاي  ــور س ــا همینط ــمت و ی ــد قس در چن
ــن  ــاال ای ــتیم و ح ــل هس ــون در چندفص تلویزی
ــج شــده اســت  ــز رای موضــوع در کشــورمان نی
ولــي دربــاره خــوب بــد جلــف یــک اتفــاق جدید 
و بي ســابقه رخ داده اســت. بخــش اول ایــن اثــر 
بــه صــورت ســریال از تلویزیــون پخــش شــد و 
ــد  ــه ســینما آمدن ــان شــخصیت ها ب ســپس هم
ــت  ــد و درنهای ــد ش ــینمایي تولی ــم س و ۲ فیل
شــاهد ادامــه آن بــه صــورت ســریال و ایــن بــار 
از شــبکه نمایــش خانگــي هســتیم. اتفاقــي کــه 
قطعــا در سراســر جهــان بي ســابقه بــوده اســت.

فیلمساز خوب در سریال خوب
داســتان ســریال خوب بــد جلــف: رادیواکتیو 
ادامــه داســتان فیلــم ســینمایی خوب بــد جلف۲: 
ارتــش ســری مي باشــد. ایــن ســریال روایتگــر 
ماجراجویی هــای پژمــان جمشــیدی و ســام 
از دزدیــده شــدن توســط  درخشــانی پــس 
یکــی  در  قاســم خانی  پیمــان  چچن هاســت! 
ــریال از  ــن س ــود: ای ــه ب ــش گفت از مصاحبه های
ــف رد  ــد جل ــوب ب ــک و دو خ ــمت ی روی قس
ــري،  ــن س ــه دارد. در ای ــی قص ــود. خیل می ش
ــه  ــوند، جعب ــور می ش ــی گم وگ ــر اصل ۲ بازیگ
کیــک زرد همچــون اســتخوان پلنــگ صورتــی 

بیــن همــه دســت بــه دســت می شــود و جالــب 
ــمت  ــه در قس ــی ک ــد کمیل ــه حام ــت ک آنجاس
ــوم  ــخه س ــود در نس ــوس ب ــل و جاس دوم قات
ــود.  ــی می ش ــینما و کارگردان ــق س ــا عاش واقع
ــد  ــاندنس کی ــیدی و س ــب بوج کس ــک ش او ی
ــود  ــدار می ش ــه بی ــح ک ــردا صب ــد و ف را می بین
ــی  ــیر در حال ــن مس ــت و در ای ــق سینماس عاش
ــات  هســتند، او دوســت  ــر عملی کــه همــه پیگی
دارد یــک فیلــم خــوب بســازد و ســام و پژمــان 
را تبدیــل بــه بوچ کســیدی و ســاندنس کیــد کــه 
طبیعتــا گنــد می زننــد بــه همــه خاطراتــی کــه از 

ــم! ــم داری آن فیل

طوالني بودن یک داستان جذاب
ــد  ــوب ب ــمت اول خ ــت قس ــد از موفقی بع

جلــف صحبت هــاي زیــادي دربــاره ســاخت 
ادامــه آن مي شــد، یــک روز خبــر مي رســید 
کــه قــرار اســت ســریال شــود و روز دیگــر چنــد 
ــل  ــه نظــر می رســد کــه دلی ــم ســینمایي! ب فیل
ســاخت ایــن ســریال، طوالنــی بــودن بیــش از 
ــم خانی  ــان قاس ــد. پیم ــم باش ــتان فیل ــد داس ح
ــوم  ــری س ــاخت س ــورد س ــه اي در م در مصاحب
خــوب بــد جلــف گفــت: ســری دوم و ســوم در 
ابتــدا قــرار بــود یــک ســریال ۱۸ قســمتی شــود 
ــه  ــا ب ــود ام ــده ب ــته ش ــمتش نوش ــه ۱۱ قس ک
مشــکالتی خصوصــا مشــکالت مالــی برخوردیم 
و در آن مقطــع، تصمیــم گرفتیــم آن را به ۲ فیلم 
ــود  ــن ب ــان ای ــم. برنامه م ــل کنی ســینمایی تبدی
ــان  ــی پول م ــازیم ول ــم بس ــا ه ــر ۲ را ب ــه ه ک
نرســید )خنــده( و گفتیــم اول خــوب بــد جلــف۲ 

را اکــران کنیــم و بعــد ســراغ ســری ســوم برویم. 
ــناخت  ــتان ش ــه و داس ــتر مقدم ــری دوم بیش س
گــروه فیلمســازی بــود و شــروع اتفاقــات جدیــد 
ــم  ــی ه ــد. از طرف ــم دی ــریال خواهی ــه در س ک
ــا  تصمیــم گرفتیــم ادامــه  خــوب بــد جلــف را ب
ــم  ــته بودی ــه نوش ــریالی ک ــه س ــان فیلمنام هم
ــه  ــف3  ب ــد جل ــوب ب ــرم خ ــه نظ ــازیم. ب بس
ــده دار  ــکانس های خن ــرا و س ــی ماج ــدازه کاف ان
ــمت  ــا ۱۲ قس ــدود ۱۰ ت ــم ح ــر می کن دارد. فک
و  ســابق  بازیگــران  همیــن  بــا  و  می شــود 
ــه اســت. ــوی دوربیــن رفت ــد جل بازیگــران جدی

همکاري با مهران مدیري...!
ــون  ــواره پیرام ــه هم ــائلي ک ــي از مس یک
موضــوع  دارد،  وجــود  قاســم خاني  پیمــان 
ــري اســت چــرا کــه  ــا مهــران مدی همــکاري ب
ایــن ۲نفــر هــرگاه در کنــار هــم بوده انــد، 
ــما  ــراي ش ــاید ب ــده اند. ش ــر ش ــان ظاه درخش
هــم جالــب باشــد بدانیــد کــه مهــران مدیــري 
ــاه  ــي کوت ــف نقش ــد جل ــوب ب ــود در خ ــرار ب ق
داشــته باشــد کــه نشــد. پیمــان قاســم خاني در 
مصاحبــه اي گفتــه بــود: مهــران مدیــری خیلــی 
بازیگــر گرانــی اســت امــا جــدا از ایــن موضــوع، 
خیلــی گرفتــار اســت و کارهــای مختلفــی دارد. 
ــد  ــاه می توان امــا گاهــی در حــد نقش هــای کوت
ــف،  ــد جل ــا در خــوب ب ــد. اتفاق ــازی کن ــد ب بیای
ــودم و می خواســتم  نقــش خبرچیــن را نوشــته ب
ــم  ــی آن دوران ه ــد ول ــازی کن ــران آن را ب مه
ــی  ــد. ول ــود و نتوانســت همــکاری کن ــار ب گرفت

ــد. ــاق بیفت ــن اتف ــده ای ممکــن اســت در آین

تعادل بین درام و کمدي
ــه  ــر ب ــال هاي اخی ــاني در س ــام درخش س
یکــي از موفق تریــن و پرکارتریــن بازیگــران 
ســینما و تلویزیــون تبدیــل شــده اســت و جالــب 
ــازي در  اســت کــه او بازیگــري اســت کــه از ب
ــا در  ــدارد. او باره ــي ن ــاوت ابای ــاي متف نقش ه

ــازي کــرده  ــي منفــي ب نقش هــاي جــدي و حت
ــاي  ــتاره فیلم ه ــه س ــت ک ــي اس ــاال مدت و ح
ــه  ــن رابط ــودش در ای ــت. خ ــده اس ــدي ش کم
ــش  ــت پی ــث مارک ــه بح ــی ک ــد: زمان مي گوی
می آیــد، بازیگــر محــدود می شــود. مــن دوســت 
دارم نقش هــای درام هــم بــازی کنــم امــا 
همیشــه فیلم هــای کمــدی مخاطــب بیشــتری 
دارنــد. ســعی دارم در انتخاب هایــم تعادلــی بیــن 

ــم. ــرار کن ــدی برق ــای درام و کم فیلم ه

پسر بد سینماي ایران
پژمــان جمشــیدي آنقــدر در بازیگــري 
درخشــیده کــه حــاال خیلي هــا فرامــوش کرده اند 
ــوده اســت! او  ــک فوتبالیســت ب ــه او روزي ی ک
ــر، در گیشــه  ــرکاري در ســینما و تئات ــارغ از پ ف
ــوده و یکــي از چهره هــاي  ــز بســیار موفــق ب نی
پولســاز ســال هاي اخیــر ســینما بــه شــمار 
مــي رود. او دربــاره خــوب بــد جلــف و همــکاري 
ــی  ــر کس ــد: ه ــم خاني مي گوی ــان قاس ــا پیم ب
مــدل خــودش فیلــم می ســازد و آزاد اســت کــه 
ــان  ــا پیم ــرود. ام ــو ب ــد جل ــور می خواه ــر ط ه
قاســم خانی مــدل و شــیوه خــودش را دارد و 
ــه اســت  ــدر در لفاف ــد آنق ــر هــم شــوخی کن اگ
و واضــح بیــان نمی شــود کــه تــوی ذوق بزنــد. 
دلیــل تفاوتــش هــم ایــن اســت کــه او پیمــان 
قاســم خانی اســت. بــه نظــرم انجــام دادن هیــچ 
ــان  ــت. پیم ــخت نیس ــان س ــرای پیم کاری ب
ــت دارم و  ــواده ام دوس ــوی از خان ــل عض را مث
خیلــی خوشــحالم کــه بــا او رفیــق هســتم و بــا 

ــم. ــکاری می کنی ــم هم ه

بازي در نقش هاي جدید
ــت  ــي اس ــي از بازیگران ــی یک ــد کمیل حام
کــه از همــان شــروع کارش نشــان داد اســتعداد 
ــا اینکــه بــازي  بــازي در هــر نقشــي را دارد و ب
در نقش هــاي ســخت و متفــاوت از ویژگي هــاي 
اوســت ولــي نشــان داده کــه از پــس هــر نقشــي 
ــازي در  ــاره ب ــدي... او درب ــي کم ــد حت برمي آی
ــکاو  ــه کنج ــد: همیش ــف مي گوی ــد جل ــوب ب خ
بــودم کــه نقش هــای جدیــد بــازی کنــم. فکــر 
می کنــم در خــوب بــد جلــف زیــاد از خــود 
ــر  ــن اث ــازی در ای ــودم. از ب ــگی ام دور نب همیش
ــود. ــه جدیــدی ب ــم تجرب راضــی هســتم و برای

بازیگر یک نقش عوض مي شود
ــف۲  ــد جل ــه پارســا بازیگــر خــوب ب ریحان
بــود کــه یکــي از نقش هــاي اصلــي را برعهــده 
ــارج  ــه خ ــر ب ــن بازیگ ــرت ای ــت و مهاج داش
ــاال  ــرف او ح ــارج از ع ــاي خ ــور و کاره از کش
ســینمایي  فیلم هــاي  از  تعــدادي  تنهــا  نــه 
اکران نشــده بــا بــازي وي را بــه دردســر انداخته، 
بلکــه باعــث شــد تــا ســازندگان خــوب بــد جلف، 
ــن  ــد و بدی ــن او کنن بازیگــر دیگــري را جایگزی
ترتیــب آناهیتــا درگاهــي کــه پیش از این ســابقه 
حضــور در شــبکه نمایــش خانگــي را بــا ســریال 
موفــق ممنوعــه داشــته بــه گــروه بازیگــران این 

ســریال اضافــه شــد.

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

این روزها اهالي هنر بیش از پیش از مسئوالن 
فرهنگي کشور گالیه دارند چرا که هرچه دوران کرونا 
طوالني تر مي شود، تعطیلي اجباري اهالي هنر هم بیشتر 
شده و وضعیت آنها روزبه روز وخیم تر مي شود و این 
در شرایطي است که تدبیري از سوي مسئوالن دولتي 
و فرهنگي اندیشیده نشده و وعده هایي هم که داده 
شده، چندان عملي نشده است! امین زندگانی بازیگر 
محبوب و شاخص سینما و تلویزیون یکي از چهره هایي 
است که این روزها به شدت به مسئوالن انتقاد دارد.

دنیاي  با  کوتاه  مصاحبه اي  در  زندگاني  امین 
هنرمندان  روزهاي  این  وضعیت  درباره  نان  جوا
در  کشور  فرهنگی  متولیان  از  انتقاد  همینطور  و 
خصوص ارائه راهکار برای خروج از کمای سینما در 

دوران کرونا گفت: مشکالت در کشور ما این روزها 
آنقدر زیاد است که فقط نمی توانیم به مشکل اهالی 
سینما اشاره کنیم، متاسفانه وضعیت اغلب حرفه ها و 
مشاغل به هم ریخته و مسئوالن هم تدبیری برای 
رفع هیچ یک از این مشکالت ندارند از این رو بنده 
معتقدم تا زمانی که دچار معضل و بحران در بخش 
از  هیچ یک  در  خوبی  اتفاق  هیچ  هستیم  مدیریت 
عادی  شرایط  در  متاسفانه  داد!  نخواهد  رخ  حوزه ها 
هم وضعیت سینما و تئاتر و به طور کل فرهنگ و 
هنر بسیار وخیم بود وای به حال االن که کرونا هم 
آمده و حال و روز همه را بدتر از بد کرده است! در 
تعجب  باید  بود  خوب  سینما  حال  اگر  شرایط  این 
می کردیم. متاسفانه سینمای ایران سالهاست که به 

کما رفته و حال و روز خوبی ندارد!
روزها  این  که  محبوب  و  شاخص  بازیگر  این 
سریال خانه امن را هم در حال پخش دارد با اشاره به 
معضالت اصلي بخش هنر در کشور به تخصص گرایي 
اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مسائلی که سینما 
و سایر بخش ها را با مشکل جدی روبرو ساخته معضل 
عدم تخصص گرایی است. بنده معتقدم تا زمانی که 
در پست های مدیریتی تخصص گرایی اتفاق نیفتد ما 

به هیچ نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.
باید  ما  اینکه  بر  تاکید  با  زندگانی سپس  امین 
آگاه باشیم که نمی توانیم بحران مدیریتی چندین ساله 
را به صورت معجزه وار حل کنیم تصریح کرد: وقتی 
سال ها فقدان حضور نیروهای متخصص و دغدغه مند 

باعث ایجاد یک معضل جدی در حوزه ای شده باشد 
نمی توان آن معضل را سریع حل کرد. از این رو اگر 
فکر کنیم حاال یک شبه می توان برای خارج شدن از 
کمای سینما در دوران کرونا به نتیجه برسیم تفکری 
بهبود  شاهد  نمی توانیم  راحتی  این  به  و  است  غلط 

وضعیت سینما باشیم.
این بازیگر محجوب و دوست داشتني در پایان 
صحبت هایش بازهم بر مشکالت مردم در روزهایي 
کرونایي تاکید کرد و گفت: متاسفانه خانه از پای بست 
ویران است! بنده موکدا تأکید می کنم این روزها کل 
جامعه دچار معضل و پاندمی بحران مدیریتی است و تا 
زمانی که این بحران برطرف نشود شاهد بهبود اوضاع 
در هیچ بخش و حوزه ای از جمله سینما نخواهیم بود.
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از کیک زرد و استخوان پلنگ صورتي تا فیلمساز شدن آقاي قاتل!


