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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بهمن هاشمي:

 انتخاب مجریان و 
گویندگان سلیقه ای 

است!

6ورزش
بنا: مشکلی بابت 

حضور در تورنمنت 
های خارجی نداریم

برنامه هاي  كرده  سعي  صداوسيما  كه  سال هايي  تمام  در 
مجري محور خود را افزايش دهد و در عين حال جذابيت هاي آنها 
را زياد كند، شاهد بوده ايم كه برخي مجريان كاربلد هم سعي 

كرده اند تا فضاي بهتري را به اين دست از برنامه ها بدهند. 

محمد بنا ، درباره شرايط فرنگی كاران حاضر در اردوی تيم 
ملی، اظهار كرد: خدا را شکر بچه ها شرايط خوبی دارند و به 
سمت جلو حركت می كنند. مهمترين بحث حفظ انگيزه كشتی 

گيران در اين شرايط است 

ایران بزرگترین تولید کننده و صادرکننده 
بنزین خاورمیانه 

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ایران بزرگترین تولید کننده و 
بنزین خاورمیانه است، گفت: پاالیشگاه ستاره خلیج  صادرکننده 
فارس نه تنها از خروج ارز از کشور برای واردات بنزین جلوگیری 
کرد بلکه به ارزآوری کشور از محل صادرات فرآورده های نفتی نیز کمک 

کرد تا شاهد جهش بیشتر قیمت ارز نباشیم.
صفحه 3

باید  دادگستری گفت:  و وکیل  حقوقدان 
و  کرامت  حفظ  الیحه  شدن  قانونی  از  پیش 
حمایت از زنان در برابر خشونت، تکلیف اعمال 
سالیق و نگرش های شخصی روشن شود زیرا به صرف 
تصویب چنین لوایح، تحول اساسی در احقاق حقوق زنان 

ایجاد نمی شود.

عبدالصمد خرمشاهی با ابراز خرسندی از اینکه الیحه 
حمایت از زنان در برابر خشونت پس از چند سال کش 
و قوس، در راه رسیدن به سرانجام است، اظهار داشت: 
قوانین و لوایح اینچنینی تا حدودی می تواند به کمک زنان 
بیاید و حقوق اجتماعی و شهروندی آنان را تضمین کند.
صفحه 3

افزایش مجازات ها، تاثیری بر فرهنگ سازی ندارد!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

درمان مجلس  و  بهداشت  رئیس کمیسیون 
شورای اسالمی گفت: واردات ۱۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار دوز واکسن کرونا از کشورهای خارجی قابل 

اعتماد و مورد تایید در دستور کار است.
حسینعلی شهریاری روز گذشته)دوشنبه( و در 
حاشیه بازدید از روند ساخت پروژه بیمارستان ۲۵۰ 
طبق  داشت:  اظهار  ساوه،  شهرستان  تختخوابی 
واکسن  واردات  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
فایزر تولید کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا 
ممنوع است اما اجازه ورود واکسن مطمئن از دیگر 

کشورهای خارجی قابل اعتماد صادر شده است.
با  واکسن  واردات  مسئولیت  کرد:  بیان  وی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی است که 
برای این منظور تاکنون ۵۲ میلیون دالر به عنوان 
پیش  پرداخت برای واردات این محصول درمانی 
به طرف های خارجی پرداخت شده است و طبق 

برنامه تا پایان ماه جاری وارد کشور خواهد شد.
درمان مجلس  و  بهداشت  رئیس کمیسیون 
شورای اسالمی ادامه داد: برخی واکسن ها به دلیل 
تلفات  بالینی،   فعالیت های  نکردن  سپری  اینکه 

مجمع  دبیرکل  اند.  داشته  همراه  به  را  بسیاری 
خیرین سالمت کشور بیان کرد: از زمان تشکیل 
مجمع خیرین سالمت در کشور افزون بر ۸۰ هزار 
میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های بهداشت 

و درمان هزینه شده است.
سالمت  خیرین  مجمع  شهریاری،  گفته  به 
جاده ای  اورژانس  پایگاه   ۱۰۰ ساخت  همچنین 
این  تحقق  برای  و  است  کرده  هدف گذاری  را 
برنامه الزم است که مسئوالن نیز مشارکت جدی 

داشته باشند.
وی تصریح کرد: ساخت آزمایشگاه غذا و دارو 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۴۰ ساوه  شهرستان  در 
داشته است و برای تکمیل چنین پروژه هایی با 
ماهیت سالمت محور باید از ظرفیت خیرین استفاده 

بهینه صورت گیرد.
به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی از ابتدای شیوع ویروس 
طرح  در  کشور  سالمت  خیرین  تاکنون،   کرونا 
کمک مومنانه معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 

مشارکت داشته اند.

دانشوری  مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
بستری های کرونا طی چند  آمار  افزایش  به  اشاره  با 
روز اخیر، نسبت به بروز پیک چهارم در صورت عدم 
رعایت پروتکل ها و بازگشایی های شتابزده هشدار داد.

دکتر پیام طبرسی با اشاره به وضعیت فعلی اپیدمی 
کرونا در تهران، اظهار کرد: در حال حاضر خوشبختانه 
نشانه های پیک را نداریم ولی مساله نگران کننده در 
این چند روز اخیر به خصوص در تهران، افزایش موارد 
با 3 درصد  بستری است، به گونه ای که روز گذشته 

افزایش در میزان بستری های کرونایی روبرو بودیم.
با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
تاکید بر اینکه چرخه بیماری همچنان در سطح جامعه 
فعال است، ادامه داد: زمانی که شاهد افزایش ابتالی 
هنرمندان، ورزشکاران و یا چهره های سرشناس هستیم، 
به این معناست که چرخه ویروس فعال بوده و این افراد 
نیز به دلیل حضور در تجمعاتی همچون استادیومها و 

غیره درگیر شده اند.
و  پروتکل ها  رعایت  سطح  کاهش  از  نتقاد  ا

بازگشایی های زودهنگام
دکتر طبرسی ضمن انتقاد از کاهش سطح رعایت 
پروتکل ها و بازگشایی های زودهنگام در شرایط شکننده 
و ناپایدار اپیدمی، عنوان کرد: بازگشایی مدارس و سایر 
شرایط  در  کنسرت  و  سینما  همچون  تجمعی  اماکن 
تبعات  و  نتایج  و  است  بزرگی  اشتباه  فعلی،  شکننده 

اینگونه تجمعات طی دو هفته آینده نمایان می شود.
تداوم  ضرورت  بر  تاکید  با  تخصص  فوق  این 
با  پروتکل ها و محدودیت های کرونایی، عنوان کرد: 
توجه به تجربیات پیک های قبلی، اگر این بار با پیک 
جدیدی روبرو شویم مطمئنا شرایط بدتری نسبت به 

پیک های قبلی را تجربه خواهیم کرد.
میزان  افزایش  با  ویروس  مستقیم جهش  ارتباط 

ابتال
وی در این رابطه به شرایط وخیم برخی کشورهای 
اروپایی همچون انگلستان و آلمان اشاره کرد و گفت: 
افزایش شدید آمار ابتال و فوتی در این کشورها ناشی 
فعال شدن شدید چرخه  ها،  پروتکل  تمکین  از عدم 
افزایش  و  ویروس  جهش  آن  دنبال  به  و  ویروس 
سرعت انتقال بیماری است؛ شرایط خطرناکی که در 
کشور ما نیز در صورت ادامه روند بی احتیاطی  در رعایت 
پروتکل ها و ساده انگاری شرایط بیماری، ایجاد خواهد 
و  ابتال  میزان  افزایش  با  ویروس  چراکه جهش  شد؛ 
فعال شدن چرخه انتقال ویروس ارتباط مستقیمی دارد.

سنین  به  بیشتری  تمایل  یافته  جهش  ویروس 
پایین دارد

نگران  اخبار  به  اشاره  با  همچنین  طبرسی  دکتر 
اپیدمیولوژیست های  و  متخصصان  از  که  کننده ای 
انگلیس و آلمان در خصوص افزایش درگیری کودکان 
و نوجوانان به گوش می رسد، عنوان کرد: با توجه به 

این اظهارات، مساله رعایت پروتکل ها و پیشگیری از 
بازگشایی زودهنگام مدارس بسیار جدی تلقی می شود.

وی در این رابطه توضیح داد: پیش از این شدت 
بدن  های  گیرنده  و  رسپتورها  به  ویروس  چسبندگی 
طی  احتماال  ولی  بود  پایین  نوجوانان  و  کودکان 
جهش های اخیر ویروس، تمایل آن به کودکان و سنین 
پایین تر بیشتر شده است؛ از طرف دیگر همانگونه که 
لذا  و  نیست  کودکان  واکسیناسیون  هدف  می دانیم 
نیز  را  واکسیناسیون  اهداف  کودکان،  بیشتر  درگیری 

خدشه دار می کند.
هدف اصلی از واکسیناسیون حذف اپیدمی است

واکسیناسیون  از  اصلی  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
حذف اپیدمی است، اظهار کرد: در این شرایط افزایش 
ابتال و درگیری کودکان منجر به انتقال بیشتر بیماری 
به سایرین و تداوم چرخه فعال ویروس خواهد شد و 
عالوه بر به خطر انداختن جان کودکان و سایرین، حتی 
از خاموشی و  در صورت آغاز واکسیناسیون عمومی، 

حذف اپیدمی جلوگیری می کند.
دانشوری  مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
پروتکل ها،  رهاسازی  از  مجدد  انتقاد  پایان ضمن  در 
افزایش ترددهای غیرضروری درون و برون شهری و 
بازگشایی های شتابزده، تاکید کرد: عدم توجه به این 
اصول در شرایط ناپایدار اپیدمی، مجددا شرایط ناگواری 

را برای کشور رقم خواهد زد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

با تداوم بی احتیاطی ها، پیک چهارم کرونا حتمی است

با تداوم بی احتیاطی ها
صفحه ۱ پیک چهارم کرونا حتمی است

حداکثری  فشار  کارزار  اصلی  ایران هدف  ارز  بازار 
شرایط  ترامپ  رفتن  با  حاال  اما  بود،  ترامپ  دولت 

عوض شده است.
تحلیل  به  رشی  ا گز ر  د بلومبرگ  ری  ا خبرگز
مشروح  پرداخت.  ایران  اقتصاد  بر  ترامپ  تاثیرات 
ایران تازه داشت  ادامه آمده است:  این گزارش در 

که  شد  می  مند  بهره  جهانی  اقتصادی  مزایای  از 
اعمال تحریم های  با  و  برجام خارج شد  از  ترامپ 
سخت، این کشور را به چالش کشید. جو بایدن که 
ششمین  و  چهل  عنوان  به  گذشته  هفته  چهارشنبه 
ز  ا برخی  کرد  یاد  سوگند  آمریکا  جمهور  رییس 
است  ساخته  ملغی  را  ترامپ  جنجالی  تصمیمات 

اتخاذ  و  پاریس  اقلیمی  توافق  به  بازگشت  جمله  از 
رویکرد مهاجرتی متضاد با ترامپ. او همچنین وعده 
و  کند  برقرار  مجددا  را  ایران  با  ارتباط  است  داده 
برخی از معماران توافق هسته ای را در سمت های 

است.   کرده  منصوب  کلیدی 
صفحه 3

افت قیمت 
برخی

 خودروها حتی 
تا زیر قیمت 

کارخانه!
صفحه 3

بهینه سازی ظرفیت تمامی مدول های احیا 
در دستور کار

از  بازدید  مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، در جریان 
روند اجرای تعمیرات ساالنۀ مدول F واحد احیا مستقیم، بهینه سازی 

تمامی این مدول ها را مورد تأکید قرار داد. 
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی 
از اقدامات و زحمات کارکنان بخش های مختلف در این زمینه، اجرای 
این پروژه در زمان معین با رعایت نکات ایمنی را ارزشمند دانست و بر 
ثبت دقیق دستاوردهای فنی و نتایج این طرح و همچنین پیاده سازی 

دستاوردها بر سایر مدول ها تأکید کرد.

 
صفحه ۴

7فرهنگ

برگزاری 
نمایشگاه به ضرر 

کتاب فروش 
است

سينا دادخواه معتقد است، نمايشگاه كتاب تهران دوپينگ 
با ۲۰درصد تخفيف  است، چون دولت كمک می كند آدم ها 
جزء  دو  نفع  به  رويداد  اين  كه  می گويد  او  بخرند.  كتاب 
عمده  طور  به  و  پخش  شركت های  يعنی  كتاب  حلقه  ديگر 

كتاب فروش نيست.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: نحوه 
با طبیعت نشان دهنده میزان تمدن  برخورد یک ملت 
آنهاست و نیاز است آموزش های زیست محیطی در کتب 

درسی لحاظ شود.
به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه پیام نور، حجت 
اهلل ایوبی در دومین جشنواره و چهارمین همایش ملی 
آموزش محیط زیست که به صورت آنالین در سازمان 
مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، افزود: آموزش کودکان 

در نحوه رفتار با محیط زیست می تواند بسیار موثر باشد.

وی گفت:  ایران سرزمین شعر، ادبیات، هنر، ادیبان، 
حکیمان و بزرگان است و در طول تاریخ علم و دانش و 
فرهنگ از این سرزمین به دنیا سرازیر شده است. این وظیفه 
تاریخی ماست که در عرصه حفظ محیط زیست نیز پیشگام 

بوده و حرفی برای گفتن داشته باشیم.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اظهار داشت: 
اگر نگاهی به متون ادیبان ایران زمین بیندازیم می بینیم 
که در همه نسل ها، توجه به آب، هوا، حیوانات و محط 

زیست در فرهنگ ما جای دارد.

ایوبی با اشاره به توجه فقه شیعه به حفظ محیط زیست 
نیز افزود: در دین نیز بارها بر حفظ طهارت آب، رفتار مناسب 

با موجودات زنده تاکید شده است.
مسائل  به  افراد  توجهی  بی  دلیل  ترین  مهم  وی 
زیست محیطی را ناآگاهی از پیامدهای رفتارهای خود 
دانست و اظهار داشت: انتظار داریم آموزش های زیست 
محیطی توسط آموزش و پرورش در کتب درسی لحاظ و 
از طریق شبکه های ارتباط جمعی و رسانه ها به تمامی 

مردم ارائه شود.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

آموزش های زیست محیطی در کتب درسی لحاظ شود

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
ایران 1۶ میلیون دوز واکسن کرونا از کشورهای قابل 

اعتماد وارد می کند

کتاب شعر »چگونه یک قلب را بشوییم؟« از 
»بانو کاپیل« برنده نهایی این دوره از جایزه شعر »تی. 
اس. الیوت« از بین ۱۰ نامزد راه یافته به فهرست کوتاه 
این جایزه معتبر شد. به گزارش روزنامه گاردین، بانو 
کاپیل )Bhanu Kapil( شاعر ۵3 ساله انگلیسی 
با مجموعه شعر چگونه یک قلب را بشوییم، گوی 
سبقت را از ۹ شاعر دیگر راه یافته به فهرست کوتاه 
جایزه شعر تی.اس.الیوت، ربود و این جایزه ۲۵ هزار 

پوندی را از آن خود کرد.
کاپیل در مجموعه شعر جذاب و گیرای چگونه 
یک قلب را بشوییم، دینامیک های ناخوشایندی را 
میزبان  و  مهاجر  یک  بین  که  می کشد  تصویر  به 
زبان  از  و  است  جریان  در  او  مرفه  و  سفیدپوست 
میهمان  برای همیشه  مهاجر می نویسد  شخصیت 
است.  کننده  اندازه خسته  چه  تا  بودن  خانه کسی 
کاپیل می گوید ایده نوشتن این مجموعه شعر بعد 
روزنامه  در  کالیفرنیایی  زوج  یک  عکس  دیدن  از 
به ذهنش رسید که درهای خانه خود را روی یک 

میهمان مهاجر باز کرده بودند.ویل هریس با کتاب 
شعر رندانگ )Rendang(، دیزی الفارژ با زندگی 
بدون هوا )Life Without Air(، وین هالووی 
 Love Minus( عشق  منهای  عشق  کتاب  با 
Love (، ناتالی دیاز با شعر عاشقانه پسااستعماری 
)Postcolonial Love Poem( ، گلین ماکسول 
شاعر و داستان نویس انگلیسی، شین مک کری شاعر 
آمریکایی، ساشا داگدیل شاعر و مترجم انگلیسی، اال 
فریرز شاعر و هنرمند بصری و جی.او.مورگان شاعر 
اهل اسکاتلند، رقبای کاپیل برای رسیدن به جایزه 

تی.اس.الیوت برای بهترین شعر سال ۲۰۲۰  بودند.
و  معتبرترین  از  یکی  تی .اس .الیوت  جایزه 
باارزش ترین جوایز ادبی انگلیس است که هر ساله 
توسط بنیاد تی.اس.الیوت به بهترین اثر در حوزه شعر 
اهدا می شود. برنده این جایزه مبلغ نقدی ۲۵ هزار 
پوندی دریافت می کند و به هرکدام از شاعرانی که 
به فهرست نامزدهای نهایی راه یافته باشند، هزار و 

پانصد پوند اهدا می شود. 

»چگونه یک قلب را بشوییم«؛ برنده جایزه »تی.اس.الیوت« شد
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نظر یک حقوقدان در مورد الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت؛

افزایش مجازات ها، تاثیری بر فرهنگ سازی ندارد!
دادگستری  وکیل  و  حقوقدان 
گفت: باید پیش از قانونی شدن الیحه 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
نگرش های  و  سالیق  اعمال  تکلیف  خشونت، 
تصویب  صرف  به  زیرا  شود  روشن  شخصی 
چنین لوایح، تحول اساسی در احقاق حقوق زنان 

ایجاد نمی شود.
از  خرسندی  ابراز  با  خرمشاهی  عبدالصمد 
برابر خشونت  در  زنان  از  حمایت  اینکه الیحه 
پس از چند سال کش و قوس، در راه رسیدن 
به سرانجام است، اظهار داشت: قوانین و لوایح 
اینچنینی تا حدودی می تواند به کمک زنان بیاید 
و حقوق اجتماعی و شهروندی آنان را تضمین کند.

تضمین  بودن  محدود  چرایی  درباره  وی 
در  این الیحه خاطرنشان کرد:  در  زنان  حقوق 
مورد کودکان، قانون جامع و مانع حمایت از حقوق 
کودکان وجود دارد پس چرا هنوز با معضل کودک 
آزاری، کودکان کار و خیابانی روبه رو هستیم، مگر 
در مورد مواد مخدر قانون اعدام وجود ندارد اما 
چرا همچنان جرم درصد باالیی از زندانیان کشور 

با مواد مخدر گره خورده است؟
الیحه  مورد  در  کرد:  تاکید  حقوقدان  این 
به  وضع  هم  برابر خشونت  در  زنان  از  حمایت 
فرهنگ،  اینکه  مگر  بود  خواهد  منوال  همین 
نوع نگاه به زنان، رفتار مردان نسبت به زنان و 
سایر قوانین در خصوص حقوق زنان و نگرش به 
آن ها در جامعه تحول اساسی پیدا کند. در غیر 
اینصورت و به طور قطع به این لوایح نمی توان 

خوش بین بود.
باورهای سنتی و عرفی مانع اجرای صحیح 

الیحه می شوند
خرمشاهی در بخشی دیگر از این گفت وگو 
با بیان اینکه معنای واژه تعرض به زنان شامل 
متلک ساده تا تجاوز به عنف است، تصریح کرد: 
همواره این تعرض به انحای مختلف وجود داشته 
و دارد اما دست اندازها و موانع زیادی وجود دارد 
که زنان نمی توانند آنگونه که باید و شاید این 

قضیه را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
اخالقی  های  محدودیت  داد:  توضیح  وی 
آبرو و حیثیت و مسایلی  بین رفتن  از  یا ترس 
این چنینی باعث شده که مردان متجری شوند 
بنابراین قبل از نیاز به قوانین اینچنینی و لوکس، 
راهکارهای  و  ها  راه  از  که  داریم  نیاز  این  به 
مختلف موانع پیش رو در جهت احقاق حق زن 

در جامعه رفع شود.
الیحه نیاز به راهکارهای عملی برای تضمین 

حقوق زنان دارد
این وکیل دادگستری گفت:  در مورد مسایلی 
که در فقه جزایی اسالم یا احکام الیتغیر اسالم 
ریشه دارد بحثی نیست اما در خصوص مباحث 
حقوق جزایی راهکار تعدیل یا تغییر شرایط وجود 
به  بودیم  شاهد  که  دیه  موضوع  همچون  دارد 
نوعی تعدیل و از صندوقی مابه التفاوت دیه زن 

و مرد تامین می شود.
الیحه  این  مورد  در  داد:  ادامه  خرمشاهی 

هم نیاز به راه و روش هایی داریم که به صورت 
عملی حقوق زنان را تضمین کند اما متاسفانه در 
آن ضمانت اجرایی آنچنانی نمی بینم ولو قوانین 

پیشرفته هم باشد.
باید از ورود سالیق شخصی به اجرای این 

الیحه ممانعت به عمل آید
این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید هم نوع 
نگاه جامعه به زنان و هم به رعایت عملی حقوق 
آنان تغییر کند، افزود: این نیاز به آموزش همگانی 

دارد که رسانه ها بیشتر در این مورد سهم دارد.
وی در بخشی دیگر از این گفت وگو با ابراز 
تاسف از اعمال سالیق و نگرش های شخصی 
به حقوق زنان یادآور شد: نمونه این اعمال سلیقه 
ها، مربوط به موضوع دوچرخه سواری زنان می 
شود در حالیکه در قانون ممانعتی بر آن نیست و 
زن همانند مرد حق دارد با رعایت مسایل شرعی 
متعارف  به شکل  امکانات ورزشی و شهری  از 
بهره مند شود.خرمشاهی تصریح کرد: پس باید 
پیش از قانونی شدن الیحه حمایت از زنان در 
برابر خشونت، تکلیف این اعمال سالیق و نگرش 
های شخصی روشن شود در غیر این صورت با 
صرف تصویب اینگونه لوایح نباید خوش بین بود 
که تحول اساسی در احقاق حقوق زنان ایجاد شود.

فرهنگ  بر  تاثیری  ها،  مجازات  افزایش 
سازی ندارد

در الیحه  مورد مجازات هایی که  در  وی 
مجرم  برای  خشونت  برابر  در  زنان  از  حمایت 
تعیین شده هم یادآور شد: صرف تعیین مجازات 
های حداکثری تاثیر آنچنانی ندارد به عنوان مثال 
درباره اسیدپاشی، مجازات قانونی را تشدید کردند 
یا در مورد بحث مواد مخدر که مجازات اعدام برای 
آن تعیین شده اما جواب نداده زیرا فرهنگ در این 

رابطه تغییر نکرده است.
ها  مجازات  افزایش  داد:  ادامه  خرمشاهی 
نیاز  بنابراین  ندارد.  سازی  فرهنگ  بر  تاثیری 
یا  ها  دستورالعمل  قوانین،  وضع  و  تصویب  به 
آیین نامه هایی داریم که در کنار فرهنگ سازی 
حرکت کنند و افراد ملزم به رعایت این حقوق 
در خصوص زنان باشد در غیر این صورت در حد 

توصیه باقی می ماند.

ابتکار معاون رئیس جمهوری در  معصومه 
از  توئیتی  در  ماه  دی   ۱۴ خانواده  و  زنان  امور 
از زنان  تصویب الیحه حفظ کرامت و حمایت 
نوشت:  و  داد  خبر  دولت  در  خشونت  برابر  در 
و  مدیر  قاضی،  حقوقدان،  دهها  تالش  حاصل 
زنان  به  تقدیم  مقامات قوای مجریه و قضاییه 
الیحه  کرد:  تاکید  ایرانی.وی  صبور  و  شایسته 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 
در  کارشناسی،  نفر ساعت  از صدها  امروز پس 

دولت تصویب شد.
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در جهت 
حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر 
اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی 
تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های 
الزم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین 
تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با 
خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای 
هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های 
اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید 
مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت 
اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین 
مختلف و پراکنده در این زمینه توسط معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری و تایید قوه قضاییه 
به رشته تحریر درآمد و با ورود به مجلس شورای 
اسالمی می رود تا به شکل قانون چتر حمایتی 
خود را بر سر زنان بگسترد.این الیحه شامل ۵۷ 
ماده و پنج فصل است که اصطالحاتی همچون 
کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران 
تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر 
ایران  ایرانی که در قلمروی جمهوری اسالمی 
حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه 

ملی در آن مندرج شده است.
در سه فصل نخست این الیحه به تعیین 
تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با 
خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای 
هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های 
اجرایی در این زمینه اشاره شده  که ۲۷ ماده از 

این الیحه را شامل می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

سرقت اطالعات بانکی ۲۰۰۰ شهروند توسط میوه فروش سیار!
فرمانده انتظامی البرز از دستگیری اعضای باندی که به صورت گسترده 
در سطح کشور و در پوشش میوه فروشی اقدام به ۲۰ میلیارد کالهبرداری 

از ۲۰۰۰ نفر کرده بودند، خبر داد.
سردار عباسعلی محمدیان گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به 
پلیس فتا شهرستان فردیس مبنی بر برداشت از حساب بانکی آنها  در حالی 
که کارت عابر بانکشان نزد خودشان بوده، بررسی موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در بررسی های اولیه مشخص شد که برداشت ها به 
صورت اینترنتی نبوده و از طریق دستگاه پوز به روش اسکیمر و کپی کارت 

بانکی از حساب مال باختگان انجام شده است.
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در استعالم از حساب مال باختگان 
مشخص شد که وجوه به یک حساب مشخص واریز و  حدود دو میلیارد 
ریال از وجوه برداشت شده، صرف خرید طال از یک طالفروشی در یکی از 

استان های جنوبی کشور شده است .
و  دریافت  قضائی  نیابت  بالفاصله  کرد:  سردار محمدیان خاطرنشان 
کارشناسان پلیس فتا شهرستان فردیس با همکاری کارشناسان پلیس فتا 
استان موفق به دستگیری دو نفر در این ارتباط شده و حدود شش میلیارد 

ریال از وجوهی که در حساب آنها بود مسدود شد.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس فتا 
شهرستان فردیس و در بازجویی های صورت گرفته ضمن اعتراف به کپی 

۲۰۰۰ کارت بانکی در سطح کشور به عضویت در باند کالهبرداری اسکیمری 
با هدایت سردسته باند اشاره کردند که از متهمان سابقه دار و حرفه ای در کپی 
کارت های بانکی است و سابقه کالهبرداری اسکیمری در استان های مختلف را 
دارد و تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی بوده و در حال حاضر متواری است.

با توجه به اظهارات متهمان دستگیر شده و  سردار محمدیان گفت: 
تحلیل و بررسی کارشناسان این پلیس مشخص شد که متهم اصلی بعد از 
دستگیری همدستان خود به استان های دیگر متواری شده و بعد از گذشت 
زمان، مجدداً در شهرهای دیگر اقدام به تشکیل باند جدید کالهبرداری به 

روش اسکیمری و کپی کارت های شهروندان می کند.
فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: در ادامه، با اقدامات گسترده 
پلیسی، مخفیگاه متهم اصلی پرونده که سرکرده یک باند پیچیده اسکیمری 
در سطح کشور است در تهران شناسایی و با دریافت نیابت قضائی در یک 
عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی کلیه تجهیزات 

اسکیمر و کارت های کپی شده که آماده تخلیه بود کشف شد .
وی اظهار کرد: متهم دستگیر شده در اعترافاتش ضمن اشاره به تشکیل 
یک باند جدید در یکی از شهرهای حاشیه تهران در پوشش فروش میوه با 
خودرو وانت پیکان اذعان داشت که قبال نیز با اجاره یک میوه فروشی در 
شهرستان فردیس اقدام به کپی کارت های بانکی شهروندان و برداشت وجه 

از حساب آنها کرده است .
سردار محمدیان گفت: در ادامه کارشناسان پلیس فتا با دریافت نیابت 
عملیات  چندین  در  و  اعزام  تهران  اطراف  در  نظر  مورد  به محل  قضائی 
غافلگیرانه هفت نفر از اعضای این باند را دستگیر و از مخفیگاه نامبردگان 

یک دستگاه پیکان وانت و یک دستگاه پوز کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان البرز افزود: متهمان به صراحت به جرم خود 
مبنی بر کالهبرداری به روش اسکیمری از ۲۰۰۰ نفر از شهروندان به مبلغ 
۲۰ میلیارد ریال در سراسر کشور اعتراف کرده و در تشریح جزئیات این 
کالهبرداری ها اذعان داشتند که با اجاره مغازه در مکان های شلوغ و یا با 
تعمیر وانت های اوراقی، از آنها برای فروش میوه اقدام و با کپی کارت های 

مشتریان اقدام به کالهبرداری می کردند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد؛
۸۳ خوابگاه دانشجویی جدید آماده افتتاح است

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه ۸3 خوابگاه 
از ۱۰۶ خوابگاه در طرح ارتقای خوابگاه های دانشجویی آماده افتتاح است، 
گفت: تعداد ۲3 خوابگاه در حال تکمیل است که تا اواسط اسفند ماه سال 

جاری به بهره برداری می رسد.
خوابگاه های  ارتقای  افتتاح طرح  مراسم  در  مطیعی  ناصر  دکتر 
دانشجویی و تقدیر از خیرین آموزش عالی که امروز به صورت مجازی در 
حال برگزاری است گفت: هدف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از 
اجرای طرح مذکور حمایت از دانشجویان مستعد و کم بضاعت و همچنین 
کمک به رشد استعدادها و وضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان 
است. در همین راستا تعمیر خوابگاه ها و آشپزخانه های دانشجویی در کنار 
مأموریت های اصلی صندوق آغاز شد و خوابگاه ها به امکانات ورزشی و 

اتاق های تندرستی تجهیز شدند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به منابع درآمدی این 
صندوق اشاره کرد و افزود: منابع صندوق رفاه دانشجویان برای انجام 
تسهیالت  از  بهره مندی  دولت،  شامل کمک  مأموریت های صندوق 
سیستم بانکی، درآمدهای اختصاصی صندوق رفاه، وجوه حاصل از بازگشت 
وام های دانشجویی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و بازگشت اجاره بهای 
خوابگاه های دانشجویی و کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی است.

مطیعی ادامه داد: در سال های ۹۸ و ۹۹ ما با شرایط اقصادی خاصی 
مواجه بودیم، دولت با محدودیت های مالی جدی مواجه بود، قیمت ها افزایش 
یافته و هزینه خدمات رفاهی دانشجویان افزایش یافته بود. بنابراین منابع 
صندوق پاسخگوی نیاز دانشجویان نبود برای همین صندوق از خیرین 
کمک خواست و در اولین گام از خیرین تقاضای بازسازی و تجهیز 

خوابگاه ها صورت گرفت.
وی تاکید کرد: طرح ارتقای خوابگاه های دانشجویی در مهرماه ۹۸ 
پیشنهاد و زمستان همان سال تصویب شد همچنین در شهریورماه ۹۹ 
توسط هیأت امنای صندوق این طرح تصویب شد و فعالیت راه اندازی این 
طرح از اردیبهشت ماه کلید خورد.همچنین جهت ساماندهی کمک خیرین 
آموزش عالی، سامانه حامیان رفاه دانشجویی راه اندازی شد در این طرح 
۱۰۶ خوابگاه پیش بینی شد که مساحت آن ۲۵۶ هزار متر مربع است و 

اکنون ۸3 مورد آن آماده افتتاح است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: تعداد ۲3 خوابگاه 
در حال تکمیل است که تا اواسط اسفند ماه سال جاری به بهره برداری 
می رسد و اگر نیم سال بعد شرایط کرونایی مطلوب شود و دانشجویان 
بتوانند به دانشگاه بازگردند می توانند از دستاوردهای این طرح استفاده کنند.

مطیعی در پایان با بیان اینکه ظرفیت اسکان در خوابگاه های طرح 
جدید ۲۵ هزار و ۷۸3 نفر است، گفت:  اکنون ۱۷ هزار و ۵۲۸ نفر ظرفیت 
آماده بهره برداری است، همچنین میزان مشارکت دانشگاه ها در این طرح 
۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و میزان مشارکت خیرین نیز به همین 
میزان بوده است و سهم صندوق ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است 

که تا کنون خیرین ۱۷ میلیارد تومان منابع را تأمین کرده اند.
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کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛
تخصیص ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان

 برای کاهش فقر مطلق
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه 
آموزش  به  تومان  میلیارد   ۲۰۰۰ اختصاص  برای  کمیسیون  این 
مدارس  و  هنرستان ها  تجهیزات  و  تبلت  خرید  برای  پرورش  و 

شبانه روزی خبر داد.
رحیم زارع در نشست خبری ظهر روز گذشته)دوشنبه( با تشریح 
آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق ۱3 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در اختیار 
کمیته امداد و بهزیستی قرار می گیرد، همچنین ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
برای خرید تبلت، عینک، سمعک و خوراک هنرستان ها و مدارس 
و  آموزش  وزارت  اختیار  در  هنرستان ها  تجهیزات  و  روزی  شبانه 

پرورش قرار می گیرد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، 3۲۰۰ میلیارد 
تومان برای کاهش آسیب های اجتماعی، ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
حمایت از زنان سرپرست خانوار، ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از 
خانواده زندانیان و ۵۶۰۰ میلیارد تومان برای حقوق و غذای سربازان 

اختصاص می یابد.
نماینده مردم آباده در مجلس  تصریح کرد: بر اساس مصوبه 
کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ ، ۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان برای 
بیمه باربران و خادمین مساجد و مواردی که در این ردیف مشخص 
شده اختصاص می یابد. همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان برای خرید 
گندم در سال آینده و ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت 
یارانه نهاده ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، 

اختصاص می یابد.
زارع اظهار داشت: به موجب این مصوبه برای خرید یا ساخت 
مسکن محرومین و رزمندگان معسر، ۵ هزار میلیارد تومان، امور 
رفاهی و تغذیه ای دانشجویان ۹۰۰ میلیارد تومان، صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هزار و ۷۰ میلیارد تومان، 
تومان،  میلیارد   ۹۰ و  هزار   ۴ ایثارگران  درمان  و  تکمیلی  بیمه 

اختصاص می یابد.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

رییس قوه قضاییه خطاب به مسئوالن؛
اختالفات را در جلسات خصوص حل کنید نه تریبون عمومی!

رئیس قوه قضائیه گفت: تریبون ها نه محل طرح و نه محل رفع 
مسائل اختالفی است بلکه این »جلسات خصوصی مسئوالن« است 

که محل طرح و رفع مسائل اختالفی است.
به گزارش قوه قضاییه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه که روز گذشته )دوشنبه۶ بهمن( برگزار شد، ضمن تسلیت 
مادران،  مقام  گرامیداشت  و  )س(  البنین  ام  حضرت  رحلت  سالروز 
همسران و خانواده معزز شهدا، گفت: امروز شهدا چراغ راه هدایت همه 
انسان ها هستند و پیام آن ها برای ما پیام عبودیت و بندگی، اخالص 

و مقاومت در راه حق است.
رئیس قوه قضاییه »توجه به خداوند متعال« و »ساختن زندگی بر 
اساس دین و آموزه های دینی« را از جمله اهداف بلند شهیدان دانست 
و افزود: از خداوند متعال می خواهیم که جامعه ما در توجه به اهداف و 

مقاصد عالی شهیدان، توفیق بیش از پیش پیدا کند.
رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، ضمن تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و دست اندرکاران برای برگزاری این نمایشگاه، اظهار کرد: توجه به 
کتاب و کتابخوانی، حرکت ارزشمندی است که در راستای افزایش 
سطح اخالق، معنویت و کاهش آسیب های اخالقی و اجتماعی، بسیار 
نقش آفرین بوده و می تواند روحیه عدالتخواهی را در مردم افزایش دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در 
خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد: کتاب یک 
وسیله هدایت برای انسان ها در جهت انسان سازی، جامعه سازی و 
تمدن سازی است. به هر میزان که آگاهی اجتماعی باال برود آسیب های 
اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و به هر میزان افراد جامعه بیشتر از 
حقوق خود اطالع پیدا کنند، اقدامات سوءاستفاده گران در جهت پایمال 
کردن حقوق مردم کاهش می یابد. رئیس قوه قضاییه افزود: توجه به 
حق، حق خواهی و عدالتخواهی از جمله آثار فرهنگی توجه به کتاب 
و کتابخوانی است که گسترش آن ها در جامعه با کاهش آسیب های 

اجتماعی و جرم و جنایت همراه خواهد بود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت وجود انسجام 
در جامعه و همچنین مسئوالن تاکید کرد و گفت: تریبون ها نه محل 
طرح و نه محل رفع مسائل اختالفی است بلکه آنچه محل طرح و 
رفع مسائل اختالفی است »جلسات« هستند.رئیس قوه قضاییه با اشاره 
به وجود جلسات در همه سطوح در کشور، عنوان کرد: تریبون ها باید 
محل امیدآفرینی و رفع نگرانی مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ 
واحد در کشور باشد. تریبون ها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی 

بپردازد در جهت خالف خواست رهبری و مردم حرکت کرده است.
رئیسی ادامه داد: متاسفانه می بینیم که گاهی جلسات به محل 
خوش وبش و تریبون ها به محل طرح مسائل اختالفی تبدیل می شوند 

در حالیکه این موضوع باید برعکس باشد.
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اولین سنسور خمیده CMOS با امکان تولید 
انبوه معرفی شد

Curve-One برای نخستین بار، حسگر خمیده تجاری ساخته 
است. حسگرهای خمیده به ساده سازی ساخت لنز و افزایش کیفیت 

تصویر منتهی خواهند شد.
تولید حسگر سیماس )CMOS( خمیده، ایده ی کامال جدیدی 
نیست و پیش تر چند شرکت فعال در صنعت دوربین به صورت اولیه 
 CMOS سراغ آن رفته اند؛ اما تمامی شرکت ها تا به این لحظه، حسگر
خمیده را به عنوان پروژه ی پیشنهادی داخلی پیگیری کرده اند و هیچ گاه 
موفق  به تولید محصولی کامل که از لحاظ تجاری آماده باشد نشدند. به 
 لطف استارتاپی با نام Curve-One این اوضاع دست خوش تغییر شده 

است؛ استارتاپی که از ساخت حسگر CMOS خمیده خبر می دهد.
نخستین مطالعات روی حسگر خمیده به اوایل دهه ی ۲۰۰۰ 
میالدی برمی گردد؛ اما این نخستین باری است که حسگرهای دارای 
طراحی خمیده به صورت تجاری و به منظور وارد شدن به مرحله ی تولید 

انبوه، در دسترس قرار می گیرند. 
Curve-One، استارتاپی که توسط کمیسیون اروپا از طریق 
شورای تحقیقاتی اروپا مورد حمایت قرار می گیرد، پس از سال ها تحقیق 
و توسعه، موفق  به ساخت نخستین حسگر خمیده شده است. اگر 
کنجکاوید که بدانید حسگر خمیده چه مزیتی دارد، بهتر است بیانیه ی 

Curve-One را بخوانید:
فرایند تصویربرداری از صحنه های گسترده )میدان وسیع( همواره 
کاری چالش برانگیز بوده است؛ زیرا تجهیزات نوری به طور ذاتی سطح 
کانونی را خم می کنند. خم کردن صفحات عکاسی تاکنون بارها در 
بسیاری از حوزه ها استفاده شده است؛ حتی در حوزه ی ستاره شناسی 
به  لطف تلسکوپ های اشمیت )Schmidt( که به طور طبیعی دارای 

سطح کانونی محدب هستند.
استارتاپ Curve-One در ادامه ی بیانیه ی خود می گوید ظهور 
حسگر تخت الکترونیکی از لحاظ اهمیت، دست  کمی از انقالبی جدید 
ندارد و طراحان تجهیزات نوری را مجاب کرده است سراغ تولید تجهیزات 
جدیدتر و پیشرفته تر بروند؛ قطعاتی که با مسطح بودن حسگرهای جدید 

سازگاری داشته باشند.

معه جا
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بازار ارز ایران هدف اصلی کارزار 
فشار حداکثری دولت ترامپ بود، اما 
حاال با رفتن ترامپ شرایط عوض 

شده است.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به تحلیل 
پرداخت.  ایران  اقتصاد  بر  ترامپ  تاثیرات 
است:  آمده  ادامه  در  گزارش  این  مشروح 
ایران تازه داشت از مزایای اقتصادی جهانی 
بهره مند می شد که ترامپ از برجام خارج 
شد و با اعمال تحریم های سخت، این کشور 
را به چالش کشید. جو بایدن که چهارشنبه 
ششمین  و  چهل  عنوان  به  گذشته  هفته 
رییس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد برخی 
از تصمیمات جنجالی ترامپ را ملغی ساخته 
اقلیمی  توافق  به  بازگشت  جمله  از  است 
پاریس و اتخاذ رویکرد مهاجرتی متضاد با 
ترامپ. او همچنین وعده داده است ارتباط 
از  برخی  و  کند  برقرار  مجددا  را  ایران  با 
معماران توافق هسته ای را در سمت های 

کلیدی منصوب کرده است.  
حتی اگر تحریم ها به تدریج کم شوند 
مسیر ایران برای احیای اقتصادش دشوارتر 
از دفعه قبل خواهد بود. در سال های ریاست 
به  شروع  ایران  اقتصاد  ترامپ  جمهوری 
کوچک شدن کرد و در نتیجه تحریم های 
از  زیادی  نتوانست بخش  این کشور  جدید 
نفت خود را بفروشد. در عوض دولت ایران 
شروع به صادرات محصوالت دیگری کرد، 
تولید داخلی را توسعه داد و تجارت بیشتری 

با همسایگانش کرد. این مسایل کمک کردند 
تا کمی از تاثیر تحریم ها کاسته شود و به 
عالوه وقتی شیوع کرونا در جهان تقاضا برای 
نفت را به شدت تحت تاثیر قرار داد ایران از 
نظر اقتصادی آمادگی بیشتری برای مواجهه 
با ایران در مقایسه با همسایگانش داشت.  

بزرگ ترین آسیب کارزار فشار حداکثری 
متوجه ریال شد که حدود ۸۰ درصد ارزش 
خود مقابل دالر را طی چهار سال از دست 
افزایش  نوبه خود باعث  این مساله به  داد. 
تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی  
شد. با کاهش ارزش ریال بازار سهام شاهد 
ژانویه ۲۰۱۹ شاخص  از  بود،  رشد عجیبی 
بورس تهران باالی ۶۰۰ درصد رشد داشت 
و شمار سرمایه گذارانی که برای حفظ ارزش 
رکورد  شدند  بازار  این  وارد  شان  سرمایه 
ارزش  تقویت  با  حال  این  با  زد.  جدیدی 

ریزش  روند  بایدن،  کارآمدن  روی  و  ریال 
بورس آغاز شده است.  

تا پیش از تحریم های سال ۲۰۱۲ اتحادیه 
اروپا بزرگ ترین شریک تجاری ایران بود اما 
بعد از آن چین این جایگاه را تصاحب کرد. 
چین تنها مشتری بزرگ نفت ایران در دوران 
بازگشت تحریم ها توسط ترامپ بود. اتحادیه 
تا توافق هسته ای  اروپا اگرچه تالش کرد 
را زنده نگه دارد اما کار سختی برای حفظ 
با  مواجهه  در  ایران  با  اقتصادی  مناسبات 
جریمه های نقض تحریم های آمریکا داشت.  
در ژانویه ۲۰۱۷ ایران روزانه ۲.۶ میلیون 
بشکه نفت صادر می کرد اما با اتمام معافیت 
یان میزان  ترامپ در می ۲۰۱۹  ها توسط 
یافت.  کاهش  روز  در  بشکه  هزار   ۲۹۰ به 
تولید  افزایش  آماده  را  خود  اکنون  ایران 

نفت می کند.  

معاون وزیر نفت اعالم کرد؛
بنزین  صادرکننده  و  کننده  تولید  بزرگترین  ایران 

خاورمیانه 
و  کننده  تولید  بزرگترین  ایران  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
صادرکننده بنزین خاورمیانه است، گفت: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
نه تنها از خروج ارز از کشور برای واردات بنزین جلوگیری کرد بلکه 
به ارزآوری کشور از محل صادرات فرآورده های نفتی نیز کمک کرد 

تا شاهد جهش بیشتر قیمت ارز نباشیم.
علیرضا صادق آبادی روز گذشته )دوشنبه(  با اشاره به اینکه در سال 
۹۶ تولید بنزین کشور ۵۹ میلیون لیتر بود و پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، 3 میلیون لیتر بنزین در روز تولید می کرد، ادامه داد:  در سال 
۹۸ متوسط تولید بنزین به ۱۰۷ میلیون لیتر در روز رسید که نیازمند 

۱۲۰ میلیون لیتر ظرفیت عملیاتی است.
وی افزود:  از سال ۹۶ تا ۹۸ که به این عملکرد رسیدیم شرایط 
تحریم حکم فرما بود و این جهش تولید با اتکا به نیروهای بومی 

پاالیش و پخش و توان داخلی اتفاق افتاده است.  
به گفته صادق آبادی، ایران در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون لیتر بنزین 
در روز واردات داشت و اگر اقدامی برای خودکفایی انجام نمی شد،  در 

سال ۹۸ واردات به ۴۰ میلیون لیتر در روز می رسید.
وی تاکید کرد:  با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ایران 
در سال ۹۷ از واردات بنزین بی نیاز شد و در شهریور سال ۹۸ به عنوان 

صادرکننده بنزین به کشورهای همسایه مطرح شدیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه نه تنها ارزی برای واردات خارج 
نشد بلکه تامین کننده ارز هم بودیم، افزود: اکنون پاالیش و پخش 
بزرگترین تولید کننده و صادرکننده بنزین خاورمیانه است و بنزین 
خود را به افغانستان، پاکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و اقلیم 

کردستان عراق به طور مستقیم صادر می کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر کاالیی داشته باشید که کیفیت مناسب 
نداشته باشد، قابلیت صادرات ندارد، گفت: یکی از دالیلی که کمک 
کرد بتوانیم در این بازارها حضور داشته باشیم این است که کاالیی 
عرضه کردیم که رقبای ما قدرت رقابت نداشته باشند. اکنون از لحاظ 
کیفیت بنزینی که در کشور توزیع می شود و صادر می کنیم جزو 

بهترین بنزین هایی است که در منطقه تولید می شود.
صادق آبادی ادامه داد:  ما عرضه ها را از طریق بورس انرژی انجام 
دادیم و اکنون در این زمینه بیش از شرکت ۱۲۰ فعالیت می کنند. این 
در حالی است که اگر بستر بورس انرژی وجود نداشت، این تعداد شرکت 
فعالیت نمی کردند و این حجم از فروش در کشورهای همسایه اتفاق 
نمی افتاد.وی افزود:  زمانی که کاالیی در بورس انرژی عرضه می 
شود، فرصت برابر تجار داخلی و تجار خارجی منطقه متوجه آن شده 
و به قیمت واقعی به فروش می رسد. همچنین فرصت های برابر ایجاد 
می شود و همین فرصت های برابر باعث رشد شرکت ها خواهد شد.  
با وجود  تا  آبادی، همین رشد باعث رقابت شد  به گفته صادق 
شدیدترین تحریم ها به بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه تبدیل 
شویم. معتقدم اگر بستر بورس انرژی وجود نداشت به این حجم از 

فروش نمی رسیدیم.
وی تاکید کرد: همچنین ما به عنوان نماینده حاکمیت باید مطمئن 
باشیم کاال به باالترین قیمت فروخته شده است. این اطمینان حاصل 
نمی شود مگر اینکه به واسطه مزایده و اطالع رسانی عمومی تمام 
افراد امکان خرید داشته باشند. کاالیی که در بورس فروخته می شود 
به باالترین قیمت است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی ایران گفت:  امیدواریم بعد از تحریم ها نیز عرضه فرآورده 

ها در بورس ادامه پیدا کند و این بستر تقویت شود.
اینکه در سال ۹۶ بخشهای مختلف کشور در  به  اشاره  با  وی 
نامه نگاریهایی اعالم کرده بودند که تولید در پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس باید متوقف شود زیرا قابلیت تولید بدون سرمایه گذاری ندارد،  
افزود:  در بازدید اولیه ثابت شد که این پاالیشگاه نیاز به این حجم 

از هزینه و زمان ندارد.
صادق آبادی با بیان اینکه این پاالیشگاه در فاز یک نیازمند اصالح 
بود، افزود:  در فاز ۲ و 3 از لحاظ پیشرفت فیزیکی تاسیسات چیز خاصی 
وجود نداشت.وی با تاکید بر اینکه اتمام پروژه بیشتر از پول، عقل می 
خواهد، گفت:  در آن زمان برخی مدعی بودند برای به تولید رسیدن 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، نیاز به ۲ میلیارد یورو سرمایه و 3 سال 
زمان است اما با توان داخلی، با سرمایه ای کمتر از ۲۰۰ میلیون یورو 
و زمانی یک ساله تولید از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شد و 

فازهای بعدی نیز به ترتیب به تولید رسید.
این  بتواند  ایران  کرد  نمی  باور  افزود:  هیچ کس  آبادی  صادق 
پاالیشگاه را به تولید برساند تا آنجا که در تمام گزارش هایی که در 

دنیا می دانند ایران را وارد کنننده بنزین می دانستند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت اول این پاالیشگاه 3۶۰ هزار بشکه 
در روز بود، ادامه داد: این به معنای ظرفیت عملکردی 3۲۰ هزار بشکه 
ای بود اما اکنون پاالیشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۴۲۰ هزار بشکه 
خوراک دریافت می کند و ۴۸ میلیون لیتر نیز بنزین تولیدی دارد. این 
نشان می دهد فاز ۴ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عمال با اقداماتی 

نرم افزاری و ۹۰ میلیون یورو سرمایه گذاری در مدار تولید است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: در سال ۹۷ و ۹۸ جهش قیمت ارز 
در کشور آغاز شد. در همان سال حتی قیمت ارز به ۱۹ هزار تومان 
رسید و اگر ایران به خودکفایی در تولید بنزین نرسیده بود باید روزانه 
۴۰ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد. با در نظر گرفتن قیمت ۵۰ سنت 
برای هر لیتر بنزین، روزی ۲۰ میلیون دالر، ماهانه ۶۰۰ میلیون دالر 
و در سال ۸ میلیارد دالر ارز از کشور برای واردات بنزین خارج می 
شد. این در حالی است که در آن سال کل واردات کاالهای اساسی 

ایران ۱۰ میلیارد دالر بود.

وی با اشاره به اینکه در تولید کاتالیست های پاالیشی به خودکفایی 
رسیدیم، ادامه داد: کاتالیست مورد نیاز تمام واحدهای پاالیشگاهی در 

داخل تولید می شود.
به گفته صادق آبادی طبق آمار سازمان استاندارد در سال ۹۸ گوکرد 
بنزین توزیعی در کل کشور زیر ۵۰ پی پی ام بوده و این شاخص در 

بنزن و الفین زیر حد استاندارد است.

گزارش بلومبرگ از روند اقتصاد ایران؛

احیای اقتصاد، سخت اما شدنی است

مشارکت مؤثر بانک توسعه تعاون در نخستین جشنواره فیلم 
۱۲۰ ثانیه ای »تعاون و همدلی«

دبیرخانه  به  آثار  ارسال  مهلت 
نخستین جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای با 
موضوع تعاون و همدلی که با همکاری 
بانک توسعه تعاون برگزار می شود، تا 

۲۵ بهمن ماه تمدید شد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه  نخستین  در  تعاون،  توسعه 

دبیرخانه اولین جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای با موضوع تعاون و همدلی 
که با حضور محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، دبیران، داوران و اعضای دبیرخانه جشنواره برگزار 
شد، حاضرین به بیان نقطه نظرات خود جهت برگزاری هرچه بهتر 

این جشنواره پرداختند.
ازجمله نتایج این جلسه که در محل معاونت امور تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد، مشارکت همه جانبه بانک 
و  تعاون  ایران، صندوق ضمانت بخش  تعاون  اتاق  تعاون،  توسعه 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، تمدید مهلت 
ارسال آثار تا ۲۵ بهمن ماه ۱3۹۹، تعیین جوایز نقدی آثار برگزیده 
نو،  نگاه  با  فیلم  دو  به  اختصاص جایزه  قالب،  در هر  تا سوم  اول 
برگزاری نشست خبری جشنواره با حضور دبیران و داوران جشنواره 
و همچنین انعکاس فراخوان و اخبار جشنواره به اتحادیه بین المللی 

تعاون ICA بود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه 
با اشاره به ضرورت احیا و بازسازی نشان و برند تعاون در ایران، این 

جشنواره را گامی مهم در این راستا برشمرد.
کبیری همچنین توجه به رویکرد کار ترویجی در بخش تعاون 
باید  که  دانست  مهم  امری  را  هنرمندان  ظرفیت  از  استفاده  با 

موردتوجه قرار بگیرد.
گفتنی است این جشنواره شامل محورهای تعاونی ها و اشتغال 
زنان، تعاونی و بهبود زندگی، تعاون، کار گروهی و مشارکتی، تعاونی 
و تولید ملی، نقش هنر در تعاون، نقش تعاون در سالمت و درمان و 
تعاون، حمایت های بانکی و ضمانتی است و عالقه مندان می توانند آثار 
خود را در بخش های مستند، مستند داستانی، انیمیشن، موشن گرافی 
و استاب موشن با موضوع تعاون و همدلی به نشانی تهران- خیابان 
شهید بهشتی - ضلع جنوبی میدان تختی - وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی- طبقه نهم ارسال کنند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعالم کرد:
کاهش خطر پذیری در شهر ها با هوشمندسازی مدیریت 

شهری
دومین نمایشگاه مسکن و بازآفرینی شهری همزمان با دومین 
نمایشگاه شهر هوشمند صبح دیروز با حضور رییس مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی و معاون عمرانی وزیر کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، محمد 
شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شجاعان 
رییس دولت الکترونیک وزارت کشور و جمالی نژاد معاون عمرانی 
از بخش  ها و غرفه های  این نمایشگاه،  افتتاح  وزیر کشور، ضمن 

مستقر در نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.
شکرچی زاده در حاشیه افتتاح نمایشگاه مسکن با بیان اینکه در 
حوزه استاندارد و مباحث تئوری و نظری اقدامات بسیار خوبی را انجام 
داده ایم، گفت: در حوزه المان های شهر های هوشمند، ساختمان ها 
و همچنین صنعتی سازی از لحاظ مقررات ملی ساختمان ها و هم 
از لحاظ مبانی که سازمان برنامه برای آن ها تهیه کرده، اقدامات 

بسیارخوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه اجرای این برنامه ها باعث می شود که مسیر 
رشد و توسعه اقتصاد کشور فراهم شود، افزود: بنابراین امروزه توجه 
به هوشمند سازی در حوزه ساخت مسکن یک ضرورت است، چرا 
که به لحاظ انجام کاهش خطر پذیری در شهر ها، افزایش بهره وری 

در ساخت، یک ضرورت بسیار مهم است.
به گفته رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ساخت 
مسکن در اقتصاد خرد و کالن یک ضرورت و یک موضوع تام در 
بخش ساخت به شمار می رود و ما باید اجرای این برنامه ها را در 

دستور کار خود و در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.
آخرین دستاوردهای  نمایشگاه،  این  در  این گزارش،  اساس  بر 
در  مدیریت شهری  در حوزه های  نهادهای عمومی  و  ها  شرکت 
معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد. شرکت های دانش بنیان، 
شهرداری های سراسر کشور، استارت آپ ها و نهادهای فعال در حوزه 

مدیریت شهری برخی شرکت کنندگان در این نمایشگاه هستند.
این نمایشگاه از روز یکشنبه پنجم بهمن ماه آغاز با حضور جمالی 
نژاد معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 
و  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  رییس  زاده  شکرچی 
امیرشجاعان رئیس مرکز دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار 
وزارت کشورافتتاح شد.ارائه طرح های راهسازی جهت اجرا به بخش 
خصوصی، ارائه طرح های جدید انبوه سازی، ارائه طرح های نوین ثبات 
سازی و مقاوم سازی ساختمان ها به ویژه مجتمع های تجاری و اداری 
در مقابل زلزله، بررسی مشکالت ساخت و ساز های کشور، بررسی 
مسئله انرژی و آب در توسعه شهری، آشنایی با مفاهیم جدید در سازه 
طراحی و شهر هوشمند توسعه بازار شهر هوشمند جذب و هدایت 
سرمایه های داخلی و خارجی جهت ورود به پروژه های شهری و ایجاد 
منابع پایدار در توسعه محیط زیست برخی از محور های برگزاری 
این نمایشگاه ها است که با حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی 

ریاست جمهوری برگزار شد.
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از طریق موسسات کاریابی انجام می شود؛

جذب 10 هزار نیروی جویای کار 
در طرح ۲۸ مخزن نفتی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اجرای 
طرح ۲۸ مخزن نفتی در استان، از جذب ۱۰ هزار نیروی جویای کار 

در این طرح از طریق موسسات کاریابی خبر داد.
با  نشست هایی  کرد:  اظهار  خبرنگاران  در جمع  غمگین  ارسالن 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و تیم اجرایی طرح نگهداشت و 
افزایش تولید مناطق نفتخیز جنوب در قالب طرح ۲۸ مخزن برگزار 
شد و در این راستا، جذب ۱۰ هزار نیروی کار مورد نیاز این بخش به 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان سپرده شده است و این 

اداره کل نیز این کار را به موسسات کاریابی واگذار می کند.
وی با بیان اینکه دولت بیش از ۱۵ سال پیش تصمیم  گرفت در 

راستای کاهش تصدی گری، بخشی از وظایف را به کانون های کاریابی 
واگذار کند، افزود: در حال حاضر شش موسسه کاریابی در اهواز فعال 
ملی  شرکت  مخزن   ۲۸ طرح  نیروهای  از  بخشی  جذب  که  هستند 
این موسسات  از طریق  و  اهواز  در شهرستان  نفتخیز جنوب  مناطق 

کاریابی انجام می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه ارجاع 
جذب نیروی شرکت ها به موسسات کاریابی یکی از حمایت های خوب 
از این مراکز است، گفت: اسامی شش موسسه کاریابی در اهواز و در 
سایت اداره کار ذکر شده است و طبق گفته مجری این طرح، به زودی 

مراحل جذب آغاز می شود.
غمگین با بیان اینکه موسسات کاریابی بر اساس بانک  اطالعاتی 
از معرفی نیروی ناکارآمد جلوگیری می کنند، عنوان کرد: جلسه ای با 
کانون های کاریابی فعال در سطح اهواز برای بررسی مسائل و جزئیات 
مربوط به جذب نیروها تشکیل شده است. در جلسه ای که با شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب داشتیم نیز مقرر شد که حتی جذب فرزندان 
کارکنان این شرکت، باید از طریق موسسه کاریابی انجام شود و حتی 
یک نفر جذب نیرو در طرح ۲۸ مخزن نداشته باشند تا در معرفی ها 

با عدالت انجام شود.
وی افزود: معرفی ها از مراکز دیگری به جز کاریابی ها، کارشناسانه 
در  آن  اثر  تا  انجام شود  کاریابی ها  از طریق  باید  نیرو  نیست؛ جذب 
آن  نیاز  که  بیکارانی  جذب  و  طرح  بهره وری  افزایش  تولید،  جامعه 

مجموعه است، دیده شود.

پایتخت  خودروی  بازار  بررسی 
نزولی  شیب  دنبال  به  است  حاکی 
برخی  قیمت  ر،  ا ز با در  قیمت ها 
 ۴۰ به  چینی  مونتاژی  خودروهای 
قیمت  زیر  تومان  میلیون   ۱۲۰ تا 
روندی  چنین  است،  رسیده  کارخانه  
نیز  داخلی  خودروهای  برخی  در 

مشاهده می شود.
بررسی بازار حاکی است از ابتدای 
نسبی  افزایش  وجود  با  جاری  هفته 
مالیم  شیب  با  قیمت ها  ارز،  قیمت 
که  طوری  به  است  نزول  به  رو 
مونتاژی  خودروهای  برخی  بهای 
کارخانه  قیمت  زیر  به  آزاد  بازار  در 

افت کرده است.
»مدیران  محصوالت  اکثر  اساس،  این  بر 
خودرو« با اختالف ۴۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی، 
در بازار به فروش می رسند.  همچنین جک اس۵ 
اتوماتیک، شاسی بلند چینی »کرمان موتور«  نیز با 
اختالف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی کمتر از نرخ 

کارخانه  به فروش گذاشته می شود.
آر  چنین روندی، در مورد خودروی کوئیک 
برخی  که  به طوری  می شود،  مشاهده  نیز  سایپا 
مشتریان اعالم کردند: در حالی که اوایل امسال 
این  پیش خرید  بابت  تومان  میلیون   3۵ حدود 

میلیون   ۱۱۰ باید  بودند،  کرده  پرداخت  خودرو 
قیمت  تومان  میلیون   ۱۴۵ مجموع  )در  تومان 
حالی  در  دهند،  انجام  وجه  تکمیل  شده(  تمام 
که این محصول در بازار به قیمت ۱۴3 میلیون 
تومان رسیده است.در محصوالت گروه بهمن نیز 
با پنج تا ۶ میلیون تومان  وانت کارا تک کابین 
و کاپرا ۴۰ میلیون تومان زیر قیمت کارخانه در 

بازار قیمت دارد.
در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱3۱ حدود 
۹۹ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ بین نرخ ۱۱۶ تا 
۱۱۸ میلیون تومان و هر دستگاه تیبا صندوق دار 

۱۱۴ میلیون تومان قیمت خورده است.

همچنین در گروه ایران خودرو هر 
دستگاه سمند ال. ایکس ۱۷۸ میلیون 
تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس ۱۸۹ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود 
۱۸۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶  تیپ ۵ 
نزدیک ۲۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ 
صندوق دار ۲۴۲ میلیون تومان و پژو 
پارس ۲۰۵ میلیون تومان در سایت ها 
و فضای مجازی قیمت گذاری شدند.

»سعید موتمنی«   رییس اتحادیه 
در  پایتخت  خودروی  نمایشگاه داران 
شده،  یاد  مطالب  تایید  با  زمینه  این 
اظهار داشت: امروز اختالف قیمت ها 
و کاهش قیمت ها در بازار به گونه ای 
است که بسیاری به فکر بازپس گرفتن پول های 

خود از خودروسازان هستند.
هیچ  سال  پایان  تا  که  پیش بینی کرد  وی 
نرخ ها  و  باشیم  نداشته  قیمت ها  در  افزایشی 

نوسان جزئی داشته باشد.
به گفته این مقام صنفی، با تثبیت نرخ ارز، 
معامالت هرچند محدود، رونق گرفته و افرادی 
که استفاده کننده واقعی خودرو هستند، نسبت به 

خرید اقدام می کنند.
کاهش  هم  باز  ارز  نرخ  اگر  تاکیدکرد:  وی 

یابد، احتمال ریزش بیشتر قیمت ها وجود دارد.

گزارش دنیای جوانان از بازار خودرو؛
افت قیمت برخی خودروها حتی تا زیر قیمت کارخانه!
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مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد؛ 
بهینه سازی ظرفیت تمامی مدول های احیا در دستور کار 

مدیرعامل  عظیمیان،  مهندس 
فوالد مبارکه، در جریان بازدید از روند 
اجرای تعمیرات ساالنۀ مدول F واحد 
احیا مستقیم، بهینه سازی تمامی این مدول ها را 

مورد تأکید قرار داد. 
مدیرعامل  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
و  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  مبارکه  فوالد 
این  در  مختلف  بخش های  کارکنان  زحمات 
با  معین  زمان  در  پروژه  این  اجرای  زمینه، 
بر  و  دانست  ارزشمند  را  ایمنی  نکات  رعایت 
ثبت دقیق دستاوردهای فنی و نتایج این طرح 
سایر  بر  دستاوردها  پیاده سازی  همچنین  و 

مدول ها تأکید کرد.
در همین خصوص، داریوش رشیدی، مدیر 
ناحیۀ آهن سازی، در مصاحبه با خبرنگار فوالد 
در تشریح دالیل اجرای این طرح گفت: یکی 
مدول های  در  ظرفیت  افزایش  روش های  از 
واحد احیا مستقیم افزایش ظرفیت ریفورمر و 
حجم کاتالیست هاست. زمان تعویض لوله های 
۸ اینچ این مدول نیز بعد از ۱۴ سال کارکرد 
فرارسیده بود و این امر هم در نوع خود یک 

رکورد محسوب می شود.
در  قبلی  برنامه ریزی  با  داد:  ادامه  وی 

خصوص افزایش ظرفیت تولید، ساخت لوله های 
سوپر آلیاژ ۹ اینچ توسط سازندۀ داخلی توانمند 
برنامه ریزی شد. ساخت این لوله ها با تکنولوژی 
تکنولوژی  و  دانش  تکیه بر  با  پیشرفته،  بسیار 
داخلی صورت گرفت. با این اقدام تعداد ۴۶۸ 
ریفورمر  اولین  و  نصب  لوله ها  این  از  عدد 
کامل با لوله های ساخت داخل در کشور مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
رشیدی ادامه داد: با این تغییر قطر لوله، 
حجم کاتالیست بارگذاری شده حدود ۲۰ درصد 
افزایش می یابد. در این مرحله از طرح افزایش 

ظرفیت، بدون تغییر در سایر تجهیزات، افزایش 
تولید آهن اسفنجی به میزان

۵ تا ۸ درصد در این مدول را انتظار داریم.
کرد:  تصریح  آهن سازی  ناحیه  مدیر 
به  مربوط  قدامات  ا سایر  توقف،  این  در 
کامل  تعویض  ازجمله  مدول  قسمت های 
خنک کنندۀ  منطقۀ  تعویض  ریفورمر،  نسوز 
و  گاز  شست وشوی  مخازن  سرویس  کوره، 
سیستم آب، تعمیر و سرویس کلیۀ تجهیزات 
مکانیک، برق و اتوماسیون مدول نیز صورت 

می گیرد.

برتر  لیگ  مسابقات  نخست  مقام  به  تبریز  میالد  تیم 
بدمینتون بانوان در سال ۹۹ دست یافت

برتر  لیگ  مسابقات  دوره  ششمین  و  بیست  برگشت  دور 
بانوان جام والیت در روز پنج شنبه ۲بهمن ماه  در  بدمینتون 
شهرهای تهران و شاهرود برگزار شد،که در پایان این رقابتها تیم 

میالد تبریز به مقام نخست این مسابقات دست یافت.
به گزارش روابط عمومی هیئت بدمینتون ، در مجموع نتایج 
رفت و برگشت تیم میالد تبریز به مقام قهرمانی رسید ، تیم آکادمی 
ایران زمین مقام دوم و ذوب و روی صبا صنعت زنجان مقام سوم 

و شهرداری شاهرود مقام چهارم مسابقات را کسب نمودند .
با  جوایز  اهدا  و  اختتامیه  مراسم  مسابقات،  این  پایان  در 
حضورخانم دکتر مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون ، خانم 
امیدی معاونت بانوان اداره کل ورزش و جوانان سمنان و مجتبی 
پیشدادیان رئیس هیت بدمینتون شهرستان شاهرود و جمعی از 

پیشکسوتان ورزش شاهرود برگزار گردید.
نتایج دور برگشت این رقابتها بدین شرح بدست آمد :

شهرداری شاهرود   ۱ – ۴ میالد تبریز
آکادمی ایران زمین تهران  ۴ – ۱ شهید فخار مشهد    

جام  گران  تسهیل  به  کتاب  خرید  یارانه  اختصاص 
باشگاههای کتابخوانی

گروه خبری شهرستان مشهد زهره صدقی -معاون فرهنگی و 
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی 
باشگاههای  یارانه خرید کتاب به تسهیل گران جام  از اعطای 

کتابخوانی از نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.
افشین تحفه گر گفت: این اعتبار تا سقف یک میلیون ریال 
است که با تایید معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با هدف تشویق و ترغیب تسهیل گران جام باشگاههای کتابخوان 
به فعالیت بیشتر و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی به آنان 
تعلق می گیرد.تحفه گر در ادامه با بیان اینکه تسهیل گران می 
توانند با این اعتبار از نمایشگاه مجازی کتاب تهران خرید نمایند 
ketab. اظهار داشت: این افراد می توانند با مراجعه به سایت

ir از این یارانه برخوردار شوند.نمایشگاه مجازی کتاب تهران که 
از اول بهمن شروع به کار کرده تا ششم بهمن ماه ادامه دارد و 
تسهیل گران جام باشگاههای کتابخوان برای بهره مندی از این 

یارانه باید سریعتر به این سامانه مراجعه کنند.

شهردار رشت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری 
را تقدیم شورا کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت با حضور در صحن علنی شورا 
الیحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری را تقدیم شورا کرد و 
در سخنانی اظهار داشت: یکی از اولویت های ما در سال آینده تعیین 
تکلیف پروژه های نیمه تمام شهرداری رشت است.شهردار رشت رقم 
کلی بودجه سال آینده شهرداری را هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد و بیان داشت: در الیحه بودجه ای که تنظیم شده و امروز تقدیم 
شورای شهر شد برای هزینه های جاری شهرداری ۵۹۰ میلیارد تومان 
و برای پروژه های عمرانی هم ۶۱۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص 
داده شده است.احمدی از افزایش 3۷ درصدی بودجه شهرداری رشت 
در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته نگاه من به عنوان شهردار رشت 
این بود که افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی بودجه را برای شورای شهر 
مطالبه کنم که البته برای آن منطق تئوری و عملی هم داشتم. شهردار 
رشت بودجه سال ۹۹ شهرداری را حدود ۹۰۵ میلیارد تومان اعالم کرد 
و یادآور شد: رویکرد شهرداری رشت در بودجه سال ۱۴۰۰ تمرکز بر 

کسب و تولید درآمدهای پایدار در شهرداری است.

بهره برداری از ۴۱ پروژه حوزه آب و فاضالب گیالن 
در ایام اهلل دهه فجر

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آبفای گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت امروز 
گفت: برای اجرای این پروژه ها بیش از ۵۹۸ میلیارد ریال از محل 
اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است. سید محسن حسینی 
آبرسانی روستایی و دفع  پروژه ها که در دو بخش  این  افزود: 
بهداشتی فاضالب است در شهرستان های رشت، صومعه سرا، 
ماسال، الهیجان، لنگرود، رودسر، انزلی، املش، رودبار، سیاهکل، 
شفت، فومن و رضوانشهر اجرا شده است مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب گیالن تصریح کرد: از این ۴۱ پروژه، تعداد ۲۵ پروژه 
در بخش آب و ۱۶ پروژه در بخش فاضالب است که در روزهای 

فرخنده دهه فجر با حضور مسئوالن افتتاح می شود.

 ۷۹ آوری  جمع  خبرداد  گلستان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه ماینر در گلستان

گرگان- فرمانده انتظامی استان گلستان از جمع آوری ۷۹ 
دستگاه ماینر غیرمجاز در بندرترکمن خبرداد.

اظهارکرد: در پی کسب  سردار محمد سعید فاضل دادگر 
دستگاه های  از  غیرمجاز  استفاده  و  نگهداری  بر  مبنی  خبری 
کارگاه های شهرک صنعتی  از  یکی  در  دیجیتال  ارز  استخراج 
بندرترکمن، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
مأموران  افزود:  قرار گرفت. وی  امنیت عمومی آن شهرستان 
پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام که 
در بازرسی از انبار کارگاه موفق شدند ۷۹ دستگاه ماینر را کشف 
کنند. فرمانده انتظامی استان گلستان تصریح کرد: برابر اعالم 
کارشناسان ارزش ماینرها ۲۰ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال برآورد 
شده است. فاضل دادگر در پایان با تاکید بر مقابله بی امان پلیس 
با قانون شکنان، تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر 

و به مراجع قضائی معرفی شد.

آموزش مصرف بهینه برق و انرژی به 6۸۰ هزار دانش 
آموز استان اصفهان 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از بستن انعقاد 
تفاهم نامه با آموزش پرورش استان اصفهان خبر داد و گفت: 
در پی این تفاهم نامه دوشنبه های »سفیران نور » در جهت 
آموزش مصرف بهینه برق برای ۶۸۰ هزار دانش آموز استان از 
طریق شبکه شاد رقم خورد.حمید عالقمندان در این ارتباط اظهار 
داشت: برای اولین بار در کشور برای دانش آموزان سراسر استان 

برنامه فرهنگی آموزشی مصرف بهینه برق داریم.
وی گفت:  آموزش مصرف بهینه انرژی در سطوح ابتدایی 

تاثیر گذاری زیادی در نسل آینده خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان بیان داشت: در 
راستای حفظ منابع انرژی و غنی کردن فرهنگ و اطالعات دانش 
آموزان درارتباط با مصرف بهینه برق تفاهم نامه ای بین اداره کل 
آموزش و پرورش و شرکت توزیع برق استان اصفهان ۲۲ دیماه 
درسالن اجتماعات اداره کل اموزش و پرورش با حضور مدیران 
دو دستگاه منعقد شد.عالقمندان بیان داشت: اداره کل آموزش 
و پرورش به عنوان نهاد سازنده فرهنگ و پرورش دهنده نسل 
آینده کشور می تواند درایجاد فرهنگ بهینه مصرف برق کمک 

شایانی در راستای افکار عمومی جامعه داشته باشد .
وی؛ هدف از انعقاد تفاهم نامه شرکت برق با اداره آموزش 
و پرورش استان را فرهنگ سازی و آموزش مصرف بهینه به 
خانواده ها و دانش اموزان عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه در 
مصرف برق هر چه میزان مصرف بیشتر شود هزینه آن برگشت 
داده نمی شود ، به ازای تولید هر کیلو وات برق بیش از۱۰۰ 
تومان یارانه تعلق می گیرد؛ که هر چه بیشتر برق مصرف شود 
اضافه  عالقمندان  کند.   می  پرداخت  را  بیشتری  یارانه  دولت 
کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان برای همه اقشار جامعه 

محتواهای آموزشی مصرف بهینه برق تدوین کرده است.
وی با اشاره به ارتقاء خدمات بر پایه تکنولوژی های جدید 
ازجمله حذف قبوض برق گفت: میزان مصرف خانوار از طریق 
اپلیکیشن برق من انجام می شود که به صورت دقیق تصویر قبض 
به همراه اطالعات دیگر از جمله نحوه مصرف و درصد مصرف 

کنندگانی که کمتر و بیشتر از آن ها هستند را نشان می دهد.
افزار و   عالقمندان افزود:آموزش و پرورش از طریق نرم 
به دانش  را  بهینه برق  تواند مباحث مصرف  اپلیکیشن ها می 
آموزان آموزش دهد و دانش آموزان به عنوان مصرف کنندگان 
برق در آینده نزدیک می توانند هم بهینه مصرف کردن برق و 
هم استفاده از ابزارهایی که میتوان با شرکت برق ارتباط داشت 
را یاد بگیرند.وی  تصریح کرد: محتواهای بسیاری توسط شرکت 
برق برای اقشار مختلف مردم تدوین و برنامه ریزی شده است 
که بخش اعظم آن شامل دانش آموزان است که به عنوان زنگ 

تفریح در فضای مجازی از این محتواها استفاده کنند.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت گاز 
استان، بروز رسانی شد

از  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  الهی  شمس  عباس 
بروزرسانی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در این شرکت 
خبر داد و گفت: در این راستا مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 

اعتبارات داخلی شرکت هزینه شده است.
وی افزود: همزمان با شرکت های پیشرو در سطح کشور، با 
انتخاب مشاور و تشکیل کارگروه های ویژه و با همکاری و نظارت 
این سیستم در سطح  الزامات  نواحی در شهرستان ها،  گاز  ادارات 
شرکت پیاده سازی و آموزش های الزم به پرسنل داده شده است.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار داشت: همچنین در راستای 
الزامات در  با اجرای اصول  افزایش سطح ایمنی شرکت و همگام 
این  بهداشت شغلی  و  ایمنی  مدیریت  زمینه های مختلف سیستم 

مجموعه مطابق استانداردISO بروز رسانی شده است.
شمس الهی هدف از اجرای این طرح را ارائه چهار چوبی برای 
مدیریت ریسک ها و فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی عنوان کرد 
و اظهار داشت: این سیستم ایجاد محیط کاری ایمن و سالم با حداقل 
رساندن ریسکها و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی را فراهم می کند.

وی گفت: برای بهبود عملکرد سیستم باید ریسک ها و فرصت 
تا  گیرند  قرار  ارزیابی  و  شناسایی  و  کنترل  تحت  پویا  بصورت  ها 
بتواند موثر و کارا باشد و این می تواند ما را در دستیابی کامل به 

الزامات قانونی کمک کند

زمین ایران 

شرکت  مل  مدیرعا
و  فنی  ه  یشگا ما ز آ
در  گفت:  خاک  مکانیک 
پروژه   ۲۱3 ایالم  استان 
بخش  ر  د ختی  سا یر ز
ویژه  صورت  به  عمرانی 
در حال پیگیری است که 
از این تعداد در ۱۲۴ پروژه 
آن حضور گسترده داریم.

در  کیان پور  مجید 
نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه 
آزمایشگاه بیش از هزار شعبه واحد در سراسر 
و مکانیک  فنی  آزمایشگاه  دارد، گفت:  کشور 
خاک، قدمتی بیش از ۶۵ سال دارد و در دهه ۴۰ 
احداث و تا سال ۵3 جزو زیرمجموعه سازمان 
برنامه و بودجه کشور بوده و از سال ۵3 تحت 
مدیریت وزارت راه و ترابری قرار می گیرد و از 
سال ۶3 به بعد نیز اساسنامه ی آن در مجلس 

شورای اسالمی مصوب می شود.
آزمایشگاه  استان ها  اکثر  در  افزود:  وی 
درصد   ۵۰ از  بیش  در  خاک  مکانیک  و  فنی 
کیفی  کنترل  جهت  در  عمرانی  پروژه های 

پروژه حضور دارد.
و  فنی  آزمایشگاه  شرکت  مدیرعامل 
مکانیک خاک با اشاره بر اینکه حدود ۶۰ هزار 
کیلومتر برنامه برداشت در سراسر کشور در نظر 
گرفته شده است، گفت: در بحث نگهداری راه ها 
که در سراسر کشور از مهر ماه آغاز شده تا کنون 
۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی در سراسر کشور 
وجود داشته و بیش از 3۵ هزار کیلومتر برداشت 

خاک نیز انجام شده یا در حال انجام است.
 PMS وی ادامه داد: پروژه ای به عنوان
اختیار  در  انحصارش  واقع  در  که  دارد  وجود 
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است و بدون 
تست تخریبی تنها با اسکن، مکان هایی را که 

نیاز به نگهداری و تدابیر خاصی دارد را برای 
کارفرما اعالم می کند و آنها هم برنامه های الزم 
را برای بازسازی و مرمت آن در نظر می گیرند.

کیان پور افزود: آزمایشگاه فنی و مکانیک 
را در کشور  آزمایش  نوع  از ۵۰۰  بیش  خاک 
کار  آزمایشات  انجام  دامنه  که  می دهد   انجام 
و  هزار  حدود  از  و  است  فردی  به  منحصر 
در  که  ژئوتکنیکی  بازار  تومان  میلیارد  صد 
سراسر کشور وجود دارد، حدود  ۲۲ درصد در 
اختیار آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت 
بر  تا  تالشیم  در  که  است  شهرسازی  و  راه 
مستمرتری  و  گسترده   حضور  پروژه ها،  روی 

داشته باشیم.
و  فنی  آزمایشگاه  شرکت  گفت:  وی 
مکانیک خاک با توجه به اینکه در اساسنامه ی 
آن تعریف شده، می تواند برای صدور خدمات 
فنی در خارج کشور هم نمایندگی داشته باشد 
که باتوجه به توان و ظرفیت آن در حال پیگیری 

هستیم تا خدمات گسترده ای را انجام دهیم.
 ۲۱3 ایالم  استان  در  داد:  ادامه  کیان پور 
پروژه زیرساختی در بخش عمرانی به صورت 
ویژه در حال پیگیری است که در ۱۲۴ پروژه 
درصد   ۶۰ تقریبًا  و  داریم  گسترده  آن حضور 

پروژه های عمرانی را انجام  می دهیم.
و  کیفیت  کنترل  بخش  در  افزود:  وی 
خدمات آزمایشگاهی و در دهه سوم دی ماه 

مطالعات برداشت مسیرها 
و شریان های اصلی استان 
ایالم، به طول حدود ۹۵۸ 
کیلومتر را انجام داده ایم و 
آزمایشات  مطالعات  نتایج 
وزارت  و  کارفرما  برای 
راه و شهرسازی ارائه داده 
برنامه ریزی  یک  و  شده 
برای  مناسب  و  منسجم 
روکش راه ها و مسیرهایی 
که نیاز به توجه بیشتری دارد، ارائه خواهیم داد.

کیان پور گفت: به منظور چهار خطه کردن 
کیفی  و  کنترل کمی  بخش  در  مهران  مسیر 
شده  آزمایش  و  بررسی  کار  فنی  مشخصات 
که دستورالعمل های الزم به مهندسین مشاور 

اعالم  شده است.
کیفی  کنترل  بحث  کرد:  تصریح  وی 
پروژه ها در بخش هایی مختلف عملیات خاکی 
که شامل خاکریزی، کنترل شیروانی خاکریزها، 
الیه های مختلف روسازی آسفالتی و شنی و 
استاندارد  رنج  در  مصالح  نوع  و  تراکم  بحث 
انجام می شود و آزمایشات فنی، به روز کنترل ها 
را انجام می دهد که باعث می شود مراحل بعدی 

با سرعت بیشتری انجام شود.
 کیان پور ادامه داد: جامعه ۵۰۰ هزار نفری 
در بخش نیروی فنی مهندسی متخصص در 
کشور داریم که خدمات مهندسی ارائه می دهند 
در  مالی  و  جانی  خسارات  کاهنده  روند  به  و 
 ۱۵ در  همچنین  می کنند  کمک  زلزله  بحث 
سال گذشته نیز هر ساله حدود ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی در بخش روستایی نوسازی می شوند.

 وی تصریح کرد: برای بافت فرسوده تدابیر 
خاصی در نظر گرفته شده که به همراه بانک 
مرکزی به عاملیت بانک مسکن اقدامات قابل 

توجهی انجام خواهد شد.

 ۲13 پروژه زیرساختی در ایالم
تحت کنترل کیفی آزمایشکاه فنی خاک قرار دارد

سیمان  کارکنان  خوشحالی  کرج-اکبری- 
آبیک از راه اندازی دوباره این مجموعه انگیزه 
بخش است/با همراهی مجموعه مسئوالن استان، 
متحد و منسجم برای رفع موانع تولید اقدام می 
کنیم. نماینده عالی دولت در استان البرز از رفع 
موانع کارخانه سیمان آبیک و بازگشت این واحد 
مدار  به  کار  نیروی  هزار  با چند  تولیدی  بزرگ 
تولید خبر داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل استانداری البرز، شهبازی روز 
یکشنبه در بازدید از کارخانه سیمان آبیک برای 
دومین طی یک ماه در جمع خبرنگاران گفت: این 
واحد جزو اولین کارخانه های سیمان در کشور 

محسوب می شود.
وی ادامه داد: کارخانه سیمان آبیک در یک 
ماه اخیر بدلیل مشکالتی که در راستای تامین 
گاز و برق داشت، به مدت ۲ هفته تعطیل شد 

و کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاد.
شهبازی گفت: در این مدت خط جایگزین در 
کارخانه برای اورهال خطوط دیگر مورد استفاده 

قرار می گرفت.وی افزود: جای خرسندی دارد که 
با همت متخصصان داخلی این مجموعه می تواند 

روزانه بیش از ۱۶ هزار تن سیمان تولید شود.
هماهنگی  طی  کرد:  اضافه  البرز  استاندار 
های صورت گرفته در دو هفته اخیر مشکالت 
گذشته  جمعه  و  شد  رفع  مجموعه  گاز  و  برق 
کارخانه دوباره راه اندازی شد و اکنون روزانه ۸ 
هزار تن سیمان تولید می شود.وی گفت: نماینده 
در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  محترم 

و  نظرآباد  فرماندار  اسالمی،  شورای  مجلس 
و  همراهی  راستا  این  در  کارخانه  مدیرعامل 

تالش خوبی داشتند که جای قدردانی دارد.
این  کارکنان  خوشحالی  افزود:  شهبازی 
انرژی  بسیار  مجدد  اندازی  راه  برای  مجموعه 
بخش است از این رو همواره با اتحاد و انسجام 
و یکپارچگی با مجموعه مسئوالن استان از جمله 
در قوای مقننه و قضاییه نسبت به حل مشکالت 

و موانع تولید اقدام می کنیم.

سیمان آبیک با حضور و دستور استاندار البرز دوباره به مدار تولید بازگشت
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خراسان  استان  خبری  گروه 
اجرایی  بهنام-عملیات  رضا  جنوبی 
تایر  صنعت  ملی  دپارتمان  احداث 
)مرکز آموزش(با حضور استاندار خراسان جنوبی 
و جمعی از مسووالن استان در بیرجند آغاز شد.

از  استان  مسووالن  از  جمعی  و  استاندار 
بازدید  تایر  کویر  کارخانه  مختلف  بخش های 
کارگاهی  جوار  مرکز  احداث  کلنگ  و  کردند 
ارتقای  و  آموزش  هدف  با  کارگاهی  بین  و 
بازدید  این  در  کارخانه  نیروهای  دانش  سطح 

به زمین زده شد.
حمید مالنوری به اقدامات خالقانه صورت 
گرفته در مجموعه کویر تایر اشاره کرد و گفت: 
توفیقات شرکت در زمینه های استاندارد، فروش 
تجهیزات  و  آالت  ماشین  تامین  اینترنتی، 
کاری  نیروهای  نوآوری  و  خالقیت  جهت  به 

بوده است.
کارمند،  کارگر،  که  این  بر  تاکید  با  وی 
کارهای  دنبال  به  باید  مدیر  و  کارشناس 
خالقانه باشند خاطرنشان کرد: انجام کارهای 
خالقانه در مدیریت یک مجموعه باید به طور 
ویژه دنبال شود تا پیشرفت و ترقی به معنای 

واقعی رقم بخورد.
استعدادهای  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
از  بخواهیم  اگر  افزود:  و  گفت  استان  بالقوه 
کنیم  استفاده  بهینه  و  درست  ظرفیت ها  این 
باشیم و سطح  را شاهد  بیشتری  تا بهره وری 
رفاه جامعه ارتقا یابد، باید به کارهای خالقانه  
توجه شود و در این راستا تفکر توسعه ای را بین 

مردم تقویت کنیم.
اندیشیدن  اهمیت  بر  تاکید  با  مالنوری 
گفت: این فکر آدم هاست که پیشرفت و رفاه 

را برای آنان به ارمغان می آورد.
وی افزود: اگر دید توسعه ای داشته باشیم، 
می توانیم این انتظار را هم داشته باشیم که با 

وجود ظرفیت های فراوانی که داریم، خراسان 
جنوبی می تواند به قطب بزرگ صنعتی کشور 
شامل  تایر  صنعت  ملی  شود.دپارتمان  تبدیل 
بخش های مدیریت، اتاق کنفرانس به ظرفیت 
کتابخانه  مانیتورینگ،  و  ضبط  اتاق  نفر،   ۶۰
به  زمینی  در  کتاب  و مخزن  مطالعه  و سالن 
مساحت هزار و ۱۷3 متر مربع در ۲ طبقه و 

بازه زمانی ۸ ماه ساخته می شود.
این  در  نیز  تایر  کویر  شرکت  مدیرعامل 
این  در  کار  الینفک  جزو  را  آموزش  آیین، 
سال  یک  در  گفت:  و  کرد  عنوان  مجموعه 
گذشته 33 هزار و ۴۷۱ هزار نفر ساعت آموزش 

در مرکز آموزش کارخانه برگزار شده است.
سید محمدحسین زینلی اخذ مجوز ایجاد 
با  تعامل  و  ایران  تایر  صنعت  ملی  دپارتمان 
راستای  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
)هشت  استخدام  بدو  مهارتی  آموزش های 
ماه(، آموزش از طریق مرکز آموزش و استقبال 
بین  آموزش  مرکز  از  استان  صنایع  کارکنان 
کارگاهی را از جمله دستاوردهای محقق شده 

در این بخش اعالم کرد.

میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد  چهار  افزود:  وی 
تومان از منابع داخلی شرکت کویر تایر برای 
احداث و تجهیز این مرکز در نظر گرفته شده 

است که در مدت هشت ماه احداث می شود.
به  همچنین  جنوبی  خراسان  استاندار 
ایران،  استاندارد  از رییس سازمان ملی  نیابت 
لوح و تندیس واحد نمونه ملی استاندارد را به 

مدیرعامل شرکت کویر تایر اعطا کرد.
مهر امسال و همزمان با گرامیداشت روز 
سوی  از  تایر  کویر  شرکت  استاندارد،  جهانی 
واحد  عنوان  به   ایران  استاندارد  ملی  سازمان 

تولیدی نمونه ملی در کشور انتخاب شد.
معیار   ۱3 ارزیابی  براساس  انتخاب  این 
انجام  استاندارد  ملی  سازمان  شده  تعیین 

می شود.
بخش  افزوده  ارزش  در  تایر  کویر  سهم 
درصد   3۰ سال  در  جنوبی  خراسان  صنعت 
اعالم شده است و ۱۶ درصد شاغالن بخش 
بخش  شاغالن  درصد   3۴ و  استان  صنعت 
صنعت مرکز استان )شهرستان بیرجند( در این 

مجموعه مشغول به کار هستند.

استاندار خراسان جنوبی:
خراسان جنوبی با وجود ظرفیت های فراوانی که دارد

 می تواند به قطب بزرگ صنعتی کشور تبدیل شود

رئیس بازرسی فنی گاز گلستان  تعداد  ۴5۹ مورد از 
تاسیسات گازرسانی مورد بررسی قرار گرفت

 ابوالفضل نرسی در مصاحبه با پایگاه خبری گاز گلستان در این 
خصوص گفت :در ادامه فرآیند بازرسی از خطوط تغذیه ، انشعابات 
بازرسی فنی  ، واحد  و تاسیسات در دست بهره برداری گازرسانی 
توانست در ۹ ماهه سال ۹۹  تعداد  ۴۵۹  مورد از تاسیسات گازرسانی 
را  مورد بررسی قرار دهد.  وی افزود:این موارد شامل ۹۶ ایستگاه 
  CGSتعداد  3۵ ایستگاه تقلیل فشار ،CPS    حفاظت کاتدیک
، تعداد ۸۶ مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS  ،  تعداد  ۱۶۰ مورد 
ایستگاه های اندازه گیری واحدهای صنایع ، تعداد 3۷ مورد هیتر و 
همچنین  ۴۵ مورد خر پا و لوله های عبوری از روی رودخانه های 
استان می باشد.   مهندس نرسی تصریح کرد:با توجه به رسالت 
بسیارحساس واحد بازرسی فنی خوشبختانه  با همکاری کارکنان این 
واحد و ادارات گاز رسانی سطح استان ، کلیه اهداف مورد نظر برابر 
برنامه زمانبندی تدوین شده محقق گردید و توانستیم همه موارد 
را  مورد بررسی و کنترل قرار دهیم.   وی در ادامه  گفت:در همین 
راستا تمامی نواقصی که به این واحد گزارش شده است نیز در اسرع 
وقت توسط همکاران امور بهره برداری مرتفع گردید.  رئیس بازرسی 
فنی گاز گلستان در ادامه ضمن تقدیر از کلیه همکاران  واحد اظهار 
داشت: با همدلی و تالش مضاعف کارکنان واحدو همکاری خوب 
سایر واحدها و ادارات گازرسانی استان کلیه برنامه های هدفگذاری 

شده تا پایان سال محقق خواهد شد .

دکتر علی اصغر خانی ، نماینده مردم شاهرود و میامی 
در مجلس شورای اسالمی :

پروژه ی تامین آب شاهرود از چشمه سارهای قطری ، 
یک پروژه ملی است

حضور آیت اهلل رییسی ، رئیس قوه ی قضائیه ، جناب آقای 
شهرستان  در  را  همراهان   و  پرتالش  و  محترم  استاندار   ، آشناگر 
شاهرود خیر مقدم عرض نموده و امیدوارم این سفر برای مردم این 

خطه سرشار از خیر و برکت باشد.
همکاران من در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی پس 
از اطالع  از سفر شما به شاهرود اشاره نمودند که به دلیل اقداماتی 
که در سطح قوه قضاییه به انجام رسانده اید از شما تشکر نموده و 

بر استمرار این حرکت تاکید نمایم. .
بیش از ۹۵ درصد از شهدای شهرستانهای شاهرود و میامی در 

خط مقدم نبرد به شهادت رسیده اند.
مختلف  عملیات  در   ، اسالمی  میهن  از  خطه  این  رزمندگان 
جمهوری اسالمی در دفاع مقدس نقش فعال و موثر داشته و مردم این 
منطقه نیز در امر پشتیبانی از رزمندگان و ..کارنامه ای درخشان دارند.

دومین    ، شهدا  تقدیم  حیث  از   ، جمعیت  نسبت  به  توجه  با 
شهرستان پر افتخار کشور می باشیم

یکی از مباحثی که در مجلس شورای اسالمی و در کمیسیون 
تلفیق مغفول مانده و در بودجه سال های گذشته و در طی ۴۰ سال 
گذشته هیچگاه دیده نشده است ، بحث وسعت شهرستان ها بوده 
است که تالش می کنیم تا در تخصیص اعتبارات بودجه کشور عالوه 
بر رقم سرانه و ارزش افزوده مالیات و ... بحث وسعت شهرستانها 
نیز دیده شود .شهرستان شاهرود ، شهرستانی پهناور است که گاهی 
اوقات سفر از شاهرود به مرکز کشور ، از سفر به روستاهای دوردست 
بیارجمند کوتاه تر می باشد.مردم برخی از روستاها ، بویژه منطقه 
بیارجمند علی رغم سختی های فراوان ، اما محکم و استوار پشت 

نظام و انقالب و والیت هستند .
ارادت و عالقمندی مردم شاهرود به آیت اهلل رئیسی  و متقابال 
عالقمندی رئیس قوه قضائیه به مردم این شهرستان دو سویه و از 
زمان حضور ایشان و مسئولیت ایشان در پادگان شاهرود در سال 

۵۸ ریشه و سررشته دارد.
تا کنون چندین بار از پروژه آبرسانی قطری به شاهرود بازدید 
نموده ام و جالب آنکه ، آب سرریز از چشمه های این منطقه  به سمت 
جنگل بوده و عمال استفاده مناسبی از آن به انجام نمی رسد  که 
امیدواریم با توجه حضر تعالی شاهد رفع این دغدغه ی مردم باشیم .

اگر در وضعیت کنونی قرار بود اقدامات انجام شده در پروژه ی 
آبرسانی قطری به شاهرود   اجرایی گردد به بیش از ۲۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز بود.
پروژه ی تامین آب شاهرود از چشمه سارهای قطری ، یک 
پروژه ملی است و نه استانی و زیبنده نیست که این طرح ۱۲ سال 

بدلیل یک حکم قضایی متوقف گردد.
قوه ی قضائیه مشکالت قضایی  رئیس  با دستور  امیدواریم   
واحدهای مسکن مهر این شهرستان برطرف گردیده و دغدغه ی 

مردم در این خصوص پایان گیرد.

شهر جدید اندیشه یکی از موفق ترین شهرهای جدید 
و شهری پیشرو در تمام زمینه ها در بین شهرهای جدید 

کشور است
رئیس  و  کشور  وزیر  معاون  نژاد  جمالی  دکتر  بازدید   در 
اندیشه  جدید  شهر  غرفه  از  کشور  شهرداری¬های  سازمان 

مطرح شد.
شهر  عمران  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  اندیشه- 
رئیس  و  کشور  وزیر  معاون  نژاد  جمالی  دکتر  اندیشه  جدید 
سازمان شهرداری¬ها در اولین روز از دومین نمایشگاه مسکن، 
شهرسازی و بازآفرینی شهر ،در بازدید از غرفه شهر جدید اندیشه 
از این شهر به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای جدید یاد نمود.

وی ضمن اشاره به ساختار مناسب این شهر و اجرای پروژه 
فاخربازار  پروژه  به  اشاره  با  اندیشه  بسیار موفق در شهر  های 
ایرانی اسالمی اندیشه ،این پروژه را به عنوان برگ زرینی در 
پروژه های مشارکتی کشور قلمداد نمود و خاطر نشان ساخت 
از این پروژه میتوان به عنوان نمونه¬ ای مناسب از پروژه های 
هویت بخش نام برد و جا دارد که در تمامی شهرهای کشور از 
این مجموعه به عنوان الگوی مناسب شهرسازی استفاده شود.

امانتـداری رانندگان حمل و نقل عمومی شـهرقدس 
در بازگرداندن اشـیای جامانده به صاحبانشان 

از آغاز سـال ۱3۹۹ تاکنون ۲۵ قلم کاال و اشـیای جامانده 
در خودروهـای حمـل و نقـل عمومـی شهرسـتان قـدس بـه 

صاحبانشـان تحویل داده شـده اسـت. 
قدس- به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شـورای 
اسـالمی و شـهرداری قدس، داود حبیبی رئیس سـازمان حمل 
و نقل بار و مسـافر شـهرداری قدس از تحویل ۲۵ قلم اشـیای 
پیـدا شـده و جامانـده در خودروهـای حمـل و نقـل عمومـی 
تاکسـی و اتوبـوس تحـت نظـارت خبـر داد و گفـت: فرامـوش 
نکنیم تاکسـیرانان و اتوبوسـرانان امانتداران بی مانندی هستند 
کـه در اوج نیـاز و عـدم تمکـن مالـی، بدنبـال صاحبـان اموال 

گمشـده می گردند.
حبیبـی بیـان کرد: وجـود رانندگانی با وجـدان های بیدار و 
آگاه کـه بـا بازگرداندن اموال ارزشـمند به جامانده از مسـافران، 

جوانمـردی را بـه منصه ظهور رسـانده اند مایه مباهات اسـت.
وی در ادامـه افـزود: ایـن عمل خالصانه و خداپسـندانه که 
ناشـی از درسـتکاری و شـرافت اسـت بـه عنـوان یـک حرکت 
فرهنگـی و اجتماعـی قابـل مالحظـه و گسـترش در سـطح 

جامعـه می باشـد.
حبیبـی در پایـان گفـت: بـر خـود الزم مـی دانـم از ایـن 
اعمـال خداپسـندانه قدردانـی و تشـکر ویـژه نمایـم و از درگاه 
خداونـد سـبحان بـرای کلیه فعالیـن حوزه حمـل و نقل توفیق 
روزافـزون و بهـروزی در تمامـی مراحـل زندگی را خواسـتارم.

قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی خبر داد،
پرداخـت ۴۷۲ کمـک هدیـه ازدواج بـه زوج های 

حمایت تحـت 
مرکـزی _ قائـم مقـام کمیتـه امداد اسـتان مرکزی گفت: 
در ۹ماهـه امسـال ۴۷۲ کمـک هزینه تأمین جهیزیـه )جهیزیه 
، مـوردی و کمـک هدیـه (به زوج هـای مورد حمایت بـا اعتبار 

دو میلیـاردو ۵۵۶ میلیـون تومان پرداخت شـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی کمیتـه امـداد، عدالت 
بهرامـی، قائـم مقـام کمیتـه امداد اسـتان اظهار کـرد: پرداخت 
کمـک هدیـه ازدواج از اقدامات حمایتی کمیتـه امداد به منظور 

کمـک بـه زوج هـای مورد حمایت اسـت.
وی افـزود: در ۹ماهـه امسـال ۴۷۲ کمـک هزینـه تأمیـن 
جهیزیـه )جهیزیـه ، مـوردی و کمک هدیه (بـه زوج های مورد 
حمایـت بـا اعتبار دو میلیاردو ۵۵۶ میلیون تومان پرداخت شـد.

بهرامـی در ادامـه گفت: کمـک به جوانـان از قبیل اهدای 
جهیزیه به نوعروسـان، کمک هدیـه ازدواج به فرزندان مددجو، 
ارائه خدمات مشـاوره و دوره های آموزشـی از اقدامات حمایتی 

کمیتـه امـداد برای زوج های تحت حمایت اسـت.
قائـم مقـام کمیتـه امـداد اسـتان مرکـزی عنـوان کـرد: 
تأمیـن  در  مشـارکت  بـرای  می تواننـد  نیکـوکاران  و  خیـران 
جهیزیـه نوعروسـان بـا سـتاد جهیزیـه کمیتـه امـداد مسـتقر 
در شهرسـتان ها همـکاری کـرده و در ایـن امـر خداپسـندانه 

مشـارکت کننـد.

جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 
مرکـزی: اسـتان 

عملیـات برفروبـی در۱۳هـزارو 655 کیلومتـر از 
انجام شـد اسـتان مرکـزی  جاده هـای 

مرکزی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان 
مرکـزی گفـت: ۱3 هـزار و ۶۶۵ کیلومتـر- بانـد از جاده هـای 

این اسـتان در ۲۴ سـاعت گذشـته برفروبی و پاکسـازی شد.
»علـی زندی فـر« افـزود: سـه هـزار و ۹۱۰ تـن مخلـوط 
ماسـه و نمـک نیـز در این مدت بـرای جلوگیـری از لغزندگی 
مرکـزی  اسـتان  جاده هـای  در  رانندگـی  حـوادث  بـروز  و 

شـد. پخش 
وی ادامـه داد: جاده هـای اسـتان مرکـزی در این مدت  از 
سـوی ۶۵ گروه ثابت و سـیار متشـکل از ۲۱۱ نفر از راهداران 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان و با اسـتفاده 
از ۱۲۲ دسـتگاه ماشـین آالت راهـداری، پاکسـازی و نمـک 

پاشـی شدند.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان مرکزی 
گفـت: جاده هـای اسـتان اکنـون باز و تـردد در آنهـا به صورت 

روان در جریان اسـت.
زندی فـر از مـردم خواسـت هنـگام مسـافرت در فصـل 
زمسـتان وسـایل نقلیه خود را به وسایل گرمایشی تجهیز کرده 
و از زنجیـر چـرخ و یـا السـتیک های یخ شـکن اسـتفاده کنند.

وی ادامـه داد: راننـدگان هنـگام رانندگـی در هـوای مـه 
آلـود، از چـراغ مـه شـکن اسـتفاده کـرده و در صورت نداشـتن 
ایـن چـراغ بـا روشـن کـردن نـور پائیـن بـا احتیـاط کامـل به 

مسـیر خـود ادامـه دهند.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان مرکزی 
افـزود: میـزان باد السـتیک های خـودرو اهمیت بسـیاری دارد 
و چرخـی کـه تنظیـم باد داشـته باشـد بهترین و مناسـب ترین 
چسـبندگی را بـا سـطح جـاده خواهـد داشـت و دوام آن نیـز 

بیشـتر است.
۶ هـزار و ۴۰۰ کیلومتـر انـواع آزاد راه، راه اصلـی و راه 
روسـتایی در اسـتان مرکـزی وجود دارد که چهـار هزار کیلومتر 
آن را راه های روسـتایی تشـکیل داده و روزانه حدود ۴۹۰ هزار 

وسـیله نقلیـه از جاده هـای ایـن اسـتان تـردد می کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان اردبیل ضمن تاکید 
بر حمایت از رونق تولید، از پیگیری 
شرکت  این  های  برنامه  و  ها 
بازفعال  و  تکلیف  تعیین  برای 
سازی قراردادهای راکد و غیرفعال 
استان  صنعتی  های  شهرک  در 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت شهرک های صنعتی استان 
جمع  در  اهلي  محمد  ردبیل،  ا
خبرنگاران گفت: تالش برای حل 

مشکالت در حوزه اشتغال و صنعت و احیای 
واحدهای صنعتی راکد از مهمترین اهداف این 

شرکت در سال جهش تولید است.
وی ادامه داد: برنامه های حمایتی مختلفي 
از سرمایه گذاران در شهرک هاي صنعتي انجام 
مي گیرد که این حمایت ها در راستای افزایش 

تولید و اشتغال واحدهای تولیدی قرار دارد.
اهلی افزود: با اقدامات انجام شده تالش 
شده است تا میزان سرمایه گذاري ها در سطح 

استان افزایش یابد تا شاهد کاهش معضالت 
مختلف  مناطق  در  تولید  افزایش  و  بیکاری 

استان باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي 
مسئوالن  تمامی  تالش  از  اردبیل  استان 
استانی براي برطرف کردن موانع تولید و رفع 
مشکالت واحدهاي تولیدی خبر داد و افزود: با 
اقدامات انجام شده در سال ۹۸، تعداد ۴۱ واحد 
صنعتي راکد در شهرک هاي صنعتي استان 
به چرخه تولید بازگشته اند که با فعال سازي 

 ۶۰۹ برای  تولیدي،  واحدهاي  این 
نفر اشتغال مجدد ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 
نیز احیای ۴۰ واحد صنعتی راکد و 
استان  های  در شهرک  فعال  نیمه 
تصریح  است  شده  گذاری  هدف 
گذاری،  هدف  این  اساس  بر  کرد: 
 ۲3 جاری  سال  اول  ماهه   ۹ در 
در شهرک  فعال  غیر  و  راکد  واحد 
های صنعتی استان به چرخه تولید 
با  اند که تالش می شود  بازگشته 
استفاده از ظرفیت مشاورین حاضر 
عارضه  با  و  استان  کار  و  کلینیک کسب  در 
یابی از واحدهای تولیدی، این هدف گذاری 

محقق شود.
مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي 
استان اردبیل ابراز امیدواری کرد تا با تسهیل 
شرایط سرمایه گذاری، زمینه حضور سرمایه 
گذاران در استان فراهم شود تا شاهد شکوفایی 
هرچه بیشتر صنعت و افزایش میزان اشتغال 

در سطح استان باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان اردبیل خبر داد:

بازفعال سازی ۲3 واحد صنعتي راکد و غیرفعال در شهرک های صنعتي استان 

»سیدمحمد حسینی گفت: بنیاد مسکن گلستان با توجه به اینکه 
مسئول بازسازی خسارت های حوادث است، عملیات پیشگیرانه زیادی 
را در دستور کار دارد و بیش از ۴ دهه کار بازسازی مناطق آسیب دیده 
را انجام داده است. مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: به همت همه 
دست اندرکاران، بازسازی ها در این مناطق به خوبی مدیریت می شود.

به دلیل تهدیدات و مخاطرات  استان گلستان  داد:  ادامه   وی 
طبیعی همچون؛ سیل، زلزله، رانش زمین، سیالب و غیره جزو ۱۰ 
استان حادثه خیز کشور محسوب می شود. حسینی خاطرنشان کرد: 
از ابتدای سال تا کنون، بیش از یکصد زمین لرزه در استان گلستان 
در سامانه زلزله نگاری کشور ثبت شده است و این مسئله ضرورت 

بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی را بیشتر می کند.
 وی اظهارداشت: بر اساس سرشماری سال ۹۵، از ۹33 روستای 
باالی ۲۰ خانوار استان، ۲۲۸ هزار واحد مسکونی غیر مقاوم در گلستان 
وجود دارد که تا پایان سال ۹۸ با پیگیری های همکاران و تخصیص 
اعتبارات، بخشی از این واحدها مقاوم سازی شده اند. مدیرکل بنیاد 
مسکن گلستان افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، یکصد و ۱۰ 
ابتدای  از  که  دارد  وجود  استان  در  غیرمقاوم  مسکونی  واحد  هزار 

برنامه چهارم، طرح ویژه نوسازی مسکن روستایی شروع شده است. 
سازی  مقاوم  و  نوسازی  اعتبارات  برابری   ۵ افزایش  از  وی،   
واحدهای مسکونی بنیاد مسکن گلستان خبر داد و گفت: این رقم 
در استان تایید شده است و تا کنون ۶۰۰ میلیارد تومان تامین اعتبار 
شده است. حسینی اظهارداشت: با توجه به افزایش اعتبار، مردم برای 
مشارکت و ساخت واحدهای مسکونی جهت مقابله با حوادث اقدام 
کنند تا شاهد خسارت در مواقع بحرانی نباشیم. وی گفت: در برنامه 
استان  در  بی دوام  تمامی واحدهای  قرار است  توسعه کشور  هفتم 

گلستان بازسازی و مقاوم سازی شوند. 
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان یادآور شد: از مجموع ۹33 روستای 
استان، 3۱۹ روستای گلستان در معرض حوادث و مخاطرات طبیعی 
قرار دارند. وی افزود: از این تعداد، ۲۰۰ روستا در معرض جاری شدن 
سیالب و سیل و مابقی در خطر لغزش، فروچاله و غیره قرار دارند. 
بازسازی تمامی این  بنیاد مسکن گلستان برای  از آمادگی  حسینی 
روستاها تا سه سال آینده خبر داد و گفت: یکی از برنامه های بنیاد 
مسکن در سال ۱۴۰۰ شناسایی واحدهای مسکونی حریم رودخانه 

ها و جابجایی این واحدها است.

319 روستای گلستان در معرض حوادث قرار دارند
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تیم فوتبال پرسپولیس نتوانست در 
غیاب ۲ مدافع اصلی خود برابر آلومینیوم 
 ۹۰ پایان  در  و  یابد  دست  پیروزی  به 
فصل  باخت  اولین  تا  داد  شکست  به  تن  دقیقه 
تیم تحت هدایت یحیی گل محمدی رقم بخورد.

هفته  دیدارهای  ادامه  در  و  گذشته  روز 
دوازدهم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس 
در ورزشگاه امام خمینی )ره( شهر اراک به قضاوت 
این  آلومینیوم رفت که  به مصاف  وحید کاظمی 
مسابقه در نهایت با شکست ۲ بر یک پرسپولیس 

به اتمام  رسید.
یطی  شرا در  تیم  دو 
که  گرفتند  قرار  هم  برابر 
دیدار  از  قبل  تا  پرسپولیس 
بدون  تیم  تنها  هفته  این 

شکست لیگ بود.
ر  ا ید د ین  ا ر  د
محمدحسین کنعانی زادگان 
ثبات  با  نفرات  از  یکی  که 
لیس  سپو پر فصل  ین  ا
خاطر  به  می شود،  محسوب 
مصدومیت غایب بود اما سید 
فهرست  در  حسینی  جالل 
سرخپوشان برای این مسابقه 
قرار داشت و از روی نیمکت 
کار را آغاز کرد. در غیاب این 

۲ احسان حسینی و مهدی شیری در پست دفاع 
میانی به بازی گرفته شدند.

تیمی  عکس  هنگام  پرسپولیس  بازیکنان 
پیراهن های شماره هشت را به یاد علی انصاریان 
و ۲۵ را به یاد مهرداد میناوند به دست داشتند و 
برای این دو پیشکسوت که به ویروس کرونا مبتال 

شدند، آرزوی سالمتی کردند.
آغاز  تهاجمی  را  بازی  ابتدا  از  سرخپوشان   
کردند و در همان دقایق ابتدایی به گل رسیدند. 
در دقیقه هفت، احمد نوراللهی از روی نقطه کرنر 
توپ را به تیر اول ارسال کرد که کمال کامیابی 
نیا با ضربه ای دقیق به زاویه مخالف دروازه بان، گل 
اول تیمش را به ثمر رساند تا شاگردان گل محمدی 

در همان دقایق ابتدایی از حریف پیش بیافتند.
یک دقیقه بعد تیم میزبان صاحب موقعیت شد 
که کاظمی داور بازی، موقعیت آلومینیوم را آفساید 
اعالم کرد. البته پیش از آفساید ضربه سر پاکدل 

از کنار دروازه لک به بیرون رفته بود.
در دقیقه ۱۵ ضربه سنگین مهدی حسینی  
بازیکن آلومینیوم را حامد لک مهار کرد. اسماعیل 

شریفات در این نیمه از داور کارت زرد دریافت کرد.
یک دقیقه بعد سرخپوشان بار دیگر شانس 
خوبی برای به ثمر رساندن گل دوم داشتند که 
پاس در عرض احسان پهلوان را مهدی عبدی از 
داخل ۶ قدم نتوانست به گل تبدیل کند و ضربه اش 

با اختالف اندکی از کنار دروازه  به بیرون رفت.
زمین  در  آلومینیوم  دیدار  این   ۲۰ دقیقه  در 
پرسپولیس صاحب ضربه ایستگاهی شد که سانتر 
دقیقه امید سینک را شاهین توکلی مدافع پیشتاخته 
تیم میزبان با ضربه سر دقیق وارد دروازه حامد لک 

کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۲۷ مربی دروازه بان های تیم فوتبال 
آلومینیوم اراک به خاطر اعتراض به داور کارت زرد 
دریافت کرد تا اولین اخطاری این دیدار لقب بگیرد.

دو دقیقه بعد باز هم تیم میزبان مانند گل اول 
گل دوم را نیز به ثمر رساند. ارسال امید سینک 
از روی ضربه ایستگاهی و ضربه سر حامد پاکدل 
گل دوم تیم میزبان را همراه داشت. پاکدل پس 

از گل دوم خوشحالی نکرد.
در دقیقه 3۴ ضربه نه چندان سنگین میالد 

سرلک را پورحمیدی مهار کرد.
در دقیقه 3۸ بازی ضربه سر وحید امیری با 
اختالف اندک از کنار دروازه حریف به بیرون رفت.

نیمه نخست این دیدار با شکست ۲ بر یک 
سرخپوشان به اتمام رسید.

یکی از نکات جالب این بازی این بود که با 
وجود اینکه دقایقی اعضای دو تیم در زمین حاضر 
شده بودند تا نیمه دوم را آغاز کنند، اما داوران با 

تاخیر در زمین حاضر شدند.
پرسپولیس که برای جبران شکست نیمه دوم، 
پای به زمین گذاشته بود در ابتدای نیمه روی یک 

ضربه ایستگاهی به گل برسد اما سانتر نوراللهی 
پس از برخورد با مدافع حریف به کرنر رفت.

حامد پاکدل هم با اخطاری که در دقیقه ۵۱ 
از داور دریافت کرد اولین اخطاری این دیدار در 

نیمه دوم لقب گرفت.
در اواسط نیمه دوم گل محمدی تغییراتی را 
در چینش تیمش ایجاد کرد و از کمال کامیابی نیا 

در قلب خط دفاع تیمش بازی گرفت.
دو دقیقه بعد شوت از راه دور حسینی را حامد 
بود که روی  این صحنه  از  لک مهار کرد. پس 
برخورد لک و پاکدل بازیکنان دو تیم برای لحظاتی 

با یکدیگر درگیر شوند.
در دقیقه ۵۴ پرسپولیس 
نوراللهی  احمد  شوت  روی 
برسد  گل  به  توانست  می 
که ضربه محکم نوراللهی را 

پورحمیدی مهار کرد.
هم   ۵ ۷ قیقه  د ر  د
پرسپولیس در محوطه جریمه 
موقعیت شد  میزبان صاحب 
سیامک  سنگین  ضربه  که 
راهی  پورحمیدی  را  نعمتی 

کرنر کرد.
کمال کامیابی نیا هم از 
داور بازی کارت زرد دریافت 

کرد.
حسینی  احسان  سر  ضربه   ۶۶ دقیقه  در 
روی سانتر نورالهی از نقطه کرنر از کنار دروازه 

به بیرون رفت.
والی  با ضربه  نعمتی  دقیقه ۷۰ سیامک  در 
شوت سنگینی را روانی دروازه پورحمیدی کرد این 

موقعیت هم توسط دروازه بان مهار شد.
در دقیقه ۸۲ احمد نوراللهی در مصاف تک به 
تک با دروازه بان حریف قرار گرفت اما پورحمیدی 
این توپ سنگین را هم مهار کرد و اجازه فروپاشی 
دروازه بانش را نداد.داور برای این دیدار ۶ دقیقه 

وقت اضافه اعالم کرد.
پورحمیدی در آخرین دقایق بازی به خاطر 
از داور کارت زرد دریافت کرد.جابر  اتالف وقت 
مسلم  موقعیت  بازی  دقایق  آخرین  در  انصاری 
گلزنی را از دست داد.این دیدار در نهایت با برتری 

۲ بر یک شاگردان خطیبی خاتمه یافت.
 ۱۵ دیدار  این  امتیاز   3 کسب  با  آلومینیوم 
امتیازی شد و به رده یازدهم صعود کرد. پرسپولیس 
نیز با ۱۵ امتیاز و دو بازی کمتر در رده نهم جدول 

قرار گرفت.

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال؛

اولین شکست پرسپولیس در روز خوب دروازه بان آلومینیوم
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بنا: مشکلی بابت حضور در تورنمنت های خارجی نداریم
کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
فرنگی از اعزام ۱۱ فرنگی کار 

به تورنمنت اوکراین خبر داد.
شرایط  درباره   ، بنا  محمد 
اردوی  در  کاران حاضر  فرنگی 
را  خدا  کرد:  اظهار  ملی،  تیم 
شکر بچه ها شرایط خوبی دارند 
و به سمت جلو حرکت می کنند. 
نگیزه  ا حفظ  بحث  مهمترین 

کشتی گیران در این شرایط است که خوشبختانه تمامی بچه ها به 
لحاظ انگیزه در شرایط عالی هستند و با تمام وجود تمرین می کنند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره شرایط بدنی شاگردانش 
و اینکه آیا بابت این موضوع نگرانی دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر 
نفرات  را پشت سر می گذاریم و طبیعتا  تیم ملی  اردوی  سومین 
حاضر در اردو از لحاظ آمادگی جسمانی نیز رشد داشته اند. نگرانی 
بابت این موضوع نداریم. مهمترین مسئله ذهن آن هاست که باید 
آدرس درست را به هر کشتی گیر بدهد تا او نیز مسیر را به خوبی 
طی کند. ما هم با تمام وجود در خدمت کشتی گیران هستیم تا با 

کمک هم برای کشتی ایران افتخارآفرینی کنیم.
کرد:  خاطرنشان  نیز  ملی  تیم  اردوی  مصدومان  درباره  وی 
ناقوسی به دلیل آسیب دیدگی کهنه که از ناحیه کتف داشت در 
اردوی قبل غایب بود و برای این اردو نیز پدرش تماس گرفت و 
اعالم کرد دو آمپول دیگر او باقی مانده و نمی تواند در اردو حاضر 
شود. قرار شد پس از تزریق آمپول و انجام فیزیوتراپی از اردوی بعد 
به تمرینات اضافه شود. رضا گرایی هم مقداری آسیب دیدگی دارد 
اما خدا را شکر مشکل هیچ کدام از نفرات حاضر در اردو جدی نیست.

بنا در ادامه، درباره علت عدم حضور در تورنمنت های بین المللی 
و اینکه علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی می گوید، دست کادر 
فنی برای حضور در مسابقات خارجی باز است، گفت: درست می 
گوید و ما مشکلی بابت حضور در تورنمنت های خارجی نداریم اما 
گاهی بحث زمان یا ویزا وجود دارد و نمی توان در هر تورنمنتی حاضر 
شد. از سوی دیگر درست است که حضور در تورنمنت های خارجی 
به محک کشتی گیران کمک می کند اما نفراتمان باید به حدی از 
آمادگی برسند که در حد نام و جایگاه کشتی ایران مبارزه کنند تا 

کادر فنی نیز به شناخت دقیق تری از وضعیت ملی پوشان برسد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال که آیا 
تیم ملی در دو تورنمنت اوکراین و ایتالیا که قرار است اسفند ماه 
برگزار شود، شرکت می کند یا خیر، گفت: در تورنمنت ایتاایا شرکت 
نمی کنیم اما با ۱۱ کشتی گیر به تورنمنت اوکراین می رویم که 

تلفیقی از نفرات جوان و با تجربه هستند. 
وی در پایان در پاسخ به این سوال که در اعزام های برون 
مرزی تمرکز بر اوزان المپیکی است یا خیر، گفت: تمرکز اصلی ما 
بر روی المپیک و اوزان المپیکی است اما دو ماه پس از المپیک، 
رقابت های قهرمانی جهان برگزار می شود و باید به فکر پس از 
المپیک نیز باشیم. هر چند بعد از المپیک سعی می کنم با فدراسیون 
صحبت کنم تا کادر فنی جوان هدایت تیم ملی را بدست بگیرد و من 
هم اگر خواستند در حد توان به تیم ملی مشاوره بدهم،  اما باید راه 
را برای کادر جوان بعدی مهیا کنیم. تمرکز من بر روی موفقیت در 
المپیک توکیو است و کادر فنی بعدی درباره رقابت های قهرمانی 

جهان تصمیم می گیرد.

عابدینی: مشکلی برای حضور در لیگ ندارم
ملی  تیم  ن  پیتا کا
شمشیربازی سابر گفت: مشکلی 
و  ندارم  لیگ  در  رقابت  برای 
که  نکرده  اعالم  هم  پزشک 
نمی توانم در مسابقات شرکت 
درباره  عابدینی  مجتبی  کنم. 
مصدومیتی  به  توجه  با  اینکه 
لیگ  در  تواند  می  داشت،  که 
کند  شرکت  شمشیربازی  برتر 

یا خیر، بیان کرد: لیگ شمشیربازی از سه شنبه)امروز( آغاز می شود 
و پزشک هم نگفته که نمی توانم در لیگ شرکت کنم. خودم هم 
مشکلی برای حضور در لیگ ندارم. از طرفی در این مدت هم تمرین 

داشتم و حتی مسابقه درون اردویی هم داشتیم که شرکت کردم.
عابدینی در پاسخ به این پرسش که با کدام تیم قرارداد بسته و 
وضعیت مبلغ قرارداد ها چگونه است، تاکید کرد: من امسال با تیم 
دانشگاه آزاد قرارداد بستم و از آقای فخری، باقرزاده و لشگری تشکر 
می کنم که در این وضعیت شیوع ویروس کرونا و مشکالتی که ایجاد 
کرده است، لیگ سال ۹۹ را برگزار می کنند و امیدوارم برگزاری 
آن ادامه داشته باشد. مبلغ قراردادها نسبت به سال گذشته مقداری 
کمتر است البته سال گذشته یک هفته مسابقات برگزار و بعد لغو 
شد. به نظرم همین که لیگ فعال شده است، جای خوشحالی دارد.

کاپیتان تیم ملی سابر در پاسخ به این پرسش که نگران نیست، 
لیگ مانند سال گذشته در همان ابتدای کار لغو شود، گفت: نگران که 
هستیم اما این مساله دست ما نیست. برگزاری لیگ، شمشیربازی 
را پویاتر می کند و جوان ها بعد از یک سال می توانند در مسابقه 
شرکت کنند و خودشان را محک بزنند. پروتکل های بهداشتی که 
فدراسیون در نظر گرفته خیلی خوب است و تیم ها باید ۲۴ ساعت 
از مسابقه تست PCR بدهند و سپس وارد سالن شوند. اگر  قبل 
پروتکل های بهداشتی در نظر گرفته شده رعایت شوند، فکر نکنم 

مشکل خاصی به وجود بیاید.

حسرت سوارز؛ رکورد رونالدو دست نخورده ماند

در  رونالدو  پیش  سال   ۱۱ رکورد  به  نتوانست  سوارز  لوئیس 
اللیگا برسد.

اتلتیکومادرید در چارچوب هفته بیستم اللیگای اسپانیا با گلزنی  
ژوائو فلیکس، لوئیس سوارز و آنخل کوریا موفق شد با نتیجه 3 بر 
یک میهمان خود، والنسیا را از پیش رو بردارد و حاشیه امنیت خود 

را در صدر جدول با یک بازی کمتر به هفت امتیاز افزایش دهد.
سوارز که در تابستان اخیر پس از ۶ سال حضور در بارسلونا 
به اتلتیکومادرید پیوست، با گلی که مقابل خفاش ها به ثمر رساند، 
شمار گل های زده خود را به عدد ۱۲ در ۱۵ بازی رساند و ضمن 
سبقت گرفتن از هم تیمی سابقش لیونل مسی)۱۱ گل زده(، در کنار 
یوسف النصیری مهاجم سویا، خود را به عنوان برترین گلزنان فصل 

جاری اللیگا معرفی کرد.
سوارز 3۴ ساله همچنین به یک قدمی کریستیانو رونالدو رسید.  
فصل  اولین  در  است،  یوونتوس  در  حاال  که  ساله   3۵ رونالدوی 
حضورش در رئال مادرید)۱۰-۲۰۰۹( در ۱۵ بازی ابتدایی اش ۱3 
گل برای کهکشانی ها به ثمر رسانده بود. سوارز اکنون اولین بازیکنی 
است که در فصل اول حضورش در تیمی جدید رکوردی نزدیک 
به رونالدو در ۱۵ بازی ابتدایی به ثبت رسانده اما برای رسیدن به 

رکورد فوق ستاره پرتغالی یک گل کم آورد.

سیمئونه: فکر کردن به قهرمانی زود است

سرمربی اتلتیکومادرید در حال حاضر به جایگاه تیمش در جدول 
اللیگا نگاه نمی کند و تنها به بازی آینده فکر می کند.

اتلتیکومادرید در هفته بیستم اللیگا با نتیجه 3 بر یک والنسیا 
را شکست داد. دیگو پابلو سیمئونه پس از این بازی گفت: ۹۰ دقیقه 
سختی بود و والنسیا پس از دیدار خیلی خوبی که برابر وایادولید انجام 
داد در میدان برابرمان حاضر شد. آن ها با بازیکنانی هم چون مکسی 

که حفظ توپ خوبی دارد قدرتمند ظاهر می شوند.
تیم  عملکرد  از  کرد:  اظهار  ادامه  در  اتلتیکومادرید  سرمربی 
خشنودم؛ از رنجی که برای حفظ نتیجه برد؛ از سرعتی که بازیکنان 
در دقایق پایانی داشتند. نشان دادیم که در هر موقعیتی می توانیم 

شانس گلزنی داشته باشیم. 
ژائو فلیکس در ترکیب اصلی اتلتیکو حضور داشت و توانست 
گل مساوی را به ثمر برساند. سرمربی آرژانتینی درباره مهاجم جوان 
پرتغالی گفت: همیشه به او نیاز داریم. رقابت خیلی باالست. باید به 
هر یک از بازیکنان فرصت بازی بدهیم. ژائو بازیکن مهمی است. 

هر کاری که می کند به دردمان می خورد. 
او افزود: هیچ کجا ننوشته است که بازیکنان باید ۹۰ دقیقه 
بازی کنند. پنج تعویض وجود دارد تا بازیکنان بتوانند رقابت کنند 
و به همین خاطر از تمام مهره ها بهره می بریم. ژائو یک گل به 
ثمر رساند و پاس گل هم داد. او عملکرد خوبی داشت. آنخل کورئا 
وارد زمین شد، گلزنی کرد و نزدیک بود گل دیگری هم به ثمر 
برساند. رقابت سالمی برقرار است و تیم برنده از میدان خارج شد. 
زمین  در  سوارس  لوییس  حضور  دقایق  نگران  که  سیمئونه 
نیست، گفت: عثمان دمبله را نمی توانستم زودتر به میدان بفرستم. 
او خوب تمرین کرد اما تازه به تیم پیوسته است. دیدم که سوارس 
بازی ها  از  خیلی  در  او  گذاشت.  نمایش  به  خوبی  خیلی  بازی 
تعویض شده است. همیشه سعی کردیم بفهمیم که چه زمانی تیم 

به سوارس نیاز دارد. 
اتلتیکو با هفت امتیاز بیش تر و یک بازی کم تر نسبت به رئال 
مادرید در صدر جدول قرار دارد و با توجه به ثبات روخی بالنکو 
این حال  با  این فصل اللیگا می دانند.  را قهرمان  تیم  این  اغلب 
سیمئونه این چنین فکر نمی کند. او در این رابطه اظهار کرد: ما تنها 
به دیدار برابر کادیس فکر می کنیم و این که هم چنان در تمرینات 
بهتر شویم تا بتوانیم تیم را بهتر کنیم. در برخی از مسائل باید بهتر 
شویم. نیمه اول شرایط برای مان سخت شده بود. در نیمه دوم بازی 
عالی به نمایش گذاشتیم و توانستیم والنسیا را شکست دهیم. ما به 

چیز دیگری جز بازی به بازی فکر نمی کنیم. 
تیمش گفت: خیلی خوب  مورد عملکرد  در  اتلتیکو  سرمربی 
در  برابر الیپزیگ  دیدار  به جز  قرنطینه  زمان  از  رقابت می کنیم. 
در  ما  کردیم.  رقابت  خوب  بازی ها  همه  در  اروپا  قهرمانان  لیگ 
تمرینات بهتر شده ایم . هر بازیکنی به گونه ای به تیم کمک می کند 
و همه احساس می کنند در تیم تاثیرگذار هستند. رقابت باالیی در 
تیم وجود دارد. به عنوان مثال انتظار لودی برای فرصت بازی پیدا 
کردن خیلی اهمیت دارد و او نشان داده است هیجان و انگیزه دارد. 

نباید دست از بهتر شدن برداریم.

طی  نضبا ا کمیته  د  و می ر ر  نتظا ا
و  محکم  کنش  ا و ل  تبا فو سیون  ا فدر
تراکتور  و  گل گهر  بازیکن   ۲ با  را  جدی  

داشته باشد.
تراکتور  و  سیرجان  گل گهر  تیم های 
هم  د ز ا و د هفته  چوب  ر چا ر  د یز  تبر
روز  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
شنبه گذشته به مصاف یکدیگر رفتند که 
نتیجه  با  تبریزی موفق شد  تیم  پایان  در 
۲ بر یک از سد میزبان خود بگذرد و سه 
امتیاز ارزشمند این بازی را از آن خود کند.

از شنیده شدن سوت  بعد  چند لحظه 
خورشیدی،  اشکان  توسط  بازی  پایان 
تصویر  به  حال  در  تلویزیونی  دوربین 
علی  امام  ورزشگاه  باز  نمای  کشیدن 
پخش  پایان  آستانه  در  و  بود  سیرجان 
گوشه  در  باره  یک  به  که  بودیم  بازی 
به  دوربین  سریعا  افتاد.  اتفاقاتی  تصاویر 
راست  سمت  گوشه  کرنِر  پرچم  سمت 
که  بود  همانجا  رفت.  تلویزیونی  تصاویر 

شاهد اتفاقات عجیبی بودیم.
آرمین سهرابیان از گل گهر سیرجان و 
سعید مهری از تراکتور به جان هم افتاده 
بودند و ضربات دست و پا به سمت یکدیگر 
روانه می کردند تا اینکه الباقی نفرات داخل 
و بیرون از زمین وارد ماجرا شدند و طرفین 
را سوا کردند. در این بین چند بازیکن دیگر 
هم به درگیری اضافه شدند و صحنه های 

زشتی را به تصویر کشیدند.
پس از پایان مسابقه، کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال هر ۲ بازیکن را تا اطالع 

از حضور در مسابقات محروم کرد  ثانویه 
و  گل گهر  باشگاه   ۲ سوی  از  هنوز  اما 
جریمه  یا  توبیخ  بر  مبنی  خبری  تراکتور 
این ۲ بازیکن رسانه ای و اعالم نشده است.

باشد که  نداشته  اهمیت  شاید چندان 
به چه دلیل این اتفاق رخ داده اما آرمین 
سهرابیان در گفت وگویی اعالم کرده سعید 
مهری بعد از سوت پایان بازی خوشحالی 
فراوانی را انجام داده و همین مساله باعث 
ناراحتی او شده است. سهرابیان به بازیکن 
جلوی  که  می دهد  هشدار  تراکتور  جوان 
نکند  خوشحالی  سیرجانی  تیم  بازیکنان 
از  مهری  تا  بوده  کافی  اما همین هشدار 
کوره دربرود و طبق ادعای مدافع گل گهر 
کند.  آغاز  را  فیزیکی  درگیری  و  فحاشی 
واکنش  صحبت ها  این  به  مهری  هنوز 
نکرده  صحبت  درباره اش  و  داده  نشان 
باشگاه  سوی  از  او  می شود  شنیده  است. 
اما  است.  شده  ممنوع المصاحبه  تبریزی 
بازی  ناظر  و  بازی  داور  گزارش  یقینا 

کمک  نهایی  تصمیم گیری  در  می تواند 
شایانی به کمیته انضباطی کند.

لیگ برتر فوتبال ایران از لحاظ کیفی 
چندان لیگ به اصطالح »دهان پر کن« 
و فوق العاده ای نیست. چند روز پیش بود 
که گزارشی از گل های رد و بدل شده در 
لیگ تا پایان هفته یازدهم منتشر شد که 

گواه بر همین قضیه بود. 
خودی  به  فراوانی  حواشی  طرفی  از 
و  دارد  وجود  فوتبال مان  بدنه  در  خود 
چنین  پذیرش  نزار،  شرایط  این  در  حاال 
از  خارج  زشتی  نزاع های  و  درگیری ها 
نظر  به  است.  فوتبال دوستان  گنجایش 
می رسد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
باید با این قضیه بسیار جدی برخورد کند تا 
دیگر شاهد چنین صحنه هایی در لیگ برتر 
فوتبال کشورمان نباشیم و بیش از پیش به 
توقع  که  البته  نکنیم.  اضافه  آن  زشتی ها 
تراکتور هم  و  باشگاه گل گهر   ۲ بود  این 
واکنش جدی به این قضیه نشان می دادند.

به بهانه اتفاقات مسابقه گل گهر و تراکتورسازی؛

کتک کاری در لیگی که چنگی به دل نمی زند
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رقابت بین المللی عکاسی خبری 
این  در  فعاالن  از  استنین«  »آندری 

رشته، دعوت به شرکت کرده است.
برای  که  عکاسی  رقابت  این 
سال   33 تا   ۱۸ بین  جوان  عکاسان 
روسیه  پلتفورم  تنها  می شود،  برگزار 
ایجاد  برای کشف عکاسان خبری و 
حوزه  در  آن ها  شدن  جهانی  فرصت 

عکاسی خبری است.
به این ترتیب عکاسان حرفه ای 

جوان می توانند برای شرکت در این رقابت اقدام کنند. 
»ورزش«،  »خبر«،  شاخه  چهار  در  می توانند  عکاسان 
و  عکس ها  مجموعه  با  »پرتره«  و  من«  »سیاره 

تک عکس هایشان در این رقابت شرکت کنند.
در سال ۲۰۲۱، جایزه نقدی نفرهای اول تا سوم این 

رقابت به ترتیب ۱۲۵۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰و 
برنده  به  بود.  خواهد  روبل   ۷۵,۰۰۰
»استنین«  عکاسی  رقابت  اصلی 
شد.  خواهد  اهدا  روبل   ۷۰۰,۰۰۰
همچنین برندگان این رقابت عکاسی 
فرصت نمایش آثارشان را در عرصه 
بین المللی و همچنین در کشور روسیه 
پیدا خواهند کرد.در سال ۲۰۲۰ حدود 
۵۰۰۰ نفر از ۷۵ کشور برای شرکت 

در این رقابت ثبت نام کردند.
رقابت عکاسی »آندری استنین« که توسط »روسیا 
در  روسیه  فدراسیون  کمسیون  حمایت  با  و  سگودنیا« 
یونسکو ترتیب داده می شود با هدف حمایت از عکاسان 
جوان و معطوف کردن توجه عموم مردم به چالش های 

عکاسی خبری در دوران کنونی برگزار می شود.

دعوت از عکاسان خبری برای رقابت »آندری استنین« روسیه 

است،  معتقد  دادخواه  سینا 
دوپینگ  تهران  کتاب  نمایشگاه 
می کند  کمک  دولت  چون  است، 
او  با ۲۰درصد تخفیف کتاب بخرند.  آدم ها 
می گوید که این رویداد به نفع دو جزء دیگر 
حلقه کتاب یعنی شرکت های پخش و به طور 

عمده کتاب فروش نیست.
این داستان نویس، همزمان با برگزاری 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 
درباره این رویداد و مراجعه خود به آن، گفت 
که حاشیه های مربوط به اختالل در سایت 
از روی کنجکاوی  تا  این رویداد سبب شد 
سراغ آن برود و اظهار کرد: معموال تالش 
می کنم که در طول سال کتاب بخرم، حتی 
معموال در نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه هم 

آن چنان کتابی نمی خریدم.
او با ابراز مخالفت با برگزاری نمایشگاه 
ضرر  به  نمایشگاه  برگزاری  افزود:  کتاب 
کتاب ها  از  آن ها  چون  است؛  کتاب فروش 
فقط ۲۰، 3۰ درصد می توانند سود به دست 
بیاورند که آن را هم در نمایشگاه کتاب به 
در  دادن  تخفیف  می دهند.  تخفیف  مردم 
کتاب فروش  که  است  حالی  در  نمایشگاه 
او  جای  به  مردم  و  دارد  بحران  همه  این 
گزارشی  اخیرا  کتاب می خرند.  نمایشگاه  از 
کتاب  نمایشگاه  این که  بر  مبنی  خواندم 
حدود ۱۶میلیارد تومان فروش داشته است. 
حدود  می شود  عدد  این  از  درصد   3۰  ،۲۰
چهار میلیارد تومان که این رقم می توانست 
به کتاب فروش برسد اما این سازوکار کامال 
به نفع ناشر است نه کتاب فروش. عالوه  بر 
این، شرکت های پخش هم در این جا ضرر 

می کنند و ناشر بدون واسطه کتاب هایش را 
عرضه می کند و فقط حق تالیف مولف را که 
۱۰ تا ۱۵ درصد است می پردازد و با احتساب 
۲۰درصد تخفیف نمایشگاه باز هم ۶۰درصد 
مبلغ برای ناشر می ماند. این روند ممکن است 
به نفع ناشر و مولف باشد اما به نفع دو جزء 
دیگر حلقه کتاب یعنی شرکت های پخش و 

به طور عمده کتاب فروش نیست. 
دادخواه با بیان این که ناشران می توانند 
کمپین فروش بگذارند و سایت خوب برای 
معرفی و فروش کتاب داشته باشند، گفت: 
نمایشگاه کتاب یک جور رانت است. در هیچ 

جای دنیا نمایشگاه کتاب برای فروش نیست 
اما  ارتباط است  ایجاد  و  برای معرفی  بلکه 
در کشور ما به رانت خالص از بودجه دولت 

تبدیل شده است.
که  مجازی ای  نشست های  درباره  او 
این روزها در سایت رویداد مجازی نمایشگاه 
نمایشگاه  در  که  گفت  می شود  دیده  کتاب 
شرکت  نشست ها  در  کسی  هم  حضوری 
حضوری  نمایشگاه  داد:  ادامه  و  نمی کرد 
فقط  و  بود  کتاب  فروش  برای  صرفا  هم 
به  شهر  برای  مضاعفی  تهدید  و  هزینه  به 
لحاظ ترافیک و مشکالت دیگر تبدیل شده 

بود. ضمن این که محل نمایشگاه کتاب در 
جایی  بود؛  رفته  مصال  به  اخیر  سال های 
بی ربط و مکانی نیمه کاره که برای این کار 
طراحی نشده. حضور نمایشگاه در جایی که 
رساندن  آسیب  نحوی  به  نیست  آن  برای 
سربسته  فضایی  مصال  است.  بیت المال  به 
برگزاری  و در واقع مسجد است و مناسب 

نمایشگاه کتاب تهران نیست.
این که  بیان  با  سپس  نویسنده  این 
نمایشگاه کتاب باید به کلی جمع شود اظهار 
کرد: تنها کسانی که از این نمایشگاه منتفع 
می شوند اغلب ناشران دولتی نیمه حکومتی 
کشور  این  در  ناشر  ۱۲هزار  حدود  هستند. 
داریم که حدود ۲۰۰، 3۰۰ مورد آن ها فعال 
هستند اما باید به نحوی به بقیه شان هم پول 
برسد که یکی از مکانیزم های آن، نمایشگاه 
کتاب است و مهم تر از این ها، ناشرانی هستند 
که کتاب خارجی یا دانشگاهی می فروشند، 
پول بزرگی که از نمایشگاه به دست این ها 
برای  انگیزه ای  باعث می شود اصال  می آید 
این که در طول سال کتاب بفروشند نداشته 
وارد می کنند  را  باشند چون مستقیم کتاب 
کتاب  نمایشگاه  در  را  آن  هم  مستقیم  و 
می فروشند. سال هاست که این رویه وجود 
دارد و همه هم به آن عادت کرده اند؛ این 
نوعی رانت است. ناشران معقول هم مجبورند 
در آن شرکت کنند چون بخشی از درآمدشان 
از این طریق تامین می شود اما کتاب فروشان 

خیلی ضرر می کنند.
کرد:  بیان  همچنین  ه  دادخوا سینا 
نداشتند  خوب  کتاب فروشی  شهرها  زمانی 
اما حاال هم شرکت های پخش خوب و هم 

کتاب فروشی های خیلی خوبی وجود دارد. در 
سیستم نمایشگاه کتاب نمی توان متوجه شد 
که کدام کتاب خوب است اما وقتی کسی 
وارد کتاب فروشی می شود، در آن جا فردی 
مخاطب  به  را  کتاب ها  و  می گذارد  وقت 
نمایشگاه  این که  ضمن  می کند.  معرفی 
کتاب به کتاب های آنالین هم ضرر می زند 
پایین تر  معموال  کتاب ها  این  قیمت  چون 
است اما وقتی فرد کتاب را از نمایشگاه با 
همان قیمت می خرد، کتاب خوان های آنالین 
هم کمتر می شوند. من نمی دانم از این بازی 
دوسر باخت چه کسی به جز ناشر استقبال 
می کند؟ این مسیری اشتباه بوده که طی شده 
و دیگر هم نمی شود آن را از میان برداشت، 
نور است  نور علی  مجازی شدن هم دیگر 
چون آن اتفاقی که آدم ها در جایی یکدیگر 

را می دیدند هم دیگر نمی افتد. 
تهران  کتاب  نمایشگاه  داد:  ادامه  او 
می کند  دولت کمک  است، چون  دوپینگ 
کتاب  تخفیف  درصد   ۲۰ با  آدم ها  که 
بخرند؛ چرا تخفیف؟! دولت این پول را از 
می دهد.  رانت  آن ها  به  شما  و  من  جیب 
تومان  میلیاردها  می شود  گفته  روزها  این 
نمایشگاه  )سایت  زیرساخت  برای  هزینه 
چند  هر  نمی کند،  کار  که  شده  کتاب( 
هم  دیگری  هزینه های  این  بر  عالوه  که 
تشویق  باید  ناشر  که  حالی  در  می شود. 
صفحه  یا  بیندازد  راه  فروش  سایت  بشود 
خوبی داشته باشد یا با شرکت های پخش 
مذاکره داشته باشد یا کتاب هایش را بهتر 
فروش  طبیعی  روند  که  اتفاقات  این  کند. 

نمی افتد. است،  کتاب 

یک داستان نویس جوان:

برگزاری نمایشگاه به ضرر کتاب فروش است 

»فلسفه تربیتی امام موسی صدر« منتشر شد
امام  کتاب »فلسفه تربیتی 
معصومه  قلم  به  صدر«  موسی 

عبدلی منتشر شد.
این کتاب در 3۶۵ صفحه 
در  تومان  ر  ۵۰هزا قیمت  با 
انتشارات علمی و فرهنگی منتشر 

شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب 
صدر  موسی  امام  است:  آمده 
همواره شخصیت محبوبی بوده 
و از پس سال ها بی خبری از او، 
هر وقت خبری یا اثری با نامش 
گره خورده، توجه ها را به سمت 

خود جلب کرده است. امام موسی صدر اساسا خود فلسفه تربیتی 
اما  نداشت  تربیتی تخصصی  علوم  در حوزه  و  است  نکرده  تدوین 
منظومه فکری او ظرفیت استخراج نوعی فلسفه تربیتی را داشته 
است. معصومه عبدلی تالش دقیق و مجدانه ای برای استخراج این 
ابتدا  در  او  است.  داشته  دکتری اش  رساله  قالب  در  تربیتی  فلسفه 
نگاهی به مبانی نظری دیدگاه های امام موسی صدر داشته و کوشیده 
انسان شناسی، معرفت شناسی، رابطه دین و آزادی و عمل گرایی و از 
این دست مفاهیم را در اندیشه او بکاود. سپس شاخصه های رفتاری 
و روش های تربیتی امام موسی صدر را با دقت و ریزبینی از نظر 
گذرانده است؛ و پس از این دو مطالعه مقدماتی، فلسفه تربیتی امام 

موسی صدر را از دل آن اندیشه ها بیرون کشیده است.
امام موسی صدر در نهایت فصلی را به  کتاب فلسفه تربیتی 
جمع بندی مباحث اختصاص داده و منابع فارسی، عربی و انگلیسی 

را نیز برای پژوهشگران فراهم کرده است.
زمینه   در  متخصص  و  تهران  دانشگاه  استاد  باقری،  خسرو 
علوم تربیتی و فلسفه  آموزش و پرورش، مقدمه ای بر کتاب نگاشته 
از  از کوشش موفق معصومه عبدلی در استخراج فلسفه  تربیتی  و 

اندیشه های امام موسی صدر تقدیر کرده است.
در نوشته پشت جلد این کتاب آمده است:

»در منظومه فکری صدر سه عنصر دین، انسان و جامعه ارتباطی 
قابل تأمل دارند. انسان در نظر صدر موجب دگرگونی و تحول در 
جامعه و جهان می شود و اوست که امکان فهمی نوشونده از دین 
متناسب با نیازها و اقتضائات فردی و اجتماعی دارد. از سویی تنهایی 
و سرگشتگی انسان نتیجه غیاب دین است. نکته حائز اهمیت در 
اندیشه وی آن است که دین قابلیت انطباق با شرایط جدید را دارد و 
اگر با تحول مستمر، که حاصل تعامل انسان و هستی است، متحول 

شود، به کار انسان می آید وگرنه فاقد تأثیر خواهد بود.«

صوفی و عالم برجسته پاکستانی:
اشتراکات عمیق فرهنگی میان دو کشور 

ایران و پاکستان وجود دارد
در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزن  خزاعی،  احسان 
اسالم آباد با صاحب زاده محمد پیر نقیب الرحمان، صوفی و عالم 
پاکستان  در  نقشبندیه  سلسله  سر  و  بریلوی  سنت  اهل  برجسته 
و  دیدار  راولپندی  در شهر  به »عیدگاه شریف«  موسوم  در محلی 

گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
خزاعی در سخنانی، گفت: اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی میان 
ایران  فرهنگی  رایزنی  لذا  دارد،  وجود  پاکستان  و  ایران  کشور  دو 
برای معرفی و ترویج این مشترکات، برنامه های متنوع فرهنگی و 

دینی را برگزار می کند.
رایزن فرهنگی ایران در اسالم آباد افزود: این نمایندگی تالش 
می کند تا در آینده نیز با حمایت و همکاری شما برنامه های مختلف 
فرهنگی و دینی را در خانه فرهنگ راولپندی و به صورت مستمر 

برگزار کند.
دین  اسالم  کرد:  اظهار  دیدار،  این  در  نیز  الرحمان  نقیب  پیر 
وحدت و صلح است و مسلمانان باید با هم متحد باشند و از قرآن 
و اهل بیت)ع( تمسک جویند. این وظیفه ماست تا در جهت اتحاد 
مسلمانان و تقریب مذاهب تالش کنیم چون قدرت مسلمانان در 

اتحاد آن ها است.
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هوشنگ ابتهاج و محمدرضا لطفی در سال های خیلی دور
اختصاصی دنیای جوانان

سردرگم 
و نایافته

سید مهدی نژادهاشمی

جای من بی حوصله در شهر اضافی ست
باید بروم درد به اندازه کافی ست

نا عمد نگاهم به تو افتادو رقیبم 
کینه به دل انداخته در بند تالفی ست

سردرگم و نایافته در خویشم و از دور
می پرسی از احوال بدم این چه کالفی ست

می خواهدت آن کس که به یاد تو در این شهر
تنها ثمر زندگی اش قافیه بافی ست

با عشق کنارآمدن شاعر دلتنگ
مانند دل خون شده با حرف گزافی ست

پایان مسیر است و دلم درصدد یک 
بوسه به لب مست تو در وقت اضافی ست

به  کسری  تاق  مرمت  بخواهند  اگر 
شرایط  باید  شود،  انجام  قطعی  صورت 
مهیا شده و آن ها رسما از ما دعوت کنند تا 
بالفاصله یک تفاهم نامه رسمی امضا شده 
و پژوهشگران و مرمت گران برای کار به 
آن منطقه بروند،  وگرنه متاسفانه وزارتخانه 
میراث فرهنگی نمی تواند کاری برای مرمت 

و ساماندهی تاق کسری انجام دهد.
داستان این بار جدی تر شده، قصه ی 
بنایی  تاِق کسری؛  پی  در  پی  ریزش های 
تخریب هایش  آغاز  زمان  از  که  تاریخی 
هشدارها نسبت به وضعیِت آن، نه فقط از 
سوی عراقی ها که از سوی فعاالن میراثی 
میراث  کارشناسان  و  متولیان  از  برخی  و 

فرهنگی هم بلندتر شد.
برای دومین بار  و  قبل  روز  حدود ۲۰ 
ریخت،  فرو  کسری  تاق  از  بخش هایی 
اتفاقی که نه تنها مسووالن میراث فرهنگی 
سال   ۱۰ از  کمتر  طول  در  عراق  کشور 
فرهنگی  میراث  متولیان  از  بار  دو  گذشته 
مرمت،  برای  تا  بودند  خواسته  یران  ا
ساماندهی و در واقع نجاِت این بنای تاریخی 
به آن ها کمک کنند، بلکه ۱۶ سال قبل نیز 
با مشاهده نخستین ترک ها روی این بنای 
خود  آمادگی  ایرانی  کارشناسان  تاریخی 

برای مرمت این بنا را اعالم کرده بودند.
عظیِم  بنای  این  به  ضربه  آخرین 
ضربی  تاق  بزرگ ترین  حتی  که  ساسانی 
در  می شود،  نامیده  نیز  جهان  شناخته شده  
طول یک هفته گذشته به آن وارد شد. خبر 
و تصاویر این اتفاق یکشنبه، ۱۴ دی ماه از 
شبکه های  در  فعال  افراد  برخی  طریق 

و  شد  منتشر  بغداد  در  عراق  اجتماعِی 
سال  آغاز  با  »همزمان  نوشتند  درباره اش 
تاریخی  بنای  این  از سقف  ۲۰۲۱ بخشی 
این  دوباره ی  بروز  دنبال  به  ریخت.«  فرو 
چند  از  که  درخواست هایی  نخست  اتفاق، 
سال قبل تا امروز برای توجه و رسیدگی به 
این بنای تاریخی مطرح شده بودند، یادآوری 
شد و بعد از راه افتادن کارزاری مردمی که 
هنوز در حال جمع آوری امضا برای ارسال 
تا  به دفتر وزیر میراث فرهنگی هستند و 
کنون بیش از ۹۰۰۰ نفر آن را امضا کرده اند، 
از هنرمندان و  تعدادی  نیز  از سوی دیگر 
نامه ای سرگشاده  فعاالن فرهنگی هم در 
از دو دولت ایران و عراق درخواست کردند 
تا با مرمت و ایجاد پایگاه حفاظت و پژوهش 
تاق کسری و ثبت منظر فرهنگی این بنای 
تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو 

»تاق کسری را نجات دهند.«

صندوق  عامل  مدیر  نیز  آن  از  پس 
توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا 
و بهره برداری از اماکن تاریخی - فرهنگی 
میراث  وزیر  مونسان،  با  نامه ای  در  کشور 
فرهنگی اعالم آمادگی این صندوق را برای 
مرمت تاق کسری اعالم کرد و چندی بعد 
نیز انجمن علمی باستان شناسی ایران عالوه 
کسری،  ایوان  مرمِت  برای  درخواست  بر 
حضور  زمینه ی  تا  خواست  مونسان  از 
باستان شناساِن ایرانی در تیسفون فراهم و 
رایزنی شود تا این اثر ایرانی در اولویت عراق 

برای ثبت در یونسکو قرار گیرد.
تیم  هستیم  مشتاق  بگویند  که  این 
میراث  از  رسمی  دعوت  تا  بیاید  مرمتی 

شود، دو چیز متفاوت اند
و حاال محمد حسن طالبیان – معاون 
میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، 
–حرف های  دستی  صنایع  و  گردشگری 

میراث  متولیان  دعوت  نوع  از  متفاوتی 
فرهنگی عراق برای مرمت تاق می زند.

که  نی  زما تا  ین که  ا بیان  با  و  ا
وزارت  سوی  از  کامل  هماهنگی های 
وزارتخانه  نشود،  انجام  عراق  فرهنگی 
میراث فرهنگی نمی تواند تیم پژوهشگران 
و مرمت گران خود را برای بررسی میدانی 
و مذاکره در مورد مرمت تاق کسری به این 
کشور مامور کنند، می گوید: متولیان میراث 
تا  قبل  سال  سه  حدود  از  عراق  فرهنگی 
کنون چند بار این تمایل را ابراز کرده اند، اما 
هیچ کاری را به صورت رسمی برای حضور 
تیم ایرانی در تاق کسری انجام نداده اند، و 
همیشه اصرار از طرف ایرانی و سفارت ما 

در عراق بوده است.
او ادامه می دهد: حتی زمانی که معاون 
گردشگری و مدیر امور پایگاه های وزارتخانه 
در جلسه ای در عراق با آن ها شرکت داشتند 
این بحث مطرح شد ولی گاهی طرف عراقی 
و گاهی نهادهای متولی در کشور با دالیلی 
مانند امنیت، کرونا یا موارد دیگر سفر را به 
مصلحت ندانستند و کار به آینده موکول شد.

متولیان  اگر  این که  به  اشاره  با  وی 
بپذیرند  رسما  عراق  در  فرهنگی  میراث 
که  کنند  امضا  ایران  با  تفاهم نامه  یک  و 
اقداماتی که آن ها باید انجام دهند چه خواهد 
فرهنگی  میراث  کارشناسان  امنیت  و  بود 
می دهد،  رخ  اتفاق  این  شود،  تامین  ایران 
و  پژوهشگران  شرایط  این  در  می افزاید: 
مرمت گران ایرانی برای مطالعه ی وضعیت 
این  به  تاق کسری  و مرمت  مدائن  ایوان 

منطقه مامور می شوند.

او با بیان یک مثال که وقتی قرار بر 
برای  کشور  در  ایتالیایی  تیم  یک  حضور 
انجام اقدامات مرمتی یا کاوش باشد، من 
به عنوان معاون میراث فرهنگی وزارتخانه 
باید از دولت اجازه بگیرم و از آن کارشناسان 
دعوت رسمی کنم، ادامه می دهد: در ادامه 
تفاهم نامه ی  امضای  و  برنامه ریزی  با  نیز 
دو جانبه کارها طبق روال انجام می شود، 
رسمی  دعوت  بدون  کارشناس  تیم  آن 
نمی تواند وارد شود، قضیه برای مرمت گران 
همین  به  نیز  کسری  تاق  پژوهشگراِن  و 

شکل است، باید رسما اعالم کنند.
طالبیان تاکید می کند: این که بگویند 
انجام  تا  بیاید  مرمتی  تیم  هستیم  مشتاق 
از میراث فرهنگی؛ دو چیز  دعوت رسمی 
متفاوت است. واقعیت این است که باید به 
نحوی موضوع مدیریت شود که احساس 
مداخله در امور داخلی یک کشور تلقی نشود.

میراث  متولیان  این که  بیان  با  وی 
فرهنگی کشورمان در برنامه ریزی اولیه ای 
که انجام داده اند یک تیم پژوهشگر، گروه 
برای  باید  مرمت گر  و  طراح  مستندساز، 
تجهیز کارگاه به آن منطقه بروند تا عملیات 
اگر  می دهد:  ادامه  شود،  انجام  اضطراری 
بخواهند مرمت تاق کسری به صورت قطعی 
انجام شود، ما )وزارتخانه میراث فرهنگی( 
آماده ایم، نامه نگاری ها نیز انجام شده اند و 
تقریبا هر هفته پیگیِر کار هستیم، تا زمانی 
که شرایط مهیا شود و آن ها رسما دعوت 
کنند و بالفاصله یک تفاهم نامه رسمی امضا 
شود تا پژوهشگران و مرمت گران ما برای 

کار به آن منطقه بروند.

معاون وزیر میراث فرهنگی: 

تا شرایط مهیا نشود، برای مرمت تاق کسری نمی رویم
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D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده

در تمام سال هایي که صداوسیما سعي کرده 
برنامه هاي مجري محور خود را افزایش دهد و در 
شاهد  کند،  زیاد  را  آنها  جذابیت هاي  حال  عین 
بوده ایم که برخي مجریان کاربلد هم سعي کرده اند 
تا فضاي بهتري را به این دست از برنامه ها بدهند. 
در عین حال گاهي برخي از این مجریان موفق 
و  کنار گذاشته شده  راحتي  به  مدیران  از سوي 
برخي دیگر نیز خودشان عطاي کار در تلویزیون 
را به لقایش بخشیده اند. اما هستند افرادي مانند 
بهمن هاشمي که سالهاست در تلویزیون فعالیت 
داشته و یکي از محبوب ترین و جذاب ترین و البته 
پرحاشیه ترین مجریان صداوسیما بوده و کماکان 
به کار خود با قدرت ادامه مي دهند. وقتي با او به 
گفتگو مي نشینید، انرژي زیاد و جنب جوش او را 
کامال مي بینید. حتي زماني که از او انتقاد مي شود 
او بازهم با انرژي به کارش ادامه مي دهد و مي گوید 
دوست ندارد مردم او را ناراحت ببینند. سال ۱3۷۱ 
به عنوان گزارشگر کار خودش را در صداوسیما آغاز 
اولین برنامه ای که روی آنتن برد نامش  کرد و 
ساعت ۲۰ بود، برنامه ای که منوچهر نوذری و هرمز 
شجاعی مهر اجرا می کردند و او بخش ورزشی این 
برنامه را به عهده داشت. پس از چند ماه در راهروی 
استودیوهای ضبط و پخش شبکه دو سیما با استاد 
خسروشاهی و دیگر گویندگان واحد دوبالژ آشنا 
و وارد دوبله شد. بهمن هاشمی تجربه بازیگری 
هم دارد. او در سال ۱3۸۶ در فیلم سینمایی به نام 
قلقلک در نقش گزارشگر به ایفای نقش پرداخت 
مجری  نقش  پایتخت  سریال  در  بعدها  البته  و 
تلویزیون را بازی کرد. حمید نعمت اهلل برای فیلم 
بی پولی نقش باجناق شخصیت اصلی )بهرام رادان( 
را به این مجری تلویزیون پیشنهاد کرد و بهمن 
هاشمی پیشنهاد داد در صورتی این نقش را بازی 
می کنم که نعمت اهلل انتظار خود او را داشته باشد، 
یعنی آنجا هم مجری تلویزیون باشد اما این نقش 
به رضا رشیدپور رسید. با بهمن هاشمي مجري 
پرانرژي و پرحاشیه صداوسیما همراه شدیم تا بیشتر 
درباره این روزهایش در دوران کرونا و همینطور 
او  به  که  انتقاداتي  البته  و  فعالیت هاي جدیدش 

مي شود، صحبت کنیم...

-این روزها که کرونا زندگي همه ما را درگیر 
خود کرده، چه مي کنید؟

*تشنه دیدارهای غیرمجازی هستم. استرس 
و اتفاقات ناراحت کننده از ما دور شود و شادی را 

به معنای واقعی احساس کنیم.

-این انرژی و صمیمیت و محبت را از کجا 
آورده اید که با تمام موقعیت های سخت، ناراحتی 
و دلخوری که مثِل انسان های دیگر در جامعه با 
آن مواجهید به محِض روشن شدن دوربین، همه 
آنها را فراموش می کنید؟ این همه صمیمیت رفتار 

از کجا می آید؟
محبت  آن  و  کردید  اشاره  خوبی  نکته  *به 
همیشه  کودکی  دوران  در  بود،  صمیمیت  و 
ضرب المثلی می شنیدم که زندگی را ۱۰ قسمت 
کنیم، ۹ قسمت آن گذشت است و یک قسمت 
محبت، این ضرب المثل را سعی کردم در خودم 

نهادینه کنم، حمل بر خودستایی نباشد اما هیچ وقت 
به خودم اجازه نمی دهم یک نفر از من ناراحت 
شود. بعید نیست حرف زدن های تندتنِد بااسترس 
و عجله ام طرف مقابلم را ناراحت کند اما کسی 
که با من آشنا می شود آرام آرام درمی یابد که این 
نوع رفتار به انرژی وجودی ام برمی گردد.  همیشه 
در برنامه هایم می گویم با هم مهربان باشید، هر 
موقع این مهربانی را تجربه کنید انرژی می آید، 
مهربانی از گذشت می آید. یعنی شما وقتی گذشت 

داشته باشید آدم مهربانی خواهید بود.

-در همه این سال ها که اجرا کردید دلخوری 
و ناراحتی از خودتان بروز ندادید، همیشه خودتان 
را فرزند تلویزیون دانستید و نخواستید مثِل برخی، 
آنتِن  به  تا  کنید  جریان سازی  تلویزیون  علیه 

موردعالقه تان دست پیدا کنید! چرا؟
و  است  خودنمایی  دنبال  به نوعی  *هرکسي 
نمی توانم بگویم من هم نمی خواهم دیده شوم، 
و  دلخورم  می کند.  اقتضا  بشریت  ذات  چون 
ناراحتم چون می بینم مردم مشکالت دارند. بعضا 
مخاطب فکر می کند ما جلوی دوربین با نشاط و 
با انرژی اجرا می کنیم مشکل نداریم، کسانی که 
مرا می شناسند و در حاشیه زندگی ام قرار دارند از 
دردهایی که تحمل می کنم باخبرند. من می گویم 
این درد ربطی به همسرم هم ندارد، حتی به او 
هم نخواهم گفت که ناراحت شود. در طول 3۰ 
سال زندگی هیچ وقت نه او و نه من دنبال ناراحت 
کردن همدیگر نبوده ایم، ما اهل این نیستیم که 
ناراحتی مان را ابراز کنیم که باعث ناراحتی دیگران 
ناراحتی دیگران را  شود، خیلی سخت است که 
تحمل کنم اگر توانایی داشته باشیم دنبال برطرف 

کردن آن مشکل یا مشکالت می روم.

-از تلویزیون هم ناراحتی ندارید؟
*تلویزیون مسئولیت و وظیفه خودش را دارد، 
تغییر  را  تلویزیون  سیاستگذاری  نمی توانیم  ما 
دهیم. ما در رودخانه ای هستیم به سمت اقیانوس، 
اگر بخواهیم خالف رودخانه شنا کنیم به هیچ جا 
نمی رسیم و اگر در گوشه ای متوقف باشیم باز هم 
به جایی نمی رسیم، باید حرکت کنیم و به صالبت 
این راه بیفزاییم، ما مطیع سیاست هایی هستیم 
نمی بینم.  مشکلی  و  است  شده  برنامه ریزی  که 
شاید بگویم سراغ 3۰ سال گوینده دوبالژ نرفتند 
که حقوق و بیمه شان ساماندهی شود، نگاه کنید 
هنوز امثال ما روزمزد هستیم! همه با افتخار کارگر 
هستیم و من خودم فرزند کارگرم. کارگر به این معنا 
که کاری را به انجام می رساند و در قبالش حقوق 
دریافت می کند، اگر کار نکنیم احیاناً پول نداریم.

و  مجریان  از  بسیاری  که  حال  همین  -در 
گویندگان قدیمی به موضوع دستمزدها انتقاد دارند 
و به قولی روزمزد هستند، برخی از تهیه کنندگان و 
اسپانسرها به سراغ مجریان کارنابلدی می روند که 
صرفاً چهره دارند یا بازیگر هستند، چرا این شرایط 

اتفاق افتاده است؟
سلیقه ای  گویندگان  و  مجریان  *انتخاب 
است! امروز هاشمی را می پسندند و فردا به سراِغ 
که  دارم  اعتقاد  فقط  می روند.  دیگری  شخص 
پیشکسوتان این عرصه ها را فراموش نکنند. من 
اعتقادم بر این است که می توانیم کنار گوینده ها و 

مجری های قدیمی مثل دوبله آنقدر بایستیم کار 
را به حرفه خودمان دربیاوریم، این اعتقاد دوبالژ 
است و اعتقاد و سیاست درستی هم دارد. مجری 
باشد،  قدیمی  مجری  کنار  ندارد  ایرادی  جدید 
ندارد  دوست  کسی  ببیند.  آموزش  و  شود  دیده 
برنامه اش بد شود و مجری جدید باید باشد و به 
او فرصت بدهیم استعدادهایش را نشان دهد. این 
را باید از دست اندرکاران پرسید که چرا از مجری 
قدیمی و مجری جدید کنار هم استفاده نمی کنند، 
وقتی از تجارب ارزشمند پیشکسوتان برای تعالی 
جوانان استفاده شود اجرایشان هم بی نقص تر و 

بهتر خواهد شد.

-یکی از نکاتی که بسیاری درباره آن صحبت 
می کنند غرور ملی بهمن هاشمی است، این غرور 

ملی از کجا می آید؟
*من همه جا با صدای بلند گفته ام من ایرانی ام 
و هر موقع به کشورهای خارجی رفته ام بعد از چند 
ساعت دلم برای کشورم تنگ شده است، چون 
اینجا محبت و مهر و مهربانی را از مردم دیده ام و 
می بینم، شاید بسیاری با حرف من مخالف باشند 
اما همیشه گفته ام آن قدر باید زبان های مختلف را 
خوب یاد گرفت که به دنیا بفهمانیم ما چه کسی 
هستیم و چه ایده هایی داریم، در سفرهای خارجی 

این مهر و صمیمیت ایرانی ها را پیدا نکرده ام.

شبکه هاي  به  دوبلورها  از  برخی  چرا  -پس 
ماهواره اي رفتند و برخی از هنرمندان دیگر هم 

از ایران رفتند؟
*شاید باورشان این است که به جای بهتری 
بعدا پشیمان هم بشوند!  بروند و  می روند! شاید 
شاید همه پشیمان هم باشند اما آن زمان برگشتن 
کار سختی شده است چرا انسان کند کاری که 

بازآرد پشیمانی!

-استاد جلیلوند را چندي پیش از دست دادید...
*من ایشان را واقعا طور دیگري دوست داشتم. 
شخصیتی که هنوز باور نمی شود کنار ما نیستند. 
چنگیز  بودن  ایرانی  حّس  شدم.  متاسف  خیلی 
جلیلوند را همیشه دوست داشتم و سرمشق قرار 

می دادم، وقتی که از ایران رفت و می توانست بماند 
اما برگشت به ایران را انتخاب کرد، عاشق ایران 
و ایرانی بود و حتی می توان این عشق و عالقه به 

وطن را در کارنامه کاری اش هم پیدا کرد.

این  پیشکسوتان  از  بسیاری  مثِل  -شما هم 
تکرار  دوبله  طالیی  نسل  دارید  اعتقاد  حوزه 

نمی شود؟
نمی شود.  تکرار  دوبله  طالیی  نسل  *واقعا 
و  است  رفته  باال  کار  سرعت  اینکه  به دلیل 
تولیدات سینمایی زیادتر شده اند. عالقمندان به 
دوبله می خواهند فیلم های بیشتری را با صدای 
و  آمده  دیجیتال  بشنوند.  خوب مان  دوبلورهای 
می رود،  جلو  بیشتری  به سرعت  فنی  کارهای 
آن  عجله ها،  و  شتاب زدگی ها  این  نتیجه  در 
از بین می برد.  را  تامل، تعمق و صبر در دوبله 
ظرافت ها و دقت ها، آن نسل را طالیی کرد و 
االن بچه ها به خاطر سرعت و پیشرفت موضوعات 
دیجیتالی، خیلی با سرعت کارها را دوبله می کنند، 
کرونا هم باعث شده دیگر کنار هم ننشینیم و به 
دیالوگ های همدیگر پاسخ ندهیم، در صورتی که 
این است بشنوی و  از آموزش های دوبله  یکی 
جواب بدهی! البته تلویزیون صدای گوینده قبلی 
را در گوش گوینده ای که می خواهد دیالوگ بگوید 
می گذارد تا پاسخ ها بهتر دربیاید. اگر فیلم خوبی 
بگذارند و گوینده های دهه ۱3۴۰ را کنار هم قرار 

دهند شاید از این کارهای خوب باز هم ببینیم.

-مردم شما را به دوبله کدام آنونس یا فیلم 
بیشتر می شناسند؟

*من را به هشدار برای کبرا ۱۱ می شناسند! این 
آنونس را گفتم در گوشه ذهن شان باقی ماند. کمتر 
در دوبله صبر داشتم، در صورتی که اساس موفق 
شدن یک جوان در دوبله صبر و شکیبایی است.

و  مجریان  از  برخی  برای  دیده شدن  -چرا 

تهیه کنندگان بیشتر از بقیه اتفاقات برنامه سازی 
اهمیت دارد؟

*چون می خواهند دیده شوند و همیشه باشند، 
هستیم،  ما  که  است  همین  وایرال شدن  انگیزه 
می خواهیم باشیم و احساس غرق شدن به ما دست 
ندهد، البته من برای وایرال شدن خودم از طریق 
خودشان  و  نکردم  تالشی  هیچ  مجازی  فضای 
بداهه گویی ها  و  غیرمترقبه  اتفاقات  از  گاهی 
استفاده کردند، جالب است بدانید سال ۱3۷۹ من 
خودم دابسمش را آوردم و چندین سال بعد تازه 
این موضوع باب شد. آن موقع در حیاط شبکه دو 
برنامه اجرا می کردم، صدای مجید اخشابی پخش 
من  روی صورت  دوربین  گفتم  خودم  و  می شد 
باشد. آن ترانه را لب می زدم، همیشه تفکرم این 
بوده است بین من و مردم هیچ فاصله ای نباشد 
و این اتفاق در کوچه و خیابان هم می افتد. من 
و  برنامه سازی  چارچوب  در  کردم  همیشه سعی 
و  زدن  شیرجه  اجراکنم.  تلویزیون  سیاست های 
پخش  مجازی  فضای  در  که  حرکاتی  از  برخی 
شد و گفتند حرکات عجیب بهمن هاشمی، واقعا 
عجیب نبود. من مجری برنامه رسمی نیستم، یا 
مسابقه بوده است و یا گفتگوی سرگرم کننده، اگر 
قرار باشد مجری برنامه ای باشم که موضوع علمی، 
پزشکی و سیاسی دارد حتما این شوخی ها و اتفاقات 
را نخواهیم داشت، اما برنامه های سرگرم کننده و 

مفرح این اجازه را به مجری برنامه می دهد.

-در این سال ها چند بار تذکر گرفتید؟
*به من تذکر ندادند اما خیلی اتفاق جالبی است 
که رضا پورحسین از مدیران تلویزیون و رئیس 
کمیته مجریان، به من تلفنی گفتند خیلی خوب و 
شاد است اما برخی این حرکت ها را نمی پسندند. 
بگیرد.  قرار  تراز  این  در  امیدوارم  گفتم  من هم 
عالقمندان به نوع اجرای ما و آنهایی که از نوع 
اجرای من ناراحت می شوند، البته هیچ گاه خارج از 
عرف و چارچوب تلویزیون کاری نکردم و نمی کنم.

-چرا آنقدر در موقع مناسبت هایی مثل یلدا، 
نوروز و حتی رمضان، به یکباره همه شبکه های 
و  آنتن می برند  روی  مناسبتی  برنامه  تلویزیونی 

مخاطب سردرگم می شود کدام برنامه را ببیند؟
*رقابتی در شبکه ها وجود دارد که رد می کنم، 
دوست داشتم آن موقع به آقای ضرغامی بگویم 
با هم رقابت دارند،  که نمی فهمم چرا شبکه ها 
اینکه هرکدام سعی کنند برنامه و سریال و اتفاق 
بهتری را برای آنتن تلویزیون فراهم کنند اتفاق 
خوبی است اما برنامه های شبیه به هم، سوژه ها 
اتفاق  باشند، آن  و حتی مهمان تکراری داشته 
خوب ایجاد نمی شود. واقعا برنامه ها شبیه به هم 
شده اند! هرکدام فقط به بودجه عظیم و دکوری 
که می زنند توجه می کنند. شاید مجریان شان را 
باید کاری  تغییر می دهند، در صورتی که  فقط 
کنیم مخاطب را از این شبکه به شبکه دیگری 
پاس بدهیم نه اینکه به طور همزمان همه برنامه 
مناسبتی روی آنتن ببریم. نگاه می کنید در آِن 
واحد همه شبکه ها، ویژه یلدا، نوروز و حتی ویژه 
افطار ماه رمضان روی آنتن می برند، این شکِل 
برنامه سازی و مدیریت کنداکتور را نمی پسندم و 
اعتقادم بر این است که چند شبکه و برنامه و 
تهیه کننده را برای چنین برنامه هایی انتخاب کنیم 
تا بیننده برای تماشای برنامه، تمرکز خودش را 

از دست ندهد.

از  نوآوری  و  خالقیت  این  شد  -چطور 
و  برنامه ها  دیگر  چرا  دور شد؟   ما  برنامه سازی 

سریال های ما خیابان خلوت نمی کند؟
*زمانی مردم هم رادیو گوش می کردند و هم 
چند شبکه تلویزیون، اما امروز با شبکه های مختلف 
رسانه ای خصوصا صفحات مجازی و شبکه های 
اجتماعی مواجه هستند. قدرت انتخاب مردم برای 
تماشای فیلم، سریال و برنامه باالتر رفته است و 
ببینند  می توانند  کمتر  هم  را  خوب  برنامه  حتی 
چون این فضای مجازی نمی گذارد. برنامه ای که 
بتواند تمام تمرکِز بیننده را به سمت خودش ببرد، 

کار خارق العاده ای کرده است.

-با تیزر فیلم سینمایی تولد شوم، بیشتر شناخته 
فریادهای معروف دو، دو، دو جشنواره  یا  شدید 

فیلم های سینمایی شبکه دو؟
*جالب است بدانید گاهی برای ساخت آنونس 
یا  و  کاراکترها  آن  به شکل  تیزرها،  و  فیلم ها 
قهرمانان آن آثار درمی آمدم، مثال لباس اسپایدرمن 
می پوشیدم تا آنونس مربوط به آن فیلم را بخوانم، 
همذات پنداری و باورپذیری تیزرها و آنونس هایی 
که برای مردم تولید می کردم خیلی برایم اهمیت 
داشت، اآلن هم آنونس های مربوط به شبکه سه 

و پنج را می خوانم.

-در پایان درباره بهترشدن دوبله، گویندگی 
دارید  نکته ای  تلویزیون  و  رادیو  در  اجرا  و 

بفرمایید؟
*یادم می آید چند دهه قبل می گفتم فیلم های 
روز را دوبله کنید با ویراستاری و منطق خودمان و 
در آرشیو بماند روزی به کار می آید. به من خندیدند 
فضای  در  می شود  دوبله  فیلم ها  همه  امروز  و 
درست.  کیفیت  و  ویراستاری  بدون  اما  مجازی 

کماکان بر همان اعتقاد هستم.

محمدرضا فروتن و دختري با لباس ارغواني

خداداد جاللی روز گذشته به 
برخی جزئیات درباره جدیدترین 
فیلم بلند سینمایی خود پرداخت 
و از بازیگران اختمالي آن صحبت 
و  نویسنده  جاللی  خداداد  کرد. 

کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت 
لباس  با  دختری  سینمایی  فیلم  تولید 
بهمن  آخر  فیلم سینمایی  این  تولید رسمی  پیش  ارغوانی، گفت: 
ماه آغاز می شود.  با محمدرضا فروتن، سمانه نصری، قاسم زارع و 
مریم نعمتی نیا مذاکرات نهایی برای حضور در این اثر انجام شده 
است. در کل ۱۶ بازیگر داریم که همه محوری هستند و قصه در 

یک اتوبوس می گذرد. 

آتیال پسیاني در سریال نوروزي همبازي

سریال  تصویربرداری  ادامه 
کارگردانی  به  همبازی،  نوروزی 
سروش محمدزاده و تهیه کنندگی 
نوید محمودی در تهران در حال 
آتیال پسیانی، خیام  انجام است. 

وقار، پادینا کیانی و زهره نعیمی نیز به 
گروه بازیگران مجموعه اضافه شده اند. 
با توجه به اینکه سریال همبازی برای پخش در ایام نوروز در نظر 
باقي  آن  ساخت  و  تولید  براي  زیادي  زمان  مدت  و  شده  گرفته 
نمانده است، ۲ گروه تصویربرداری در تهران و اطراف گرمسار به 
صورت همزمان مشغول ضبط تصاویر هستند تا این سریال براي 

پخش آماده شود.

آرزوي هارون یشایایي در دوران کرونا

تهیه کننده  یشایایی  هارون 
پیشکسوت سینما در خصوص ارائه 
راهکار برای خارج شدن سینماها از 
وضعیت فعلي گفت: سینما این روزها 
در حال مرگ است و من با دیدن این 

شرایط فقط غصه می خورم و متاسفانه هیچ 
تدبیر و راهکاری هم از سوی مسئوالن امر 
برای بهبود شرایط سینما اندیشه نمی شود و ما فقط نظاره گر آن هستیم که همه 
دستاوردهای سینما به دلیل شیوع یک ویروس منحوس در حال بر باد رفتن 
است. در کشور ما امکانات الزم برای بازگشایی سینماها کم است و اکثر مردم 
هم جرات حضور در فضاهای سرپوشیده را ندارند و بنده معتقدم حتی اگر پایان 
کرونا هم اعالم شود مردم تا مدت ها جرات حضور در سالن سینما را ندارند

ما
سین
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بازگشت رامبد جوان با سري جدید خندوانه

رامبد جوان با انتشار ویدئویی 
فصل  درباره  مجازی  فضای  در 
داد.  توضیحاتی  خندوانه  جدید 
این مجري و کارگردان موفق با 
انتشار ویدئویی در فضای مجازی  

فصل  در  شو  خنداننده  مسابقه  درباره 
خنداننده  برای  گفت:   خندوانه  جدید 
شو 3 فراخوان دادیم و ۱۰ هزار ویدئو برای ما در مدت ۱۰ روز از 
سوی شما مخاطبان ارسال شد. می خواستیم مسابقه استندآپ شو 
در فضای مجازی داشته باشیم که این اتفاق رخ نداد. به همین 
خاطر  ۱۵ نفر از افرادی که منتخب آن برنامه بودند، در مسابقه 

خنداننده شو فصل جدید خندوانه حضور پیدا می کنند. 
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