
غم نان به قیمت از دست دادن جان!
شمار  افزایش  پی  در  نفت  برای  تقاضا  کاهش 
محدودیت های  اعمال  و  جهان  در  کرونا  به  مبتالیان 
اقتصادی و قرنطینه در بسیاری از کشورها، قیمت نفت 
را کاهش داد.با وجود آغاز واکسیناسیون کرونا در اغلب کشورهای 
جهان اما کند بودن روند واکسیناسیون موجب شده تا کرونا همچنان 
بر بازارهای مختلف تاثیرگذار باشد و به عنوان مهمترین شاخص این 

روزها خودنمایی کند.این موضوع بر بازار نفت تاثیر بیشتری داشته 
زیرا کرونا فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و سفرها نیز جز بر 

اساس ضرورت انجام نمی شود.
بنابراین تقاضا برای سوخت نیز در جهان با افت همراه بوده و 

قیمت نفت را کاهش داده است.
صفحه 3

نماینده شهرستان مبارکه:

واکسن برای ویروس جدید کرونا 
معجزه نخواهد کرد! 

زیان ارزهای دیجیتالی جبران ناپذیر خواهد بود 
مدیرعامل بزرگ ترین صرافی ارزهای 
دیجیتالی جهان نسبت به زیان های جبران 

ناپذیر بازار برای معامله گران هشدار داد.
پس از ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتالی که 
بازار نیز  به کاهش حدود ۲۰۰ میلیارد دالری ارزش 
منجر شد، چانگ پنگ- مدیرعامل صرافی باینانس- در 
پیامی توییتری نوشت: می خواهند شما را از اتوبوس 

پیاده کنند!
وی  توییت  این  که  است  گفته  پنگ  آقای 
و  شود  نمی  محسوب  گذاری  سرمایه  توصیه  یک 
معامله گران باید اقدامات احتیاطی در پیش گیرند 
که جلوی زیان های سنگین آن ها در بازار را بگیرد 

بود.   نخواهند  قابل جبران  ها  زیان  این  چرا که 
صفحه 3

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی :

سرانه فضای آموزشی استان مرکزی 
هشت درصد افزایش یافت

5
بی تفاوتی اجتماعی عاملی برای طوالنی شدن اپیدمی کرونا

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مهام: مي خواهیم 

ستاره ها را 
در کنار جوان ها 

قرار دهیم

7فرهنگ
کرونا و تداوم آن 

ضربه سنگینی به پیکره 
حوزه نمایشی وارد 

کرد

نک 1با

و  سريال سازان  بوده اند  دورتر  سال هاي  در  كه  همانطور 
فيلمسازان شاخصي كه در تلويزيون با آثار خود مخاطبان زيادي 
را جذب مي كردند، تهيه كنندگاني هم بوده و هستند كه تبحر 
تلويزيون  در  پرمخاطب  توليد سريال هاي  و  تهيه  در  خاصي 
داشته اند. مهران مهام يكي از اين تهيه كنندگان موفق بوده كه 

حاال تهيه سريال پربازيگر ديگري را برعهده دارد.

برای   ۹۹ سال  در  گفت:  هنر  اعتباری  صندوق  مديرعامل 
تماشاخانه  كرونا، ۴۵  دوران  از خسارت های  بخشی  جبران 
بخش خصوصی برای دريافت تسهيالت كارآفرينی به بانک 

عامل معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، ٦۹ برنده 
مرحله اول طرح »همراهی ٢« اين بانک مشخص شد و 
جايزه برتر اين دوره به آقای ماكان نعمتی هريكنده از 

مديريت شعب استان مازندران تعلق گرفت.

برندگان 
»همراهی٢« صاپ 

یک میلیارد ریال 
جایزه گرفتند

افزایش کرونا موجب کاهش قیمت نفت شد حفظ و نگهبانی از حق حیات افراد جامعه
 وظیفه 

شایعات  به  واکنش  در  تهران  شهر  شورای  سخنگوی 
مربوط به فروش واکسن توسط بخش خصوصی گفت: »در 
همه جای دنیا واکسیناسیون یک وظیفه حاکمیتی است و ورود 
بخش خصوصی در این حوزه باعث تجاری شدن و برخورد سوداگرانه 

با سالمت است.«
صفحه ۲

بازار  بازار مسکن می گوید که معضل  کارشناس  یک 
مسکن، تعداد خانه های خالی نیست، حتی سوداگری هم مشکل 
اصلی نیست؛ سوداگری عارضه ای است که از کمبود تولید مسکن 
نشأت می گیرد و دولت ها طی دهه های گذشته برای آن برنامه 
نداشته اند؛ هنوز هم می خواهند با مسائلی مثل مالیات خانه های خالی برای 

خود زمان بخرند تا شاید در زمان مناسب به ساخت و ساز بپردازند.
سید مرتضوی اظهار کرد: با وجود آنکه مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 

می گویند هدفشان از شناسایی خانه های خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی 
نیست، به نظر من قطعا نگاه مالیاتی در این مساله وجود دارد. البته در کشورهای 
توسعه یافته هم خانه های دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات 
هستند. این موضوع از این جهت است که مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه 
ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. در 

واقع خریداران واقعی مسکن صرفا در بازار حضور داشته باشند.
صفحه 3

مالیات خانه های خالی درد بازار مسکن را دوا نمی کند
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با دعوت به استفاده از خدمات الکترونیک بانک صادرات ایران
برندگان »همراهی٢« صاپ یک میلیارد 

ریال جایزه گرفتند
 برندگان مرحله اول طرح »همراهی ۲« برای دعوت به استفاده از خدمات 
بانکداری غیرحضوری و اپلیکیشن پرداخت صاپ بانک صادرات ایران 

یک میلیارد ریال جایزه گرفتند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ٦٩ برنده مرحله اول طرح 
»همراهی ۲« این بانک مشخص شد و جایزه برتر این دوره به آقای 

ماکان نعمتی هریکنده از مدیریت شعب استان مازندران تعلق گرفت.
ایران )صاپ(  بانک صادرات  پرداخت  اپلیکیشن  ترویج  و  توسعه  طرح 
طرح  عنوان  با  بانک  این  فعالیت  سال  نهمین  و  شصت  مناسبت  ه  ب
میلیارد  چهار  مجموع  با  ماهه  سه  دوره  چهار  در  صاپ  »همراهی۲« 
ریال جایزه نقدی از ابتدای زمستان سال ٩٩ تا پایان پاییز سال ١٤۰۰ 
عملیاتی می شود و در هر دوره به ٦٩ نفر برتر یک میلیارد ریال جوایز 

ارزنده تعلق می گیرد.
بر اساس این طرح که با هدف ارائه بیش از پیش قابلیت های اپلیکیشن 
»صاپ« و سهولت استفاده کاربران از خدمات بانکداری غیرحضوری این 
اپلیکیشن عملیاتی شده، تمامی هموطنان و مشتریان بانک صادرات ایران 
و سایر بانک های عضو شبکه شتاب می توانند ضمن معرفی و دعوت به 
عضویت دوستان و سایر کاربران برای نصب اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز 
بدون  این دعوت در طول دوره های سه ماهه،  تداوم  با  و  کسب کرده 
این طرح  ریال جوایز  میلیون  تا ۲۰۰  ریال  میلیون  پنج  از  قرعه کشی 

برخوردار شوند.
با پایان یافتن مرحله اول این طرح )اول دی ماه تا پایان اسفند ماه سال 
٩٩(، اسامی ٦٩ دارنده بیشترین امتیازات این طرح مشخص شد که بر 
این اساس، جایزه برتر این دوره به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال به ماکان 
نعمتی هریکنده از مازندران تعلق گرفت. مجتبی بیکی جوزم نفر دوم 
این طرح از استان یزد برنده ١٥۰ میلیون ریال، سجاد صالحی نفر سوم از 
خراسان رضوی برنده ٨۰ میلیون ریال، مجید بابانتاج شفیعی نفر چهارم از 
مازندران برنده ٥۰ میلیون ریال، مصطفی خراسانی جالل آبادی از کرمان 
و ناصر خورسندی از مازندران هر یک 3۰ میلیون ریال و علیرضا کرمی  
از کردستان، علی سلیمان زاده از استان اصفهان، حبیب جهانی پور فتیده 
از گیالن و رضا آزاده از استان بوشهر هر یک ١٥ میلیون ریال جایزه 

نقدی برنده شدند.
ریال  میلیون   ١۰ کدام  هر  دوره  این   3١ تا   ١١ برتر  نفرات  همچنین 
و رتبه های برتر 3۲ تا ٦٩ نیز هر یک پنج میلیون ریال جایزه نقدی 

دریافت کردند.
کاربران می توانند برای مشارکت در این طرح از طریق نصب مستقیم 
اپلیکیشن صاپ و واردکردن کد معرف کاربر معرفی کننده )مروج(، ارسال 
پیام با محتوای لینک نصب اپلیکیشن صاپ، ارسال لینک اختصاصی 
کاربر معرفی کننده )مروج( برای نصب اپلیکیشن یا تکمیل اطالعات 

پروفایل توسط کاربران اقدام کرده و امتیاز کسب کنند.
امتیاز و  اپلیکیشن و تکمیل پروفایل کاربری ١۰  در این طرح، نصب 
هر معرفی و ترویج طرح از طریق نصب و عضویت در نرم افزار صاپ 
توسط کاربران جدید به شرط ورود کد معرف نیز ١۰ امتیاز برای کاربران 
خواهد داشت. بهار، تابستان و پاییز ١٤۰۰ سه دوره سه ماهه باقی مانده 
این طرح همچنان برای اجرا و اعطای جوایز ارزنده به مشارکت کنندگان 
برتر طرح »همراهی ۲« بانک صادرات ایران در نظر گرفته شده است.

انتخاب ٦٩  کاربر برتر این طرح به مناسبت شصت  و نهمین سال فعالیت 
بانک صادرات ایران صورت گرفته است.

صفحه 3

سرمقاله
دوجمله  در باره ی کرونا

احمداسعدی 
جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی 

و مدرس دانشگاه شاهد

ــر اســاس   دردورانــی کــه متاســفانه ب
اصــل تنــازع مــی گــردد و هرکــه قــوی تــر 
ــا تأســف بیشــتر  ــد ب ــد بای ــی مان اســت م
ــت  ــر اس ــوی ت ــر ق ــه ه ــرد ک ــراف ک اعت

ــد! مــی مان
کرونــا ورقــه ی امتحــان اســت روبروی بشــر وداور کســی نیســت 
جــز تاریــخ کــه از پــی مــی آیــد امــا چــه حاصــل از نقــل و قضــاوت 
تاریــخ وقتــی حتــی تاریــخ را هــم قــوی بنیــه گانــی مــی نویســند کــه 
در تقلــب و تدلیــس اســتاد ماهــر شــده اند و کرمــه چگونــه مــی تــوان 
قبــول کــرد کــه برخــی حتــی در مقابــل دوربیــن هــای رســانه هــا 
چشــم بنــدی مــی کننــد و از ســوزن هــای خــاص بــرای نمایــش و» 

واکســن زدگــی« بهــره مــی برنــد
وقتــی از مدیــر ارشــد فایــرز ســوال مــی شــود آیــا شــما خــود از 

واکســن اســتفاده مــی کنیــد پاســخ منفــی مــی دهــد!
دولــت هندوســتان بــا طــرح چنــد ســوال کــه از ســوی مجلــس 
ایــن کشــور مطــرح شــده اســت؛ ســعی کــرد کــه ایــن پرســش هــا 
ــکا  را از تولیدکننــده یکــی از معتبرتریــن ســازندگان واکســن در آمری
ســوال کنــد پاســخ تاســف بــار بــود: ایــن شــرکت بــه دلیل پرسشــهای 
موثــر و۰۰۰کلیــه محمولــه هــای خــود را بــه هنــد پــس مــی گیــرد!

کرونا تجربه آیی جهانی است اما با یک درس بزرگ:
یا شیر باش و بساز و یا هرچه می خواهی باش!

امــا متاســفانه کرونــا ضعیــف و قــوی نمی شناســد جــوان وپیــر؛ 
اروپایــی و آفریقایــی تبــار را بــه یــک چشــم نــگاه مــی کنــد؛ چشــمی 
کــه رحــم نــدارد در ایــن میــان زهی تاســف کــه آدم هــا نیــز نامهربان 
تــر شــده اند انســانهایی کــه اگــر چــه در اقلیــت آمــد امــا بیشــترین 

نقــش را در تخریــب ســالمتی هــم نوعــان خــود دارنــد۰
تاســف بارتــر تیــری ایــن وازدگــی وجدانــی جانــب قــدرت هــای 

مرفــه و توســعه یافتــه را نیــز گرفتــه اســت!
ــزان  ــی می ــع و پراکندگ ــد واکســن؛ توزی ــار تولی ــه آم ــی ب نگاه
مصــرف داروهــای پیــش گیرنــده کرونــا نشــان مــی دهــد کــه دولــت 
هــای ســازنده بــا ایجــاد بازارهــای فرسایشــی و انحصــاری ســعی مــی 
کننــد کــه ســالمت مــردم را تبدیــل بــه گروگیــری هــای اقتصــادی - 
سیاســی کننددرمیانــه ایــن آشــوب و مشــکالت ناشــی از آن بیشــترین 

نقــش موثــر از آن مــردم اســت
رعایــت فاصلــه اجتماعــی ؛ حضــور حداقلــی در مجامع و اســتفاده 

از ماســک بیشــترین اثــر و کمتریــن هزینــه را دارد
نقشــه پراکندگــی کورانا متاســفانه بیشــتر از ده اســتان کشــورمان 

را در وضعیــت ســیاه و قرمــز قــرار داده اســت
ــت  ــه و رعای ــت فاصل ــاط دارد رعای ــت ارتب ــا و مل ــه م ــه ب آنچ
ــم  ــروه تصمی ــت و گ ــه دول ــوط ب ــی آنچــه مرب ــکل هاســت ول پروت
ســاز و تصمیــم گیرنــده اســت در دو جملــه مــی تــوان خالصــه کــرد۰

جملــه ی اول سیاســت و برنامــه هــای نهادهای مرتبــط در دولت 
بایــد بــه روز؛ صادقانــه و بــه هنــگام بــا مــردم در میان گذاشــته شــود۰

جملــه ی دوم: گــروه هــا و جنــاح هــا موضــوع کرونــا را بــه مثابــه 
ی مســیله آیــی ملــی در نظــر آورنــد ایــن درســت نیســت که ســالمتی 

مــردم وجــه المصالحــه ی   ایــن یــا آن گــروه سیاســی قــرار گیرد
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نماینده شهرستان مبارکه:
واکسن برای ویروس جدید کرونا معجزه نخواهد کرد! 

در  کرونا  ویروس  جدید  موج  شیوع  درباره  مبارکه،  روین صالحی  پ
و  است  کرده  پیشرفت  کشور  در  کرونا  بیماری  متاسفانه  گفت:  شور،  ک
مسافرت های عید و حتی خریدهای قبل از سال نو باعث شد آلودگی در 

کشور بسیار باال برود.  
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: مردم در تعطیالت به شهرهایی سفر کردند که به شدن با ویروس 
درگیر بودند و این در حالی اتفاق افتاد که این ویروس، مانند ویروس قبلی 
نیست؛ جهش یافته و سرعت انتقالش بیش از ویروس های قبلی است و 

موجب شده تا امروز شاهد پر شدن کلیه تخت های بیمارستانی باشیم.
وی با بیان این که ویروس کرونا، ویروسی است که در حال  حاضر 
درمان ندارد، عنوان کرد: کووید ١٩ درمان ندارد، حتی واکسنی که بر روی 
آن تا این حد تاکید می شود فقط یک مقدار سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کنند که در حال حاضر مطرح می شود که از ٦ ماه تا یک سال می تواند 

ایمنی به وجود می آورد و بعد امکان ابتالی مجدد وجود دارد.
نماینده مردم مبارکه ادامه داد: چند روز پیش در خبرها آمده بود که 
حتی بعضی از افرادی که دوز دوم این واکسن ها را دریافت کرده اند پس 
از ٤۰  روز به کرونا مبتال شده اند، چنین چیزی یک هشدار است که این 
بر روی میزان  ویروس جدید است و واکسن هایی که ساخته می شود 

مصونیت و  ایمنی اش همچنان بحث وجود دارد. 
وی تاکید کرد: واکسن درمان نیست و مردم عزیز ما باید به این 
نکته توجه کنند که این ویروس در کل جهان فعاًل درمان خاصی ندارد 
و تنهاراه جلوگیری از انتقالش، همان دستورهای ساده بهداشتی است که 
در هر جای دنیا هم که باشیم باید رعایت کنیم؛ به این معنا که ماسک 
بزنیم، دست هایمان را در روز و شب چندین بار  بشوریم، فاصله اجتماعی 

رعایت کنیم و در مکان هایی که ازدحام جمعیت وجود دارد وارد نشویم.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی خاطر 
نشان کرد: با همین چند دستور ساده می توانیم زنجیره انتقال ویروس را 
شکست دهیم؛ اما متاسفانه در  ایام عید و حتی  قبل از سال نو آن طور 

که باید پروتکل ها رعایت نشد.
وی یادآور شد: کارشناسان پزشکی درباره مسافرت های نوروزی و 
رعایت  پروتکل های بهداشتی تذکر دادند اما مردم با ساده انگاری با این 
بیماری برخورد کردند؛ در حالی که مردم باید گوش به زنگ صحبت های 
کارشناسان بهداشت باشند و هر زمان که این کارشناسان گفتند وضعیت 

ما خوب است و شرایط عادی است از رعایت پرو تکل ها دست برداریم.
این نماینده  مجلس شورای اسالمی با بیان این که از ساده انگاری 
کرونا توسط مردم تعجب می کنم، گفت: به یاد دارم قبل از سال نو وزیر 
بهداشت در رسانه ملی فقط گریه نکرد؛ در حالی که صحبت هایش مبنی 
بر عدم مسافرت رفتن مردم  با عجز و التماس بود اما متاسفانه یک مقدار 
شنوایی کم بود و کمتر مردم  این پیام را شنیدند و مسافرت های شان را 

انجام دادند و امروز عواقبش را در کشور مشاهده می کنیم.
و  ندارد  درمان  ویروس  این  که  می کنم  تکرار  هم  باز  افزود:  وی 
واکسن هم برای کسی معجزه نمی کند؛ حتی  آنهایی که ۲ دوز واکسن 
را هم زده اند باید برای عدم ابتالی مجدد مراقبت کنند؛ بنابراین تنها راه 
شکستن زنجیره انتقال ویروس، رعایت دستورات بهداشتی است و الغیر. 
صالحی مبارکه در خصوص قرنطینه سراسری در کشور نیز گفت: ما 
امتحان مثبتی را درباره قرنطینه پس دادیم اما به شرطی که پس از آن 
هم پروتکل های بهداشتی رعایت شود. همان زمانی که کشور ۲ هفته 
قرنطینه صورت گرفت، آمار ابتالی ما به شدت پایین  آمد. از سوی دیگر 
اتحادی بین و وزارت بهداشت و بسیج به  ا طرح شهید سلیمانی یک  ب
وجود آمد و ما تا حدود زیادی آمار فوتی ها و مبتالیان مان را پایین آوردیم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس شورای اسالمی خاطر 
نشان کرد: طرح شهید سلیمانی هم چیزی نبود مگر اینکه خانه به خانه 
موارد مثبت را شناسایی می کردند آموزش های الزم و می دادند که از 

خانه خارج نشوند و به جماعت ها نروند.
وی ادامه داد: جای سوال دارد چرا تا یک مقدار  میزان ابتال و مرگ 
و میر پایین می آید فوری مردم عادی انگاری را در دستور کار خود قرار 

داده و به دستورات مبنی بر رعایت پروتکل ها گوش نمی دهند.
صالحی مبارکه گفت:گاهی اوقات جمالتی از اطرافیان می شنوم که 
تعجب می کنم، می گویند که کرونا تمام شده است! می گویم چه کسی 
به شما گفته کرونا تمام شده است؛ هنوز کادر بهداشت و درمان درگیر 

این بیماری است.

واکنش سخنگوی شورای شهر تهران به واکسن پولی؛
حفظ و نگهبانی از حق حیات افراد جامعه وظیفه 

ذاتی حاکمیت است
سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به شایعات مربوط به فروش 
واکسن توسط بخش خصوصی گفت: »در همه جای دنیا واکسیناسیون یک 
وظیفه حاکمیتی است و ورود بخش خصوصی در این حوزه باعث تجاری 

شدن و برخورد سوداگرانه با سالمت است.«
علی اعطا با بیان این که باز شدن پای بخش خصوصی به قصد فروش 
واکسن به مردم، باعث کاالیی شدن سالمت می شود، اظهار داشت: »دولت 
در ابتدا گفت بر اساس سند ملی کرونا، همه را به صورت رایگان واکسن 
خواهد زد اما متاسفانه در ادامه صحبت از واکسن پولی شد و گفته شد شرکت 
های خصوصی نیز می توانند واکسن وارد کنند و با قیمت مصوب به قشری 

که توانایی خرید آن را دارند، بفروشند.«
وی با بیان اینکه اگر قرار است از شرکت های خصوصی کمک گرفته 
شود و فقط باید در حوزه وارادات واکسن باشد، افزود: »اگر قرار است که 
شرکت های خصوص به دولت کمک کنند، این باید در زمینه واردات باشد 
و نباید واکسن های وارداتی توسط شرکت های خصوصی به اقشار برخوردار 

فروخته شود.«
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ورود شرکت خصوصی 
به بحث فروش مستقیم واکسن به مردم، یک سیاست غلط است، ادامه 
داد: »واکسن پولی« برای قشری از جامعه موجب می شود بخش های 
دیگر جامعه احساس تبعیض را با تمام وجود احساس کنند. وظیفه ذاتی 
حاکمیت، حفظ و نگهبانی از حق حیات تک تک افراد جامعه است و پولی 
شدن واکسن باعث می شود که در این وظیفه حاکمیت خدشه دار شود 
و این تصور ایجاد شود که حق حیات عده ای نسبت به عده ای دیگر 

برتر شمرده شده است.«
بر اساس اعالم روابط عمومی دفتر این عضو شورای شهر تهران، علی 
اعطا در خصوص تکذیب واکسن پولی توسط مقامات ذیربط گفت: »این که 
گفته شود شرکت های خصوصی می توانند با قیمت مصوب وزارت بهداشت 
واکسن بفروشند، نه تنها تکذیب نیست بلکه تایید همان واکسن پولی و 
رایگان همه جامعه  اولیه مسئوالن در خصوص واکسیناسیون  نقض قول 
است. متاسفانه این تشویش در تصمیم گیری باعث آزرده شدن بیش از 

پیش روح و روان مردم می شود.«

یک دکتری روانشناسی مطرح کرد؛

بی تفاوتی اجتماعی عاملی برای طوالنی شدن اپیدمی کرونا
عی  جتما ا تی  و ی تفا ب
کاهش  با  جامعه  هر  در  ه  ک
و  جتماعی  ا شارکت های  م
همبستگی ملی، تضعیف پویایی جامعه 
و ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی 
صاحبنظران،  گفته  به  می شود،  مراه  ه
و  اجتماعی  نیازهای  تامین  سایه  یل  ذ

اقتصادی از بین خواهد رفت.
حسین ابراهیمی  مقدم در خصوص 
داشت:  اظهار  اجتماعی  تفاوتی  ی  ب
ارتباطات  از  فارغ  اجتماعی  ی تفاوتی  ب
اجتماعی، می تواند در زندگی شخصی، 
اجتماع بیرونی و جهان پیرامونی نیز رخ 
دهد. به عنوان مثال، شخص می تواند 
خود  جسم  و  روان  سالمت  به  سبت  ن

بی تفاوت باشد.
وی با اشاره به شیوع کرونا تصریح 
کرد: برای نمونه، در حال حاضر علیرغم 
بیماری در کشور، برخی  تشدید شیوع 
نسبت  و  نمی زنند  ماسک  شهروندان 
اطرافیان  و  خود  جان  و  سالمتی  ه  ب

بی تفاوت اند.
یک  در  افزود:  مقدم  براهیمی  ا
از  عظیمی  حجم  که  کرونازده  امعه  ج
وپنجه  بیماری دست  این  با  خانواده ها 
نرم می کنند، بدون شک عدم استفاده 
از ماسک یک بی تفاوتی اجتماعی است 
که باعث آسیب های شخصی و اجتماعی 

خواهد شد.
علل این بی تفاوتی چیست؟

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: 
گاه انسان نیاز و اقتضائات ضروری تری 
روز  اجتماعی  مباحث  برخی  به  سبت  ن
ضوابط  رعایت  مثال،  عنوان  به  ارد،  د
همچون  کرونا  با  بله  مقا هداشتی  ب
نیازهای  تامین  مستلزم  انه نشینی  خ

اقتصادی است.

وی با اشاره به مشکالت اقتصادی 
جامعه افزود: برخی شهروندان به منظور 
به  قادر  معیشتی  اولیه  نیازهای  امین  ت
بهداشتی  و  اجتماعی  ضوابط  عایت  ر
کشور بوده و بنابراین ناگزیر به بی تفاوتی 

روی می آورند.
ابراهیمی مقدم تاکید کرد: برخی 
انسان ها اما در این رابطه تفکر نکرده و 
براساس یک باور اشتباه عمل می کنند. 
با  که  ندارند  باور  از جمعیت  قشر  ین  ا
یک  در  اجتماعی  بی تفاوتی  گسترش 

جامعه خود نیز آسیب می بینند.
بی تفاوتی  مشاور،  این  گفته  ه  ب
نفرت  در  است،  عشق  مقابل  قطه  ن
انرژی هزینه می شود و گاه این انرژی 
خواهد  برجای  مثبتی  نتایج  و  ثار  آ

ذاشت. گ
امروزه  داد:  ادامه  مقدم  براهیمی  ا
هزاران نفر بر اثر تصادف، بیماری و... 
جان می بازند، اما باز هم باور نمی کنیم 
که این بی مباالتی می تواند گریبان هر 

یک از ما بگیرد.

وی افزود: به عنوان مثال، برخی 
خود  بدنی  قدرت  بر  تکیه  با  شخاص  ا
کرونا  با  مواجهه  در  که  نمی کنند  اور  ب
از پا بیفتند، اما این ویروس به دفعات 
نیز  را  قدرتمندان  و  ورزشکاران  ان  ج

گرفته است.
ابراهیمی مقدم تاکید کرد: جامعه 
باید از باورهای غلط خویش نظیر »من 
نمی کنم،  تصادف  نمی شوم،  یماری  ب
جان نمی بازم« دست بردارد. غره شدن 
یا  عناد  احساس  خود،  توانمندی  ر  ب
بی تفاوتی اجتماعی می تواند برای یک 

کشور آسیب رسان باشد.
با  سی  نشنا ا و ر کتری  د ین  ا
ایمنی،  توصیه های  اهمیت  بر  اکید  ت
جامعه  یک  در  اجتماعی  و  هداشتی  ب
در  نسان ها  ا برخی  داشت:  ر  ظها ا
سطح خرد نظیر توجه به تغذیه سالم، 
ورزش کردن و... هم بی توجه بوده و 
بر  می تواند  درازمدت  در  مسائل  ین  ا
و  رفتار  حتی  و  ظاهر  شخص،  چهره 

باشد. تاثیرگذار  او  عملکرد 

بر  اجتماعی  بی تفاوتی  ثرات  ا
سالمت روان

برای  تمایل  د:  دا مه  دا ا ی  و
نیز  بی تفاوت  اشخاص  با  منشینی  ه
به  قشر  این  و  می یابد  کاهش  مدتا  ع
تدریج اشخاص کنارگذاشته و ایزوله ای 
خواهند شد که در تنهایی خود مشکالت 

روحی را هم تجربه می کنند.
کرد:  تصریح  مقدم  براهیمی  ا
ارتقای سالمت  و  حفظ  برای  نابراین  ب
روان، تن، معنویت و سالمت اجتماعی 
باید بی تفاوتی اجتماعی را کنار گذاشت، 
اما  کرد،  کنترل  را  واسترس  ضطراب  ا
وظایف اجتماعی و اقتصادی را نیز به 

درستی پذیرفته و انجام داد.
» بی تفاوتی« از جمله آسیب های 
مهم در روابط انسانی و مانعی مهم در 
محسوب  زندگی  سبک  ترویج  رابر  ب
بی  فراگیرشدن  صورت  در  و  ی شود  م
تفاوتی در جامعه، در هیچ کس توانایی 
و عزِم برخورد با نابسامانی ها و دعوت 

به خوبی ها وجود نخواهد داشت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ــام  ــت ن ــرای ثب ــدد ب ــت مج ــاص مهل اختص
آزمــون دکتــری وزارت بهداشــت

ــرکت  ــان ش ــات داوطلب ــش اطالع ــام و ویرای ــت ن ــرای ثب ب
کننــده در آزمــون پذیــرش دانشــجوی مقطــع دکتــری تخصصــی 
ــت  ــددا مهل ــت مج ــی وزارت بهداش ــری پژوهش )Ph.D ( و دکت

مجــددی اختصــاص یافــت.
ــجو در  ــرش دانش ــون پذی ــان آزم ــاس، داوطلب ــن اس ــر ای ب
مقطــع دکتــری تخصصــی )Ph.D ( و دکتــری پژوهشــی رشــته 
هــای علــوم پایــه پزشــکی، بهداشــت و تخصصــی، داروســازی و 
دندانپزشــکی مــی تواننــد از روز یکشــنبه ١٩ تــا  روز ســه شــنبه 
۲١ اردیبهشــت ســال ١٤۰۰ بــا مراجعــه بــه ســایت مرکز ســنجش 
آمــوزش پزشــکی بــه نشــانی Sanjeshp.ir نســبت بــه ثبت نام 

و یــا ویرایــش اطالعــات ثبــت نامــی قبلــی خــود اقــدام کننــد.
ــجو در  ــرش دانش ــون پذی ــزاری آزم ــرایط برگ ــط و ش ضواب
ــری پژوهشــی رشــته  ــری تخصصــی )Ph.D (و دکت مقطــع دکت
هــای علــوم پایــه پزشــکی، بهداشــت و تخصصــی، داروســازی و 
دندانپزشــکی از طریــق ســایت مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی 
وزارت بهداشــت اعــالم شــده و بــر ایــن اســاس آزمــون کتبــی در 

تاریــخ هــای 3 ،٤ و ٥ تیــر ١٤۰۰ برگــزار خواهــد شــد.
ــای  ــته ه ــورد رش ــط در م ــع ذی رب ــالم مراج ــر اع ــا ب بن
ــه  ــی، س ــت آموزش ــراری عدال ــون برق ــتفاده از قان ــمول اس مش
رشــته اپیدمیولــوژی، داروســازی بالینــی و فارماســیوتیکس مــورد 

ــده اســت. ــالم ش ــاز اع نی
دانشــگاه هــای محــل تعهــد و خدمــت پــس از پایــان دوره 
ــال  ــکی ارس ــوزش پزش ــنجش آم ــز س ــایت مرک ــل در س تحصی
شــده اســت. دانشــگاه محــل تحصیــل هیــچ ارتباطــی به دانشــگاه 
محــل تعهــد نــدارد. داوطلبــان واجــد شــرایط ســهمیه بومــی مــی 
تواننــد )در صــورت قبولــی در مرحلــه کتبــی( هــر یــک از دانشــگاه 
هــای پذیرنــده در ایــن رشــته هــا را انتخــاب نماینــد و در صــورت 
پذیــرش، ادامــه تحصیــل دهنــد امــا بعــد از پایــان دوره تحصیــل، 
بایــد تعهــد خــود را در دانشــگاهی کــه متعهــد خدمــت ســهمیه 

بومــی شــده انــد، بگذراننــد.
داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون باید دانشــنامه کارشناســی 
ارشــد فــوق لیســانس )مرتبــط یــا دکتــری حرفــه ای (پزشــکی، 
دندانپزشــکی، داروســازی، دامپزشــکی و علــوم آزمایشــگاهی 
داشــته باشــند و درصورتــی کــه دانشــجوی نیــم ســال آخــر، بــه 
هــر دلیلــی، تــا تاریــخ 3١ شــهریور ســال ١٤۰۰ فــارغ التحصیــل 
ــم یکــن تلقــی  ــی وی کان ل ــج، قبول نشــود، پــس از اعــالم نتای
شــده و داوطلــب از شــرکت در آزمــون ســال آینــده نیــز محــروم 
خواهــد شــد.مهلت ثبــت نــام داوطلبــان آزمــون دکتــری تخصصی 
و پژوهشــی )Ph.D( ســال ١٤۰۰ تــا پایــان روز شــنبه ۲3 اســفند 
ــن  ــر در ای ــزار و ٤۲۷ نف ــداد ١3 ه ــت و تع ــه داش ــال ٩٩ ادام س

آزمــون ثبــت نــام کردنــد.

تعقیب و گریز پلیس با راننده متخلف در مرکز شهر تهران
ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ فردی را که اقدام به تغییر ارقام پالک خودروی 

خود کرده بود، دستگیر کردند.
عصر روز بیست و سوم فروردین ماه امسال ماموران یگان گشت پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در حال گشت زنی در محدوده خیابان قزوین بودند که به یک دستگاه خودرو 
سمند مشکوک شده و اقدام به استعالم پالک خودرو کردند که در جریان آن مشخص 
شد، پالک فاقد هرگونه سابقه است اما مربوط به خودروی سواری دوو است و ربطی به 
سواری سمند ندارد که در همین راستا ماموران برای متوقف کردن خودرو وارد عمل شدند.

با اطالع راننده سمند از قصد ماموران، این فرد به جای توقف اقدام به افزایش سرعت 
خود کرده و به سرعت و با انجام حرکات مخاطره آمیز  به سمت باغ خزانه رانندگی کرد. 
این فرد در حین تعقیب و گزیز اقدام به ایجاد تصادف عمدی با چندین دستگاه خودروی 
سواری نیز کرد تا اقدام به مسدود کردن خیابان کند. اما پس از آنکه در رسیدن به هدفش 
ناکام ماند، با ایجاد ترمزهای ناگهانی سعی در ایجاد تصادف با خودروی گشت پلیس داشت.  
 با ادامه تعقیب و گریز، مامور گشت پلیس آگاهی با رعایت قانون بکارگیری سالح 
و حقوق شهروندی اقدام به شلیک تیر هوایی کرده و سپس به سمت الستیک عقب 
خودرو شلیک کرد، اما راننده سواری سمند بدون توجه به هشدارها، وارد خیابان ابوذر 
شده و به رانندگی پرخطر خود ادامه داد. تا اینکه راننده سمند پس از گذشتن از چندین 
خیابان فرعی به علت ترافیک موجود متوقف شده و در حالی که قصد داشت با پای پیاده 

فرار کند، دستگیر شد.

با دستگیری متهم و انتقال وی به مقر انتظامی مشخص شد که این فرد به طور 
ماهرانه ای قسمت ایران 3١ را به 33 تغییر داده و  باعث عدم اصالت خودروی مذکور 

شده است.
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر اعالم کرد که با تشکیل 
پرونده برای متهم دستگیر شده، این فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

۶ کشته در آتش سوزی کارگاه مبل  سازی
رییس مرکز اورژانس تهران از جانباختن شش تن در حادثه آتش سوزی یک کارگاه 

مبل سازی خبر داد.
دکتر پیمان صابریان در این باره اظهار کرد: ساعت ١١:۰3 دقیقه روز گذشته وقوع 
حریق در یک کارگاه مبل سازی به سامانه ١١٥ مرکز اورژانس تهران اطالع داده شد که 
بالفاصله پس از آن پنج دستگاه آمبوالنس، یک دستگاه موتورالنس، یک دستگاه اتوبوس 

آمبوالنس و یک بالگرد هوایی به محل اعزام شدند.
وی گفت: این کارگاه مبل سازی در در روستای کرشت پردیس واقع شده است. 

از  را  نفر جان خود  تا ساعت ١۲:١٥ شش  این حادثه  در  اینکه  بیان  با  ان  ری ب صا
دست داده و یک نفر مصدوم شده است گفت: مصدوم این حادثه به بیمارستان مطهری 

منتقل شده است.
٦ کشته و 3 مصدوم

این حادثه گفت: ساعت 3۰:١١  از  اورژانس کشور در گزارش جدیدی  سخنگوی 
دقیقه در محدوده پردیس متاسفانه یک کارگاه تولید فوم برای مبل سازی دچار حریق 
شد. ٩ نفر کارگر در این محل کار می کردند که شش نفر به جهت ترس از حریق به 
داخل سوله فرار می کنند. متاسفانه راه فرار این افراد بسته می شود و هر شش نفر جان 

خود را از دست می دهند.
خالدی اظهار کرد: از این شش نفر سه نفر خانم و سه نفر آقا هستند که میانگین 

حدود ۲۰ سال تا ٤٥ سال را داشتند.
البته دچار  دارند،  پیدا کردند حال عمومی خوبی  نفری که نجات  فزود: سه  ا وی 
جراحت های سطحی شدند و توسط همکاران اورژانس به آنها رسیدگی می شود. اجساد 

به پزشکی قانونی منقل شدند.
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 ٢0٢1 Google I/O هر آنچه از کنفرانس
انتظار داریم

سال گذشته ی میالدی، گوگل به  علت دنیاگیری ویروس کرونا تصمیم 
گرفت مراسم توسعه دهندگان خود موسوم به Google I/O را لغو کند؛ اما 
این کنفرانس امسال آنالین بازمی گردد. به نوشته ی اندروید سنترال، کنفرانس 
گوگل I/O در سال ۲۰۲١ کامال رایگان و مجازی خواهد بود و پیش بینی 
می شود این شرکت برخی از سرویس هایی را به نمایش بگذارد که در یک 

سال اخیر روی آن ها کار کرده است.
کنفرانس Google I/O بر توسعه دهندگان متمرکز است؛ به همین دلیل، 
بخش اعظم آن جذابیت چندانی برای کاربران عادی ندارد. بااین همه، گوگل 
همواره سرویس ها و محصوالتی را در کنفرانس توسعه دهندگان نمایش می دهد 

که مستقیما کاربران عادی را هدف می گیرند.
سرویس ها و قابلیت هایی که گوگل در کنفرانس Google I/O معرفی 
می کند، پس از مدت نه چندان طوالنی در گوشی های هوشمند و کامپیوترهای 
شخصی و اسپیکرهای هوشمند به کار برده می شوند؛ ازاین رو، هر سال تعداد 

زیادی از کاربران نیم نگاهی به کنفرانس توسعه دهندگان گوگل می اندازند.
رویداد سه روزه ی گوگل میزبان چند کنفرانس مطبوعاتی، جلسه ی فنی، 
کارگاه و جلسه های پرسش و پاسخ خواهد بود. برای شرکت در جلسه ها، حتما 
باید ازطریق وب سایت رسمی Google I/O برای مراسم امسال ثبت نام 
کنید.براساس اطالعات رسمی، کنفرانس Google I/O ۲۰۲١ از ١٨ می 
۲۰۲١ )۲٨ اردیبهشت ١٤۰۰( آغاز می شود و در ۲۰ می ۲۰۲١ )3۰ اردیبهشت 

١٤۰۰( به پایان می رسد.
اخیر  وقت  چند  در   ١۲ اندروید  توسعه دهنده ی  پیش نمایش  ی  سخه  ن
دردسترس توسعه دهندگان قرار گرفته و در اولین نسخه ی آن، ده  ها قابلیت 
پنهان جدید پیدا شده است؛ ازجمله ویجت های جدید مکالمه، نوار ابزار گیمینگ، 
سیستم هپتیک به روزرسانی شده و حتی نوعی سیستم تم بومی. قطعا تغییرات 
دیگری نیز در سیستم عامل موبایلی جدید گوگل اعمال می شود و اندروید 

١۲ قابلیت های بیشتری در حوزه ی امنیت و حریم خصوصی خواهد داشت.
قابلیت ها در نسخه ی نهایی  این  از  در حال حاضر، نمی دانیم کدام یک 
اندروید ١۲ نیز حضور پیدا می کنند. انتظار داریم Google I/O جزئیات 
کنفرانس  این  چون  دهد؛  قرار  دراختیارمان   ١۲ اندروید  درباره ی  ی  ر شت ی ب
برگزار  سیستم عامل  این  عمومی  بتای  نخستین  انتشار  زمان  و حوش  حول 
می شود. احتماال در همان دوران، فهرست دستگاه های اندرویدی واجدشرایط 

دریافت اندروید ١۲ نیز اعالم می شود.   
گوگل محصوالت و سرویس های متنوعی دارد؛ اما تصور نمی کنیم در 
مراسم Google I/O ۲۰۲١ به همه ی آن ها اشاره شود. البته بسیاری از 
اخبار رسمی و جلسه های فنی I/O ممکن است ویژگی هایی را پی ریزی کنند 
که به دیگر محصوالت گوگل اضافه می شوند. کروم OS و گوگل استیدیا و 
مدل گوگل TV کروم کست جزو دیگر سرویس ها و محصوالتی هستند که 

احتمال دارد به آن ها در مراسم جدید گوگل اشاره شود.
در چند وقت اخیر، گوگل توجه ویژه تری به گوگل لنز نشان داده است 
این  جدید  قابلیت های  معرفی  برای  مناسبی  فرصت   ۲۰۲١  I/O د  ی ا ش و 
انتظار می رود گوگل در ماه جاری  باشد.  افزوده  لیکیشن مبتنی بر واقعیت  پ ا
میالدی زمان بندی کامل کنفرانس Google I/O ۲۰۲١ را اعالم کند و 
احتماال در آن موقع، بهتر خواهیم فهمید این شرکت چه برنامه هایی برای 

۲۰۲١ و سال های بعد در سر دارد.
در ابتدا انتظار می رفت پیکسل ٥a در مراسم I/O رونمایی شود؛ اما گوگل 
در اطالعیه ای اعالم کرد این گوشی بعدها و در سال جاری میالدی در دسترس 
مشتریان قرار می گیرد )شاید هم زمان با پیکسل ٦(. طبق شایعه ها، به دلیل 
کمبود تراشه گوگل مجبور می شود پیکسل ٥a را به طورمحدود عرضه کند.
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معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور:
برای اجرای »طرح جوانی جمعیت« از متولی 

معلوالن نظرخواهی نشد!
معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور با اشاره به »طرح جوانی 
جمعیت« و موضوع سقط درمانی می گوید: در ماده ٥3 و ٥٦ این طرح غربالگری حذف 
نشده است و مسئولین این کمیسیون نیز ادعا دارند که غربالگری حذف نشده، اما باتوجه 
به اینکه فرآیند غربالگری طوالنی و پروسه آن سخت تر شده است ما پیش بینی می کنیم 
که تعداد مراجعین به غربالگری کاهش یابد؛ یعنی از طرفی سازمان بهزیستی طی این 
که  می شود  موجب  این طرح  اما  یابد  افزایش  غربالگری  که  می کرد  سال تالش  چند 

انگیزه مراجعین ما برای غربالگری کمتر شود.
افروز صفاری فرد، با بیان اینکه برنامه های ژنتیک و مشاوره ژنتیک از سال ١3۷٦ 
شروع شد، اما از سال ١3٩۲ با پشتوانه خوبی شروع به کار کرد، گفت: در این برنامه، 
فرد معلول در خانواده هستند،  دارای  )خانواده هایی که  را  بهزیستی خانواده ها  زمان  سا
خانواده ای که مادر دارای سن باالیی است و یا خانواده ای که دارای فرزند معلول است 
و از اینکه فرزند معلول دیگری داشته باشد نگران است( به مسائل اختالالت ژنتیکی 
آگاه و توصیه می کند که غربالگری تا چه میزان می تواند به آنها کمک کند. به همین 
لحاظ به آنها مشاوره داده می شود و در صورتی که مشخص شود که اختالالت ژنتیکی 
در جنین وجود دارد که منجر به معلولیت می شود برای سقط درمانی به پزشکی قانونی 

ارجاع داده می شود. 
دریافت حکم شرعی برای سقط مشروط جنین در برنامه ششم

صفاری فرد با اشاره به اینکه ماده ۷٥ برنامه ششم غربالگری را برای ازدواج اجبار 
کرده بود اما متولی آن وزارت بهداشت بود که می توانست به مراکز مشاوره بهزیستی 
نیز ارجاع کنند، اما هیچ ارجاعی از وزارت بهداشت به سازمان بهزیستی انجام نشد گفت: 
همچنین قرار بود اعتبار این برنامه نیز توسط دولت تامین شود که اعتبار آن نیز تامین 

نشد؛ بحث شرعی آن نیز تایید شده بود و از سال ٩۲ انجام می شد.
وی افزود: از سال ٩۲ از نظر شرعی این فتوا داده شد که تا قبل از دمیده شدن 
روح در بدن جنین، به شرط اینکه اختالل تشخیص داده شود و پزشکی قانونی تایید 

کند، می توان سقط رخ دهد.
معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور درباره نحوه تامین اعتبار 
اجرای برنامه غربالگری بیان کرد: اعتبار این برنامه همان اعتبار برنامه مشاوره ژنتیک 
بوده است؛ انجام آزمایشات ژنتیک بسیار هزینه باالیی دارد. در حال حاضر حدود ۲٨٤ 
مرکز مشاوره ژنتیک داریم که مشاوره های ژنتیک را انجام و برحسب تشخیص، خانواده ها 

را برای انجام آزمایشات ارجاع می دهند. 
هزینه ١٤ میلیونی آزمایش ژنتیک هول اگزوم

صفاری فرد با بیان اینکه انجام آزمایشات ژنتیک هزینه  باالیی دارد، گفت: به طور 
مثال یک آزمایش هول اگزوم که در اکثر اوقات نیز موردنیاز است وزارت بهداشت تعرفه 
آن را ۷ میلیون و ٥۰۰ هزارتومان مشخص کرده بود اما هیچ آزمایشگاهی در سال ٩٩ 
با این رقم کار نکرد زیرا باید هزینه ها را با دالر تامین کنند و تعداد کثیری از آزمایشات 
در خارج از کشور انجام شود. حتی تا ١٤ میلیون نیز در برخی از استان ها این آزمایش 
را  آن  پرداخت  امکان  خانواده ها  از  بسیاری  و  است  باالیی  این هزینه  و  م می شد  نجا ا

توسط  بهزیستی  اساس کل هزینه مددجویان تحت پوشش سازمان  بر همین  ند.  ر دا ن
سازمان تامین می شود و سایر مددجویان برحسب وضعیت اقتصادی و بررسی ها بخشی 

از هزینه هایشان )به شرط نیازمند بودن خانواده( تامین می شود.
تبعات متولد شدن فرزند معلول و تالش برای جلوگیری از این تولدها

معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این زمینه 
برای انجام مشاوره های ژنتیک پزشکان آموزش های الزم را می بینند و گواهی مربوطه 
ز سازمان بهزیستی دریافت می کنند و سپس اجازه فعالیت دارند. در عین حال ما  را ا
سطح  در  تاکنون  برنامه ها  این  که  داریم  نیز  جوان  افراد  برای  غربالگری  مه های  ا ن ر ب
آموزش و پرورش انجام می شده و در سال ٩٩ به دلیل اینکه کالس ها حضوری نبوده 
این کار انجام نشد اما تالش مان را می کنیم که از به دنیا آمدن فرد معلول جلوگیری 
کنیم. زیرا تبعات زیادی دارد؛ بار اقتصادی و بار اجتماعی به همراه دارد و در بسیاری 
از موارد موجب از هم پاشیدن خانواده ها می شود و می توان با آموزش ها و مشاوره ها از 

تمامی این موارد پیشگیری کرد.
پیشگیری از تولد ٩۰۰ تا ١٤۰۰ نوزاد معلول در سال

وی با بیان اینکه از سال ٩۲ تاکنون حدود ۷٦۰۰ مورد را به پزشکی قانونی برای 
سقط ارجاع دادیم، افزود: به عبارتی ساالنه بین ٩۰۰ تا ١٤۰۰ مورد به پزشکی قانونی 

ارجاع شدند و از تولد جنین دارای اختالالت ژنتیکی پیشگیری شده است. 
کمک به افزایش جمعیت با غربالگری 

کشور  بهزیستی  سازمان  معلولیت های  از  پیشگیری  معاون  دیگر  طرفی  از  ه  ت ب ل ا
فرزندآوری  به  نحوی  به  اینکه  دارد،  مختلفی  تبعات  غربالگری  برنامه  که  است  معتقد 
از  معلول  فرزند  داشتن  از  نگرانی  دلیل  به  خانواده ها  از  بسیاری  زیرا  می شود  کمک 
فرزندآوری خودداری می کنند. در واقع انجام این امور به تولد نوزاد و افزایش جمعیت 
کمک می کند. در ضمن برنامه های غربالگری سازمان بهزیستی اجباری نیست و با تمایل 
خانواده انجام می شود، اما تالش می کنیم تا آنقدر خانواده ها را آگاه کنیم تا خودشان 

به مشاوره ژنتیک روی بیاورند. 
سخت تر شدن پروسه غربالگری با »طرح جوانی جمعیت«

صفاری فرد در ادامه این گفت وگو به »طرح جوانی جمعیت« و موضوع سقط درمانی 
اشاره کرد و افزود: در ماده ٥3 و ٥٦ این طرح غربالگری حذف نشده است و مسئولین 
فرآیند  اینکه  به  باتوجه  اما  نشده،  حذف  غربالگری  که  دارند  ادعا  نیز  کمیسیون  ن  ی ا
غربالگری طوالنی و پروسه آن سخت تر شده است ما پیش بینی می کنیم که مراجعین 
به غربالگری کاهش یابد؛ یعنی از طرفی سازمان بهزیستی طی این چند سال تالش 
می کرد که غربالگری افزایش یابد اما این طرح موجب می شود که انگیزه مراجعین ما 

برای غربالگری کمتر شود.   
اعتراض وزیر رفاه به دو مواد طرح جوانی جمعیت

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: زمانی که کمیسیون جوانی جمعیت 
بهزیستی که  مانند سازمان  از سازمان هایی  باید  قاعدتا  تصویب می کرد،  را  ین طرح  ا
بنیاد  متولیان معلوالن است و وزارت بهداشت، سمن های فعال، انجمن های ژنتیک و 
ژنتیک نظرخواهی می کرد، اما نه از ما آمار عملکردی خواستند و نه از سازمان بهزیستی 
نظر کارشناسی خواسته شد. این طرح نوشته شد، پس از اینکه طرح به مجلس ارسال 
این  اکنون  از سازمان های متولی نکردند.  نیز هیچ نظرخواهی  نمایندگان مجلس  شد، 
طرح به شورای نگهبان رسیده و قرار است طرح جوانی جمعیت برای ۷ سال تصویب 
شود؛ اما مکاتبه ای از سوی وزیر رفاه با شورای نگهبان مبنی بر اعتراض به ماده ٥3 و 

٥٦ که مربوط به غربالگری است، صورت گرفته است. 
حذف غربالگری به طور واضح در طرح جوانی جمعیت بیان نشده اما طوالنی شدن 

پروسه برای سقط درمانی مشکالتی ایجاد خواهد کرد 
معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه حذف 
غربالگری به طور واضح و مشخص در طرح گفته نشده است اما به قدری پروسه موضوع 
سخت و طوالنی خواهد شد که عمال سقط درمانی به مشکل می خورد، گفت: بسیاری از 
خانواده ها به زمان نیاز دارند تا برای سقط درمانی تصمیم  بگیرند و بعد از اینکه تصمیم 
بگیرند و بخواهند در پروسه این موضوع وارد شوند، به نظر ما دچار مشکل خواهیم شد.
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حوزه  کارشناس  ک  ی
تصمیماتی  است  معتقد  ار  ک
تعطیلی  خصوص  ر  د ه  ک
کسبه  و  اصناف  و  غیرضرور  شاغل  م
در زمان مدیریت بحران کرونا گرفته 
می شود باید با درنظر گرفتن وضعیت 
مشکالت  و  کارها  و  کسب  رآمدی  د
مالی و معیشتی صاحبان مشاغل باشد.

حمید نجف، اظهار کرد: علیرغم 
آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
جز  به  قرمز  شهرهای  در  که  رده  ک
و  صنوف  برخی  ضروری،  شاغل  م
کنند  تعطیل  باید  ضرور  غیر  مشاغل 
می  رویم  می  که  شهر  سطح  به  ما  ا
شغلی  گروه های  ز  ا یکسری  ینیم  ب
و  هستند  فعالیت  حال  در  مچنان  ه
آرایشگاهها  مثل  هایی  مغازه  رکره  ک
نیمه باز است و کاسبی های یواشکی 

در جریان است.
کسب  این  طبعا  داد:  ادامه  ی  و
بپردازند  را  خود  اجاره  باید  کارها  و 
قسط  یا  بدهی  و  چک  آنها  بیشتر  و 
بانکی دارند ولی وقتی مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا ابالغ می شود بسیاری 
از آنها تالش می کنند به خاطر حفظ 
بهداشتی  رعایت مسایل  و  جان مردم 

کنند. تعطیل 
است  درست  کرد:  تصریح  جف  ن
در  که  تی  تصمیما و  مصوبات  ه  ک

یا  قرمز  شهرهای  تعطیلی  خصوص 
با  شود  می  گرفته  غیرضرور  شاغل  م
تا  است  کرونا  بحران  مدیریت  هدف 
کشور بیش از این آسیب نبیند و آمار 
ولی  نرود  باالتر  مبتالیان  و  ها  وتی  ف
باید بپذیریم که وضعیت درآمدی کسب 
معیشتی  و  مالی  مشکالت  و  کارها  و 
صاحبان مشاغل را هم درنظر بگیریم 

و از آنها حمایت کنیم.
ادامه  کار  حوزه  کارشناس  ین  ا
هفته  دو  کارها  و  کسب  بیشتر  اد:  د

وقتی  و  بودند  تعطیل  نوروز  ایام  ر  د
کردند  آغاز  را  خود  فعالیت  که  هم 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  ا  ب
در  کنند  تعطیل  دوباره  شدند  اچار  ن
ممر  کارها  و  کسب  این  که  الی  ح
درآمد دیگری ندارند چون اصل منبع 
درآمدشان کاسبی است و باید نان به 

ببرند. هایشان  خانه 
وی بر لزوم حمایت از مشاغل و 
بازار  تعطیلی  زمان  در  کارها  و  کسب 
تاکید کرد و گفت: آیا دولتی ها حاضر 

می شوند دو ماه حقوق نگیرند یا یک 
کسبه  اختیار  در  را  حقوقشان  سوم 
تا اصناف و کسب و  محل قرار دهند 
کارهایی که ناچار به تعطیلی شده اند 

حمایت شوند؟
به گفته این کارشناس حوزه کار 
خروجی تصمیماتی که از باال در شرایط 
و  مهم  شود  می  گرفته  کرونا  بحرانی 
زندگی  شرایط  باید  و  است  اثیرگذار  ت
کارها  و  درآمدی کسب  و وضع  فراد  ا

هم در آن لحاظ شود.

انعقاد سه تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بانــک آینــده و وزارت میــراث 
ــت  ــر فطان ــور دکت ــا حض ــتی ب ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
مدیرعامــل، دکتــر مــرادی و حســین مجاهــدی، اعضــای هیــأت مدیــره، 
جمعــی از مدیــران بانــک و محمــد خیاطیــان معــاون توســعه مدیریــت و 
امــور مجلــس وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و 

ــد شــد. ــه منعق ــن وزارت خان ــران ای ســایر مدی
در مراســم امضــای تفاهم نامــه همــکاری متقابــل، طرفیــن ضمــن 
اشــاره بــه دامنــه گســترده صنعــت گردشــگری و تعــداد مشــاغل متعددی 
کــه بــا آن در ارتبــاط هســتند، بــر نقــش به ســزای ایــن صنعت در توســعه 

و شــکوفایی کشــور تاکیــد نمودند. 
مدیرعامــل بانــک آینــده بــا اشــاره بــه مشــارکت بانــک در 
ــرایط  ــته و ش ــال گذش ــه س ــی س ــگری ط ــش گردش ــای بخ پروژه ه
ــرای  ــادی را ب ــکالت زی ــا مش ــروس کرون ــفانه وی ــت: متاس ــی گف کنون
ــش  ــان، بخ ــن می ــه در ای ــت ک ــود آورده اس ــادی به وج ــاالن اقتص فع
گردشــگری بیشــترین آســیب را دیــده اســت. بــا این حــال، بانــک آینــده 
در ســال »جهــش تولیــد«، بــا درک شــرایط حاکــم بــر کشــور و به منظــور 
مســاعدت بــا فعــاالن ایــن بخــش و حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی، 
ــا را در  ــی پروژه ه ــن مال ــرای تامی ــع الزم ب ــود مناب ــالش نم ــواره ت هم
اختیــار ســرمایه گذاران قــرار دهــد و بــا تمدید دوران مشــارکت تســهیالت 

ــدازد. ــق بین ــاط را به تعوی ــت اقس ــروع بازپرداخ ــا، ش آن ه
 بــر ایــن اســاس، بانــک آینــده نســبت بــه تمدیــد دوره مشــارکت 
ــه  ــن، مقول ــدام نمــوده اســت. هم چنی ــی اق ــره تســهیالت پرداخت ۲3 فق
ــال  ــک در س ــتور کار بان ــام، در دس ــای نیمه تم ــی طرح ه ــن مال تامی

»تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« نیــز قــرار دارد.  
محمــد خیاطیــان معــاون توســعه مدیریــت و امــور مجلــس وزارت 
ــع دســتی، تصریــح کــرد: وزارت  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای می
متبــوع بــرای مشــارکت و تســهیل فرآینــد تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــاِم 
ــا تشــکیل کارگــروه مشــترکی از  ــا ب دارای اولویــت، در تــالش اســت ت
نماینــدگان بانــک آینــده و وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 

دســتی، در ایــن زمینــه اقــدام نمایــد.
ــس از دوران  ــگری پ ــت گردش ــتیم صنع ــن هس ــزود: مطمئ وی اف
کرونــا، به ســرعت بــه رشــد چشــم گیری دســت خواهــد یافــت و آینــده 
ایــن صنعــت بــا حمایــت و همــکاری بانک هــا، درخشــان خواهــد بــود. 
ــرای  ــهیالت ب ــای تس ــه اعط ــم، »تفاهم نام ــن مراس ــان ای در پای
توســعه و تکمیــل طرح هــای بخــش گردشــگری از محــل منابــع صندوق 
توســعه ملــی« و »دو قــرارداد عاملیــت وجــوه اداره شــده بــرای اعطــای 
ــع داخلــی بانــک آینــده«  ــا شــرایط مناســب از محــل مناب تســهیالت ب

بــه امضــای طرفیــن رســید.

امکان استعالم خدمات خودرویی با نرم افزار فام موسسه ملل
ــان  ــی هموطن ــهیل دسترس ــتای تس در راس
ــکان اســتعالم  ــی ام ــات خودروی ــه خدم ــی ب گرام

ــد. ــم ش ــات فراه ــه خدم ــن گون ــه ای ــوط ب مرب
  بــه گــزارش روابط عمومی موسســه اعتباری 
ملــل ایــن موسســه بــه منظــور دسترســی ســریع و 
آســان مــردم عزیــز کشــور بــه اســتعالم خدمــات 

ــان  ــه متقاضی ــوده ک ــاده نم ــام آم ــزار ف ــرم اف ــتری در ن ــی بس خودروی
می تواننــد بــا مراجعــه بــه بخــش خدمــات خودرویــی نســبت به اســتعالم 
ــی  ــتعالم گواه ــه و اس ــه نام ــتعالم بیم ــی، اس ــی رانندگ ــم راهنمای جرائ

معاینــه فنــی خودروهــای ســبک و ســنگین اقــدام نماینــد.
  بــا نصــب نــرم افــزار فــام موسســه اعتبــاری ملــل در خانــه بمانیــد 

و کلیــه فعالیت هــای بانکــی و اداری خــود را انجــام دهیــد.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از باجه شهر صنعتی کاوه:
لزوم بهره مندی همکاران از ظرفیت قطب بزرگ صنعتی کشور

ــه  ــفر ب ــا س ــینا ب ــک س ــل بان مدیرعام
شــهر ســاوه و دیــدار بــا کارکنــان باجــه شــهر 
صنعتــی کاوه، بــر لــزوم بهره منــدی از ظرفیت 
ــزرگ  ــب ب ــن قط ــاز ای ــت ممت ــا و موقعی ه

ــد کــرد. صنعتــی کشــور تاکی
ــا بیــان آنکــه شــهرکاوه  دکتــر ایمانــی ب

ــارراه ارتباطــی  ــه تهــران و اســتقرار در چه ــل نزدیکــی ب ــه دلی ب
»شــمال بــه جنــوب« و« غــرب بــه شــرق« کشــور در موقعیتــی 
ممتــاز قــرار گرفتــه اســت، افــزود: مجــاورت ایــن شــهر با اســتانها 
و مناطــق صنعتــی و همچنیــن برخــورداری از زیرســاخت های قوی 
و مزایــای مناطــق ویــژه اقتصــادی، آن را بــه قطب بــزرگ صنعتی 
کشــور بــدل ســاخته کــه الزم اســت همــکاران پرتــالش و ســاعی 
بانــک از ایــن موقعیــت در جهــت بهبــود شــاخص هــای عملکردی 
و ارتقــای جایــگاه ایــن باجــه بیشــترین بهــره و اســتفاده را داشــته 
ــه در  ــزرگ ک ــای ب ــرکت ه ــت ش ــتفاده از ظرفی ــند. وی، اس باش
شــهرهای صنعتــی مســتقر هســتند را امتیــازی مهــم برشــمرد و 
گفــت: جــذب شــرکت های بــزرگ و حقوقــی در کنــار امتیازاتــی 
کــه بــرای تجهیــز و تخصیــص منابــع شــعبه مــی توانــد بــه همراه 
داشــته باشــد، بــه کاهــش قیمــت تمام شــده پــول و بهبــود زنجیره 
ــه  ــد ک ــز می انجام ــک نی ــه محصــوالت بان ــروش بهین ارزش و ف

نهایتــًا بــر رشــد و ســودآوری شــعب را بــه همــراه دارد.
دکتــر ایمانــی بــه عملکــرد خــوب همــکاران در ســال گذشــته 
ــا توجــه  ــار داشــت: ب ــرد و اظه ــا اشــاره ک علیرغــم شــیوع کرون
بــه مشــکالتی کــه ایــن بیمــاری بــرای هموطنــان عزیــز فراهــم 
آورد، بانــک ســینا در راســتای ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی 
بــرای کمــک بــه آســیب دیــدگان، اقدامــات قابــل قبولــی را بــه 
ــا تــالش و  ــز ب ــد نی ــم در ســال جدی انجــام رســاند کــه امیدواری
ــته  ــال گذش ــه س ــری نســبت ب ــرد بهت ــکاران، عملک ــت هم جدی
داشــته باشــیم. در ایــن دیــدار، کــه معــاون شــعب و مناطــق، مدیــر 
ــز حضــور  ــر منطقــه مرکــزی، قــم و لرســتان نی ــارات و مدی اعتب
داشــتند ، ضمــن گفتگــو بــا همــکاران، دســتورات الزم بــرای رفــع 

مشــکالت موجــود صــادر شــد.

افزایش کرونا موجب کاهش قیمت نفت شد
کاهــش تقاضــا بــرای نفــت در پــی افزایــش شــمار مبتالیــان بــه 
ــه در  ــادی و قرنطین ــای اقتص ــال محدودیت ه ــان و اعم ــا در جه کرون

بســیاری از کشــورها، قیمــت نفــت را کاهــش داد.
بــا وجــود آغــاز واکسیناســیون کرونــا در اغلــب کشــورهای جهــان 
امــا کنــد بــودن رونــد واکسیناســیون موجــب شــده تــا کرونــا همچنــان 
بــر بازارهــای مختلــف تاثیرگــذار باشــد و بــه عنــوان مهمترین شــاخص 

ایــن روزهــا خودنمایــی کنــد.
ایــن موضــوع بــر بــازار نفــت تاثیــر بیشــتری داشــته زیــرا کرونــا 
فعالیت هــای اقتصــادی را کاهــش داده و ســفرها نیــز جــز بــر اســاس 

ــود. ــام نمی ش ــرورت انج ض
ــا افــت همــراه  ــز در جهــان ب ــرای ســوخت نی ــن تقاضــا ب بنابرای

ــت را کاهــش داده اســت. ــوده و قیمــت نف ب
اگرچــه در یــک مــاه گذشــته قیمــت نفــت رونــد صعــودی بــه خود 
گرفتــه، امــا افزایــش شــمار مبتالیــان به ویــژه در کشــورهای آســیایی، 

قیمــت نفــت را بــا کاهــش همــراه کــرده اســت.
ــن  ــن ای ــد و ژاپ ــا در هن ــه کرون ــان ب ــمار مبتالی ــش ش ــا افزای ب
نگرانــی وجــود دارد کــه بــرای کنتــرل بیمــاری، قرنطینــه دوبــاره بــه 
ــز  ــته نی ــت از گذش ــرای نف ــا ب ــردد و تقاض ــا بازگ ــتور کار دولت ه دس

ــر شــود. کمت
ایــن در شــرایطی اســت کــه تولیــد اوپک پــالس از ابتــدای مــاه 
آینــده میــالدی افزایــش خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه رونــد مذاکــرات 
ــی  ــه بازارهــای جهان ــران ب ــن، بازگشــت نفــت ای ــران و ٤+١ در وی ای
ــر  ــتری ب ــار بیش ــد فش ــه می توان ــد ک ــر می رس ــه نظ ــل ب ــز محتم نی

ــد. ــته باش ــا داش قیمت ه
ــا  ــه ایــن مــوارد، قیمــت نفــت در معامــالت امــروز ب ــا توجــه ب ب
کاهــش همــراه شــد. نفــت برنــت بــا کاهشــی ســه دهــم درصــدی بــه 

٦٦ دالر و ٥٤ ســنت در هــر بشــکه رســید.
نفــت شــاخص آمریــکا نیــز ۲ دهــم درصــد پاییــن آمــد و در هــر 

بشــکه ٦۲ دالر و ٩٨ ســنت معاملــه شــد.
قیمت هــا در بــازار طــالی ســیاه ایــن روزهــا بیــش از هــر چیــز بــه 
جــوالن کرونــا در جهــان بــاز می گــردد و تــا زمانــی کــه ایــن بیمــاری 
بــه صــورت موثــر کنتــرل نشــود نمی تــوان انتظــار داشــت کــه نفــت 

نیــز بــه کانال هــای باالتــر قیمتــی بــرود.

کاهش ۲۵ درصدی ذخایر نفت شرکت های بزرگ نفتی
ــال ۲۰١٥  ــان از س ــی جه ــزرگ نفت ــرکت های ب ــت ش ــر نف ذخای

ــه اســت. تاکنــون ۲٥ درصــد کاهــش یافت
ــزرگ  ــگاه خبــری اویــل پرایــس، شــرکت های ب ــه گــزارش پای ب
ــدی  ــش ۲٥ درص ــاهد کاه ــر ش ــال اخی ــج س ــی در پن ــی بین الملل نفت
ــی  ــد چالش ــه می توان ــد ک ــود بوده ان ــام خ ــت خ ــر نف ــن ذخای میانگی
بــرای تولیــد و درآمــد ایــن غول هــای نفتــی در ســال های آینــده باشــد.

براســاس گــزارش بانــک آمریکایــی ســیتی گــروپ، میانگیــن عمر 
ــان - از  ــی جه ــی نفت ــن شــرکت های بین الملل ــت بزرگ تری ــر نف ذخای
ــزرگ  ــدگان ب ــس و تولیدکنن ــو فیلیپ ــورون، کونک ــون، ش ــه اکس جمل
اروپایــی - در پایــان ســال ۲۰۲۰،   ٩ ســال و ٦ مــاه بــوده که در مقایســه 
بــا میانگیــن   عمــر ذخایــر نفــت پیــش از ســقوط پیشــین قیمــت نفــت 

در ســال ۲۰١٥، ۲٥ درصــد افــت کــرده اســت.
تحلیلگــران ایــن بانــک در گــزارش ســاالنه خــود نوشــتند: 
ــن  ــت بنابرای ــده گرف ــود را نادی ــر و س ــن ذخای ــه بی ــوان رابط نمی ت
معتقدیــم تجزیــه و تحلیــل رونــد ذخایــر نفــت شــاخص بســیار مهمــی 

ــت. ــارت اس ــک تج ــالمت ی ــن س ــرای تعیی ب
شــرکت های بــزرگ نفتــی در تازه تریــن گزارش هــای خــود 
ــت در  ــای نف ــت و تقاض ــقوط قیم ــل س ــه به دلی ــد ک ــالم کرده ان اع
ســال ۲۰۲۰، همــه آنهــا مجبــور شــده اند میلیاردهــا دالر از ارزش 

ــد. ــود بکاهن ــت خ ــر نف ذخای

بررسی دلیل کم توجهی به محدودیت های کرونایی مشاغل؛

غم نان به قیمت از دست دادن جان!
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زیر نظر: محمد امامی

ایران در میان ۵ کشور برتر 
سازنده روتور توربین بخار

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای ــرات نیروگاه ــرکت تعمی ــل ش مدیرعام
اینکــه روتــور توربیــن بخــار نیــروگاه بعثــت در قالــب هفتــه ســوم پویــش 
#هرهفته_الف_ب_ایــران توســط وزیــر نیــرو رونمایــی می شــود، گفــت: 
ایــران بــا ســاخت ایــن روتــور توربیــن بخــار در میــان پنــج کشــور برتــر 

ســازنده ایــن روتورهــا قــرار گرفتــه اســت.
ــول  ــرو، »عبدالرس ــانی وزارت نی ــگاه اطالع رس ــزارش ازپای ــه گ ب
ــی  ــن ٨۲.٥ مگاوات ــور توربی ــن روت ــه اینکــه ای ــاره ب ــا اش پیشــاهنگ« ب
ــران ســاخته شــده  ــرات نیروگاهــی ای توســط متخصصــان شــرکت تعمی
اســت، افــزود: بــه منظــور خریــد خــارج توربین یــاد شــده بایــد٩۰۰ میلیارد 
ریــال )حــدود ســه میلیــون یــورو( بــرای تامیــن ارز مــورد نیــاز اختصــاص 
می یافــت کــه بــا ســاخت داخــل ایــن روتــور، همــه هزینه هــای صــرف 

شــده بــه 3٥۰ میلیــارد ریــال کاهــش یافتــه اســت.
وی از آمادگــی کامــل ایــن شــرکت بــرای انجــام پروژه هــای مشــابه 
بــرای ســایر نیروگاه هــای کشــور خبــر داد و گفــت: دور نامــی ایــن توربین 
ســه هــزار دور در دقیقــه، تعــداد مراحــل پــره ١٩ ردیــف، تعــداد پــروه ۲ 
هــزار و ٥3٩ عــدد، فشــار نامــی بخــار ورودی ٨٦.١٨ بــار و دمــای نامــی 

بخــار ورودی ٥١۰ درجــه ســانتی گراد اســت.
ــان  ــدت زم ــران، م ــی ای ــرات نیروگاه ــرکت تعمی ــل ش مدیرعام

ــمرد . ــاه برش ــن را ٦ م ــور توربی ــن روت ــاخت ای ــی س عملیات
وی افــزود: در ســاخت ایــن توربیــن ۷٥ هــزار نفــر ســاعت کارکــرد 
ــدارکات،  ــاخت، ت ــک و س ــورژی، مکانی ــی متال ــای مهندس در بخش ه
ماشــینکاری، پره ســازی، تســت های غیرمخــرب و کنتــرل ابعــادی 

ــت. ــده اس ــرا ش ــزی و اج برنامه ری
پیشــاهنگ خاطرنشــان کــرد: ایــن روتــور دمــای بخــار بــاالی ٥۰۰ 

ــد. ــل می کن ــانتی گراد را تحم ــه س درج
ــران گفــت: ســازنده  ــرات نیروگاهــی ای ــر عامــل شــرکت تعمی مدی
ــوده کــه تیــم  پیشــین ایــن روتــور شــرکت جنــرال الکتریــک آمریــکا ب
مهندســی شــرکت تعمیــرات نیروگاهــی ایــران بــا وجــود نبــود دسترســی 
ــا شــرکت  ــاط ب ــکان ارتب ــوط و ام ــدارک ســاخت، نقشــه های مرب ــه م ب
ــروگاه  ــور موجــود در نی ــرداری از روت ــا اندازه ب ســازنده، توانســته اســت ب
و از روش مهندســی معکــوس اقــدام بــه ســاخت داخــل روتــور توربیــن 

یــاد شــده کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــران بــا ســاخت ایــن روتــور توربیــن بخــار 
ــر ســازنده ایــن روتورهــا و شــرکت تعمیــرات  در میــان پنــج کشــور برت
نیروگاهــی ایــران نیــز در بیــن شــرکت های برتــر در زمینــه ســاخت روتــور 

توربیــن جهــان قــرار گرفتــه اســت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

هشدار مدیرعامل بزرگترین صرافی جهان؛
زیان ارزهای دیجیتالی 

جبران ناپذیر خواهد بود 
مدیرعامل بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتالی جهان نسبت به زیان های 

جبران ناپذیر بازار برای معامله گران هشدار داد.
ارزهای دیجیتالی  بازار  از ریزش شدید  پس 
ارزش  دالری  میلیارد   ۲۰۰ حدود  کاهش  به  ه  ک
بازار نیز منجر شد، چانگ پنگ- مدیرعامل صرافی 
باینانس- در پیامی توییتری نوشت: می خواهند شما 

را از اتوبوس پیاده کنند!
توییت وی  این  قای پنگ گفته است که  آ
نمی شود  توصیه سرمایه گذاری محسوب  یک 

زیان  جلوی  که  گیرند  پیش  در  احتیاطی  اقدامات  باید  گران  عامله  م و 
جبران  قابل  ها  زیان  این  که  چرا  بگیرد  را  بازار  در  ها  آن  سنگین  ی  ها

بود.   اهند  نخو
٤۰ درصد  اعالم کرد  ای  نظر جداگانه  اظهار  در  پنگ همچنین  چانگ 
و هیچ  ماند  باقی خواهد  اختیار صرافی  در  باینانس کوین  دیجیتالی  ارز  کل 
کدام از آن ها فروخته نخواهد شد چرا که قرار است طی فرآیند توکن سوزی 
ارزها چیزی در حدود 3۷  این  )به قیمت کنونی  بروند.  بین  از  ین رمزارزها  ا

میلیارد دالر ارزش دارند!(
ارزهای دیجیتالی در روزهای اخیر ریزش کم سابقه ای را تجربه می کنند 
استخراج کنندگان  فعالیت  را اخالل موقت در  دلیل آن  برخی تحلیلگران  که 
چینی و برخی نیز آن را مرتبط با توییت یک حساب کاربری می دانند که از 
احتمال آغاز تحقیقات قضایی آمریکا در خصوص پولشویی با استفاده از ارزهای 

دیجیتالی خبر داده بود.  
طبق اعالم کوین مارکت، متوسط ریزش ارزهای 
دیجیتالی طی ۲٤ ساعت اخیر )تا ساعت ١٤:3۰ به 
وقت شرقی( ١۰.۰٩ درصد بوده است. ارز فانتوم بیش 
از هر ارز دیگری ریزش داشته است. به دنبال این 
ریزش سنگین غیرمنتظره، حدود ١۰ میلیارد دالر از 
سرمایه معامله گران بازار لیکویید شده است. )از بین 
در  نادرست  بینی  پیش  دلیل  به  تمام سرمایه  رفتن 

هنگام استفاده از اهرم معامالتی(

مسکن  ر  ا ز با رشناس  کا ک  ی
مسکن،  ر  بازا معضل  که  گوید  ی  م
حتی  نیست،  خالی  خانه های  اد  د ع ت
نیست؛  اصلی  مشکل  هم  اگری  د سو
سوداگری عارضه ای است که از کمبود 
تولید مسکن نشأت می گیرد و دولت ها 
برنامه  آن  برای  طی دهه های گذشته 
با  می خواهند  هم  هنوز  شته اند؛  ا د ن
خالی  خانه های  مالیات  مثل  ئلی  ا س م
برای خود زمان بخرند تا شاید در زمان 

مناسب به ساخت و ساز بپردازند.
سید مرتضوی اظهار کرد: با وجود 
آنکه مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
می گویند هدفشان از شناسایی خانه های 
خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، 
این  در  مالیاتی  نگاه  قطعا  نظر من  ه  ب
کشورهای  در  البته  دارد.  وجود  له  سا م
و سوم  دوم  خانه های  وسعه یافته هم  ت
افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات 
هستند. این موضوع از این جهت است 
که مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه 
ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته 
و در معرض فروش قرار داده شود. در 
واقع خریداران واقعی مسکن صرفا در 

بازار حضور داشته باشند.
بر  مالیات  اعمال  افزود:  ی  و
و  کنترلی  ابزار  یک  خالی  حدهای  ا و
دولتها  درآمدزایی  برای  ای  له  ی س و
است. این را هم نمی توان کتمان کرد 
بر  قابل توجهی  تاثیر  که در درازمدت 
درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد 
جرایم  برای  امسال  که  هم  رقامی  ا و 
در  تردید  بدون  شده  اعالم  یاتی  ل ا م

سالهای آینده افزایش می یابد.
یک اتفاق روشن افتاده که افزایش 

قیمت تمام شده مسکن است
این کارشناس بازار مسکن با بیان 
اینکه مالیات خانه های خالی تاثیر قابل 
توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن 
و  اتفاق روشن  نمی گذارد گفت: یک 
شفاف در بازار مسکن افتاده که آن هم 
حتی  است.  شده  تمام  قیمت  ایش  ز ف ا
دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را 
حدود ٨۰ درصد افزایش دهد و از متری 
۲.۷ میلیون تومان به حدود ٥ میلیون 

تومان افزایش داد.
مالیات  اخذ  مرتضوی،  گفته  ه  ب
مالیات از خانه های خالی به اندازه ای 
که تبلیغات روی آن شده گشایشی در 
بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را 
دوا نمی کند. دولت باید دو اقدام برای 
دهد؛  نجام  ا مسکن  قیمت  ش  ه ا ک
ساختمانی  مصالح  برخی  اینکه  ل  و ا

آجر  سیمان،  فوالد،  مثل  کننده  ین  ی ع ت
قیمت  با  را  ساختمانی  اسیسات  ت و 
مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم 
ینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛  ا
موفقیتی که هیچگاه در سالهای گذشته 
بازار  نداشته ایم؛ زیرا دولت دخالتی در 
مسکن ندارد. در بخشهایی مثل مسکن 
مهر اقداماتی انجام داد و با وجود همه 
نقدهایی که به آن وارد است به هر حال 
عده ای از مردم که توان خرید مسکن 

نداشتند خانه دار شدند.
دولت پس از یک سال هدر دادن 
را  ساختمانی  نهاده های  تورم  ن،  ا م ز

پذیرفت
انبوه  کانون  مدیره  هیات  عضو 
سازان خاطرنشان کرد: دولت بیش از 
یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت 
متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن 
کرد  اعتراف  سرانجام  تا  گذراند  ی  ل م
قیمت مسکن ملی باید متری ٥ میلیون 
تومان باشد که قطعا تا به دست مصرف 
کننده برسد با افزایش مواجه می شود. 
طرحهای  به  باید  شرایطی  چنین  ر  د

بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند.
حذف  وعده  اینکه  بیان  با  ی  و
امالک  شناسایی  طریق  از  اگری  د سو
عنوان  هیچ  به  سکونتی  ضعیت  و و 
ین  ا ید  شا گفت:  شود  نمی  ق  ق ح م
اجاره  بازار  به  قدام کمک مختصری  ا
کند و قیمتها ٥ تا ١۰ درصد شکسته 
شود اما اینکه تصور کنیم به بهره مند 
از مسکن کمک می کند  شدن مردم 

اینگونه نخواهد شد.
مرتضوی تاکید کرد: در کشورهای 
توسعه یافته هم سیاستهای مالیاتی در 
حوزه مسکن، کمکی به تولید مسکن 
بازار  کنترل  برای  بیشتر  و  می کند  ن
اجاره اعمال می شود. به هر حال برخی 
افراد در زمان تورمهای خاص با توجه 

به امن بودن بازار مسکن وارد این بخش 
می شوند که این اقدام ممکن است به 
سوداگری ختم شود. اما مشکل اصلی 
بازار مسکن در ایران سوداگری نیست 
عارضه  عنوان یک  به  که سوداگری  ل ب
وجود دارد. در واقع مشکل اصلی عدم 
تولید متناسب با نیاز است که زمینه را 
فراهم  سوداگری  و  بازی  سفته  ی  ا ر ب

می کند.
نوع  از  خالی  واحدهای  ب  ل غ ا

لوکس است
این کارشناس بازار مسکن اظهار 
کرد: معتقدم ما در تولید مسکن ضعف 
داریم و از طرحهایی مثل مالیات خانه 
های خالی می خواهیم زمان بخریم تا 
تولید مسکن هم  به  مناسب  زمان  در 
خالی،  واحدهای  از  بسیاری  دازیم.  ر پ ب
لوکس است. یک سری افراد چند واحد 
لوکس در اختیار دارند که اصال مشکل 
امروز ما وجود این واحدها نیست. حتی 
هیچ  شود  داده  اجاره  یا  فروخته  ر  گ ا
گشایشی برای مسکن اقشار کم درآمد 

نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا 
مهلت ١۲ ماهه به واحدهای نوساز و 
برای  سازی  انبوه  حالت  در  ماهه   ١٨
ورود به بازار مصرف که در قانون پیش 
بینی شده مناسب است یا خیر، گفت: 
دوره های رکود معموال طوالنی است 
ساخته  واحدی  رکود،  زمان  در  گر  ا و 
شود شاید یک سال برای فروش آن 

کفایت نکند.
سازندگان از مالیات معاف شوند

با  مرتضوی تاکید کرد: در رابطه 
فروش  پیش  قانون  هم  فروش  یش  پ
را به عنوان یک مانع نرم افزاری داریم 
ساز  و  ساخت  حوزه  بر  سالی  چند  که 
حاکم است. بنابراین سازندگان از پیش 
فروش اجتناب و سعی می کنند واحد را 

تکمیل کنند و بعد به فروش برسانند. 
این فرآیند زمانبر است و شاید بخش 
قابل توجهی از واحدها در ١۲ یا ١٨ ماه 
به فروش نرسد. بنابراین انبوه سازان باید 
از مالیات خانه های خالی معاف شوند. 
اگر اینگونه نشود مطمئنا سازندگان در 
انجام پروژه های بعدی تعلل می کنند 
و انگیزه های خود را برای ساخت و ساز 
از دست می دهند؛ زیرا با ریسکی در بازار 
مسکن مواجه می شوند که تا قبل از آن 

وجود نداشته است.
اطالعات  ثبت  گزارش،  براین  ا ن ب
سامانه  در  خانوارها  سکونتی  و  کی  ل م
amlak. نشانی به  اسکان  و  مالک  ا

 ١٩ ( پنجشنبه  روز  از   m r ud .ir
کلیه  است.  شده  ز  غا آ وردین(  ر ف
و  شهری  از  اعم  خانوار  پرستان  سر
تمامی  و  مستاجر  و  مالک  ستایی،  و ر
مکلف  مسکونی  واحدهای  لکین  ا م
سکونت  محل  اطالعات  که  ستند  ه
)اقامتگاه( و امالک تحت مالکیت خود 
)با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی 
شهری و روستایی( را ظرف مدت دو ماه 
از تاریخ ١٩ فروردین ١٤۰۰ در سامانه 

امالک و اسکان درج کنند.
در مرحله اول زمان بندی مراجعه 
بر  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه  ه  ب
سرپرست  ملی  کد  رقم  آخرین  ساس  ا
تا  اردیبهشت   ١۰ از  اما  است  نوار  ا خ
قابلیت  تمامی کدهای ملی  ١٩ خرداد 
تا  فروردین   ١٩ روز  از  دارد.  نام  ت  ب ث
رقم  آخرین  که  افرادی  اردیبهشت   ٩
 ،٦  ،۷  ،٨  ،٩ ترتیب  به  آنها  ملی  د  ک
٥، ٤، 3، ۲، ١ و صفر است به ترتیب 
هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. 
روز  از  شد  گفته  که  همانطور  سپس 
تمامی  تا ١٩ خردادماه  اردیبهشت   ١۰
خود  ملکی  اطالعات  توانند  می  راد  ف ا

را ثبت کنند.

کارشناس بازار مسکن:

مالیات خانه های خالی درد بازار مسکن را دوا نمی کند
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ستان  ا خبری  روه  گ
خراسان جنوبی رضا بهنام-
خراسان  استان  گاز  شرکت 
جنوبی با نگاه ویژه به نیروی انسانی 
به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز 
در سطح شرکت ملی گاز ایران، طرح 
طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی را 

اجرا کرده است.
سید محمود هاشمی گفت: بسیار 
خرسندیم که با توجه به تاکید معاون 
محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی 
اجرای  ضرورت  زمینه  در  ایران  از  گ
به عنوان  بندی مشاغل،  طرح طبقه 
یکی از شرکت های گاز استانی پیشتاز 

در اجرای این طرح بوده ایم .
خراسان  گاز  شرکت  دیرعامل  م
جنوبی در ادامه افزود: پیش نویس این 
بندی  با همکاری مشاور طبقه  طرح 
مشاغل شرکت ملی گاز و کارشناسان 
این شرکت در آذر ماه ١3٩۷ آماده شد 
و با وجود مشکالت مالی خوشبختانه با 
یاری خداوند توانستیم در همان سال 

این طرح را به مرحله اجرا برسانیم.
طبقه  طرح  کرد:  تصریح  ی  و

یکی  تکمیلی  بیمه  و  مشاغل  ندی  ب
به  ویژه  نگاه  مصادیق  بارزترین  ز  ا
نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی 
شرکت است که با هدف ارتقاء انگیزه 
همچنین  و  کارکنان  وری  بهره  و 
حفظ و صیانت از نیروی انسانی اجرا 

شده است.
هاشمی با تاکید بر اینکه اجرای 
انگیزه  ایجاد  باعث  قطعا  طرح  ین  ا
و  خدمات  کیفیت  افزایش  ضاعف،  م
انجام وظایف  بهره وری در  فزایش  ا
کرد:  نشان  خاطر  گردد،  می  حوله  م

طبقه  طرح  کامل  اجرای  بر  عالوه 
بندی مشاغل، ما به التفاوت افزایش 
حقوق و مزایای کارکنان درسال ٩٩ 
کارکنان  همه  براي  و  محاسبه  یز  ن
ای  پروژه  غیر  مستمر  های  یمان  پ
اعم از ارکان ثالث و حجمي از جمله 
خدمات،  تعمیرات،  امداد،  یروهای  ن
گازبان ها، حفاظت و نگهبانی از محل 
پرداخت  شرکت  این  جاري  ودجه  ب

شده است.
خراسان  گاز  شرکت  دیرعامل  م
جنوبی در پایان ضمن تقدیر از نگاه 

جانبه  همه  حمایت های  و  رزشمند  ا
سایر  و  مدیرگازرسانی   ، دیرعامل  م
ایران  گاز  ملی  ارشد شرکت  مدیران 
در اجرای دو طرح طبقه بندی مشاغل 
شد:  یادآور  تکمیلی  بیمه  و  ارکنان  ک
در شرکت گاز خراسان جنوبی ٤٨٤ 
و  مشاغل  بندی  طبقه  مشمول  فر  ن
١۲٨3 نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی 

کارکنان قرار گرفته اند.
انسانی  منابع  رئیس  ادامه  ر  د
شرکت گاز خراسان جنوبی نیز ضمن 
اجرایی طرح  عوامل  تمامی  از  قدیر  ت
های فوق اظهار داشت: قطعا تحقق 
و  ارزشمند  نگاه  مرهون  هدف  ین  ا
مدیرعامل  جانبه  همه  های  مایت  ح
نتیجه  که  بوده  استان  گاز  شرکت 
آن بهره مندی ١۲٨3 نفر از خدمات 
طبقه  طرح  اجرای  و  تکمیلی  یمه  ب
پیمان  کارکنان  برای  مشاغل  ندی  ب
شرکت  ای  پروژه  غیر  مستمر  ای  ه
بوده است که ماحصل آن ، رضایت 
کارکنان بعنوان سرمایه اصلی سازمان 
و ایجاد انگیزه کاری بیش از پیش آنان 

می باشد .

پیشتازی خراسان جنوبی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
 و بیمه تکمیلی کارکنان 

ــاژ  ــرای پمپ ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــالش ش ت
ــه ــد در جامع امی

ــن  ــض تری ــد عری ــه از تولی ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مدیرعام
تختــال در فوالدمبارکــه خبــرداد و افــزود: در روزهــای ابتدایــی ســال 
ــا  ١٤۰۰ و در راســتای اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری کــه ب
ــده،  ــذاری ش ــا نامگ ــی ه ــع زدای ــتیبانی ها و مان ــد، پش ــوان تولی عن
ــه  ــع را برداشــته و ب ــع ســد راه برخــی صنای توانســتیم یکــی از موان
ــر  ــت ۲٥۰میلیمت ــر و ضخام ــرض ۲۰۰۰ میلیمت ــا ع ــلب ب ــد اس تولی

دســت پیــدا کنیــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه، حمیدرضــا 
ــرکت  ــن ش ــط ای ــال توس ــن تخت ــض تری ــد عری ــان از تولی عظیمی
فــوالدی خبــر داد و اظهــار کــرد: همــه مــا در شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــا یکدیگــر هــم قســم شــدیم تــا در افزایــش تولیــد، رکوردزنی هــا  ب
و مهم تــر از همــه تولیــد محصــوالت جدیــد قــدم برداشــته و اخبــار 
خوبــی بــرای مــردم، صنعتگــران و ســهامداران خــود داشــته باشــیم. 
وی بــا بیــان ایــن مطلــب در ادامــه افــزود: شــرکت فوالدمبارکــه 
در پایــان ســال ١3٩٩ موفــق شــد بــرای اولیــن بــار از طریــق ماشــین 
ــا ضخامــت 3۰۰میلیمتــر را تولیــد  شــماره ٥ ریختــه گــری اســلب ب
کنــد؛ امــروز نیــز در روزهــای ابتدایی ســال ١٤۰۰ و در راســتای اجرای 
منویــات مقــام معظــم رهبــری کــه بــا عنــوان تولیــد، پشــتیبانی ها و 
مانــع زدایــی هــا نامگــذاری شــده، توانســتیم یکــی از موانــع ســد راه 
برخــی صنایــع را برداشــته و بــه رونــد تولیــد ایــن صنایع کمــک کنیم. 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: ایــن اقــدام 
ــت  ــر و ضخام ــا ۲۰۲٥ میلیمت ــرض ۲۰۰۰ ت ــلب از ع ــد اس ــا تولی ب
ــرای  ــلب ب ــن اس ــه ای ــت، چراک ــه اس ــورت پذیرفت ــر ص ۲٥۰میلیمت
ــرای  ــه ب ــده ک ــد ش ــه تولی ــوالد مبارک ــرکت ف ــار در ش ــتین ب نخس
صنایــع نفــت و گاز، کشــتی ســازی کاربــرد داشــته، همچنیــن یــک 
محصــول صادراتــی اســت. در واقــع ایــن محصــول مــی توانــد بــرای 
کشــورمان ارزآوری داشــته باشــد و از خــروج ارز بــرای ایــن صنایــع 
کــه مجبــور بــه تامیــن ایــن نــوع از اســلب از دیگــر کشــورها بودنــد، 

جلوگیــری کنــد. 
بــه گفتــه وی، تولیــد ایــن اســلب نشــان می دهــد کــه 
صنعتگــران، مدیــران، مهندســان و کارشناســان شــرکت فــوالد مبارکه 
در تالشــند کــه همــواره ســرآمد صنعت کشــور باشــند و هــم اینکه در 
جهــت تامیــن نیازهــای صنعتگــران گام بردارنــد و بــرای ســهامداران 

ایــن شــرکت فــوالدی نیــز ســودآوری بیشــتری ایجــاد کننــد. 
عظیمیــان ادامــه داد: شــرکت فــوالد مبارکــه در تــالش اســت 
تــا بتوانــد در جامعــه پمپــاژ امیــد انجــام دهــد؛ در واقــع ایــن شــرکت 
فــوالدی بــا تولیــد محصولهــای جدیــد و کاربــردی، ایــن پیــام را برای 
صنعــت کشــور ارســال می کنــد کــه فوالدمبارکــه همــواره بــه فکــر 
صنعتگــران بــوده و در تــالش اســت تــا نیازهــای آنهــا را بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن و کمتریــن قیمــت تمــام شــده در داخــل کشــور بــه 
تولیــد و تامیــن رســانده تــا دیگــر نیــازی بــه دیگــر کشــورها نداشــته 

باشــند و منابــع ارزی بــه مصــارف بهتــری برســد.

ــا بــه  نقــش خبرنــگاران متعهــد در دوران کرون
خوبــی حــس شــد

دانشــگاه علــوم پزشــکی پیگیــر واکســن خبرنــگاران و عکاســان 
ایالمــی باشــد

ــا تمــام  ــا ب اصحــاب رســانه کــه در روزهــای نفــس گیــر کرون
ــد کــه رســالت اطــالع رســانی و آگاهــی  ــوده ان وجــود در تــالش ب
ــه انجــام برســانند،  ــه بهتریــن شــکل ممکــن ب ــه مــردم را ب دادن ب
بــا هشــدارهای پــی در پــی و تهیــه گزارشــهای میدانــی و حضــور در 
بیمارســتانها و مصاحبــه بــا مســئولین بهداشــتی و بیمــاران کرونایــی، 
ــی  ــای ب ــردم از خطــرات کرون ــردن م ــه و آگاه ک ــه دل خطــر رفت ب
رحــم را اولویــت مهــم خــود قــرار دادنــد، هــر چنــد کــه متاســفانه در 
جبهــه ی اطــالع رســانی، عزیــزان خبرنــگاری را نیــز از دســت دادیم.

ــان  ــر زم ــش از ه ــخت بی ــای س ــد در روزه ــگاران متعه خبرن
ــی  ــده م ــه دی ــان، در جامع ــم ش ــل و مه ــی بدی ــش ب ــری نق دیگ
شــود، بــی شــک اطــالع رســانی هــای گســترده ی اصحــاب رســانه 
ــردم  ــت و همراهــی م ــکاری را در رعای ــل ان ــر قاب ــر مهــم و غی تاثی

ــال دارد، ــه دنب ب
روزهــای کرونایــی از ســخت تریــن و تلــخ تریــن روزهایــی بــود 
کــه خبرنــگاران در حــوزه ی کار خبــری بــا آن دســته و پنجــه نــرم 
کردنــد و از نزدیــک و بــا تهیــه ی گزارشــها، شــاهد ســختی و مصیبت 

بســیاری از هموطنانمــان بودنــد
لــذا مــی بایســت بــا نــگاه ویــژه  بــه ایــن قشــر زحمتکــش کــه 
بــرای اطــالع رســانی مــردم همــواره بــه دل خطــر رفتــه و در کنــار 
مدافعــان ســالمت در مبــارزه بــا ایــن بیمــاری قــرار دارنــد، موضــوع 
واکسیناســیون آنــان را بعنــوان یکــی از اولویت های واکسیناســیون در 
اســتان قــرار داده و از هیــچ تالشــی دریــغ ننماییــم، و ســربازان عرصه 

ی خبــر و اطــالع رســانی را در ایــن روزهــای ســخت یــاری دهیــم
ــوم پزشــکی اســتان  ــرم دانشــگاه عل ــان از ریاســت محت در پای
جنــاب آقــای دکتــر کریمیــان و معــاون محتــرم و پرتــالش ایشــان 
ــر  ــه جــد پیگی ــا ب ــر انتظــار اســت ت ــر صادقــی ف ــاب آقــای دکت جن

واکسیناســیون اصحــاب رســانه اســتان باشــند.

ــه  ــد پروان ــدور و تمدی ــدی ص ــق 180 درص تحق
ــال 99 ــتاندارد در س ــت اس ــرد عالم کارب

ــل گفــت: در ســال٩٩عملکرد  ــرکل اســتاندارد اســتان اردبی مدی
ایــن اداره کل در رابطــه بــا صــدور و تمدیــد پروانــه کاربــرد عالمــت 
ــتان  ــی اس ــدی و خدمات ــای تولی ــرای واحد ه ــاری ب ــتاندارد اجب اس

ــوده اســت. تعــداد١١٥ فقــره ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد اســتان اردبیــل، 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــتان ب ــتاندارد اس ــر کل اس ــی مدی ــم عالی هاش
ــح  ــرآورده هــای تولیــدی مصال ــه ف ــه هــا در زمین گفــت: ایــن پروان
ســاختمانی، معدنــی، غذایــی و کشــاورزی، مکانیــک و فلــز شناســی، 
بســته بنــدی، ســلولزی و واحــد هــای ارائــه دهنــده خدمات ســردخانه 

ای صــادر شــده اســت.
ــه  ــره پروان ــداد۷۲ فق ــته تع ــال گذش ــت: در س ــار داش وی اظه
کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری بــرای واحدهــای تولیــدی 
ــت  ــرد عالم ــه کارب ــره پروان ــادر  و ٤3 فق ــف ص ــی مختل و خدمات

ــت. ــده اس ــد ش ــز تمدی ــتاندارداجباری نی اس
وی یــادآور شــد: بــا صــدور  تعــداد۷۲ پروانــه کاربــرد عالمــت 
اســتاندارد اجبــاری بــرای واحدهــای تولیــدی و خدماتــی شــاهد تحقق 

١٨۰ درصــدی برنامــه عملیاتــی ســال٩٩ بــوده ایــم.
ــخ  ــای تاری ــل از انقض ــرد: قب ــان ک ــی خاطرنش ــدس عالی مهن
منــدرج در پروانــه هــای اســتاندارد، واحدهایــی کــه در طــول اعتبــار 
پروانــه، اســتانداردهای تعییــن شــده را رعایــت کننــد، پروانــه هــای 
ــرآورده هــای آنهــا بمــدت ســه ســال  ــرد عالمــت اســتاندارد ف کارب
ــح  ــان تصری ــل در پای ــتاندارد اردبی ــرکل اس ــود مدی ــی ش ــد م تمدی
کــرد: هــم اســتانی هــای عزیــز  بــا ارســال کــد ده رقمــی منــدرج در 
ــه شــماره  زیــر عالمــت اســتاندارد درج شــده روی کاال و خدمــات ب
ــل  ــان حاص ــتاندارد کاال اطمین ــت و اس ــک١۰۰۰١٥١۷ از اصال پیام
نمــوده  و درصــورت مشــاهده مــوارد غیراســتاندارد مراتــب را بــه ایــن 

ــد. اداره کل اطــالع دهن

در سال گذشته:
بیش از 1۴هزار متر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی در 

امور آبفا آمل انجام شد
مدیر امور آب وفاضالب آمل از انجام ١٤ هزار و ۲٤۷  متر اصالح 
و توسعه شبکه آبرسانی در اقطار ۷٥ تا ١٦۰ میلی متری در این امور 

طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب 
مازندران، مهندس قبادی با بیان اینکه در این مدت ۲٤٥٦ مورد نصب 
و 3۲۰ مورد اصالح و استاندارد سازی انشعاب آب با کاربری مختلف 
صورت گرفت، افزود: ۲3٦٨ فقره شکستگی، اتفاقات و اتصاالت انشعابات 

و شبکه برطرف شد.
وی، با اشاره به ٥۰ مورد نشت یابی و ١۷٥3 مورد تعویض کنتور 
در سال گذشته، تصریح کرد: با هدف افزایش توان آبدهی پمپ های 

ایستگاه های پمپاژ  به صورت دوره ای تعمیر و بهسازی شد.
اندازی  راه  مور آب وفاضالب آمل، ۲٤ مورد  تعویض و  ا مدیر 
الکتروموتور چاه ، تابلو و تعمیرات، ٦ مورد تغییر و بازطراحی سیستم 
های کلر زن گاز کلر به آب ژاول،3۲  مورد تعمیر، تعویض و سرویس 
دستگاه کلرزن،۷۲  مورد تعمیر ، سرویس و نصب تابلوهای کنترل دور و 
راه انداز نرم در چاه ها و تعویض١٨۰ متر کابل های ترانس و تابلو برق را 
از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته عنوان کرد و گفت: به منظور 
ارزیابی کیفیت آب شرب مشترکین، ٥۰۰۰  مورد آزمایش میکروبی ، ۲۰ 
مورد آزمایش شیمیایی ، ٤٥۰۰۰ مورد کلرسنجی در نقاط منابع تامین و 
مقصد )منزل مشترکین ( و  شست و شوی ١٥۰۰۰ متر مکعب  شبکه 

توزیع آب شهری و  3۰ مورد شستشوی منابع هوایی نیز انجام شد.
قبادی، ادامه داد: جابجایی دیزل ژنراتور به منظور استفاده حداکثری 
از توان تولید برق در مواقع اضطراری، تعویض و نصب ٦ باطری دیزل 
ژنراتور، تخلیه  ۲٨۰۰۰۰   لیتر آب ژاول در مخازن  و ٩٨۰۰ کیلوگرم 
پودر کلر خشک و تحویل ٨۰۰ کیلوگرم پودر کلر خشک به روستاههای 
غیر تحت پوشش از دیگر فعالیتهای امور آبفا آمل در سال گذشته بوده 
است.گفتنی است ٥ شهر  و ۲۰۷ روستا در مجموع ١١۲هزار مشترک 

تحت  پوشش امور آب و فاضالب آمل قرار دارد.

9۵ میلیارد ریال ارزش پرونده های تشکیل شده اقالم پروتئینی
 در طرح نظارتی ویژه نوروز 1۴00

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
گفت: در طرح نظارتی ویژه نوروز ٥۰٦ پرونده تخلف برای واحدهای 

اقالم پروتئینی در استان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، 
عبدالرضا پیروی منش گفت: بیش از یک هزار ٦۰٤مورد بازدید و بازرسی 

از مراکز توزیع مواد پروتئینی در طرح نظارتی انجام گرفته است.
وی افزود: طی بازرسی های بعمل آمده تعداد ٥۰٦ پرونده تخلف 
توسط بازرسان این سازمان برای واحدهای متخلف تشکیل  شده است. 
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده را بالغ بر ٩٥ میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: پرونده های واحدهای صنفی متخلف جهت صدور رای 

نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
پیروی منش پیرامون بازرسی از کشتارگاه های دام و طیور ابراز 
داشت: بازرسان این سازمان عالوه بر نظارت بر مراکز عرضه در تمامی 
کشتارگاه های دام و طیور نیز فعالیت دارند و در صورت مشاهده تخلف 

با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.
پیروی منش در پایان با اعالم این مطلب که بازرسان این سازمان 
جهت نظارت در سطح بازار حضور داشته و از واحدهای صنفی، تولیدی، 
توزیعی و خدماتی بازرسی می کنند، از عموم شهروندان استان تقاضا 
کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم 
درج قیمت، عدم صدور فاکتور و ... مراتب را به تلفن ١۲٤ اعالم کنند.

های  طرح  برگزیدگان  از  تقدیر  م  س ا مر ی  ر ا گز بر
فنآورانه شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند

مراسم تقدیر از برگزیدگان طرح های فنآورانه ارائه شده به فراخوان 
اداره پژوهش شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
شازند طی مراسمی دو نفر از مهندسین متعهد و سخت کوش برگزیده 
در فراخوان مسابقه روز پژوهش )سال ١3٩٩( ، یادواره  دانشمند  شهید 
محسن فخری زاده در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند ، 

مورد تقدیر قرار گرفتند .
در این مراسم که همزمان با جلسه صبحگاهی و با حضور مهندس 
غالمحسین رمضان پور مدیرعامل محترم شرکت و رؤسا و مسئولین 
مهندس  آقایان  از   ، شد  برگزار  کنفرانس  سالن  محل  ر  د ه  شگا الی ا پ
رتبه  کسب  دلیل  به  یزدیان  مهدی  مهندس  و  بیگی  ب  ل ا ط ی  هد م
برتر در بین ١۰ طرح ارائه شده به فراخوان طرح های فنآورانه در روز 
پژوهش،)یادواره شهید فخری زاده( با موضوع ارائه طرح اتصال مسیر 
بنزین نامرغوب تولیدی در واحد کاهش گرانروی ، بجای ذخیره سازی 
در مخازن sLops   به واحد RFCC با اهدای لوح و هدیه از آنها 

تقدیر به عمل آمد  .

به  رو  گیالن  در  کرونا  به  مبتال  جوان  د  ا فر ا ر  شما
افزایش است

در حال حاضر بیش از هزار بیمار کرونایی در بیمارستان های استان 
گیالن بستری هستند و شمار افراد جوان مبتال به کرونا در گیالن رو 

به افزایش است.
موج چهارم بیماری کرونا همچنان در گیالن پیش روی داشته و 
هر روز قربانیان بیشتری را راهی بیمارستان ها می  کند و شیب نمودار 

مبتالیان به کرونا همچنان روند صعودی دارد.
 تفاوت موج چهارم بیماری کرونا در گیالن نسبت به موج های قبلی 
در نوع ویروس است که در موج های قبلی ویروس معمولی بوده و در 
مورد چهارم ویروس جهش یافته انگلیسی است.  ویروس جهش یافته 
کرونا انگلیسی نسبت ویروس اولیه ۷۰ درصد قدرت انتقال بیشتری دارد 
و این امر سبب شده تا این ویروس با همه گیری بیشتری پیش روی کرده 

و مبتالیان با عالئم بیشتر و شدیدتری به بیمارستان ها مراجعه کنند.
طبق اظهارات دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن در حال حاضر 
تعداد افراد جوان مبتال به ویروس کرونا رو به افزایش بوده و اکنون اکثر 

مبتالیان در رده سنی جوانان هستند.
در  کرونایی  بستری شدگان  شمار  افزایش  دالیل  صلی ترین  ا ز  ا  
بیمارستان های گیالن کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، برگزاری 
دورهمی ها و شلوغ بودن مبادی ورودی و خروجی استان گیالن است.

به دنبال بحرانی شدن وضعیت کرونای استان گیالن اصناف و کسبه 
شهرهای قرمز و نارنجی در محدودیت های ١۰ روزه به سر می برند که 
سبب ایجاد مشکالتی برای آن ها شده که امیدواریم با کنترل زنجیره 
کرونا در استان بار فشار اقتصادی از دوش اصناف و کسبه برداشته شود.

 طبق آخرین آمار رنگ بندی کرونایی شهرستان های گیالن همچنان 
به شکل روزهای اخیر بوده و تغییراتی در آن ایجاد نشده و ١٦ شهرستان 
گیالن در وضعیت قرمز و تنها یک شهرستان رضوانشهر در وضعیت 
نارنجی قرار دارد.  بر اساس آخرین اعالم دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در حال حاضر بیش از هزار مبتال به کرونا در بیمارستان های گیالن بستری 
هستند که ١۷۰ نفر در ۲٤ ساعت گذشته به این آمار افزوده شده اند و 

تعداد بیماران سرپایی نیز بیش از ٥۰۰ نفر بوده است.

گروه خبری شهرستان مشهد زهره وحیدی-
بسته   3۰۰۰ توزیع  از  ها  آبشارعاطفه  امل  ع ر ی د م
معیشتی به همت منطقه ٥ مشهد، در ماه مبارک 
رمضان بین نیازمندان حاشیه شهر مشهد خبر داد.

محمدجواد فوالد در حاشیه این رزمایش گفت: 
هدف بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها این است که 
در ماه مبارک امسال در ٥ مرحله رزمایش، بسته 
های معیشتی را به خانواده های نیازمند تحت پوشش 

این مرکز ارسال کند.

وی افزود: اهدا این بسته ها در قالب رزمایش 
صورت گرفته تا جلب اعتمادی برای خیرینی باشد 
خود  هدایای  ماحصل  و  کردند  کمک  ما  ه  ب ه  ک
بهره مند  آن  از  نیازمند  ا مشاهده کنند که قشر  ر

می شوند.
مدیر عامل بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها 
تومان   ریالی هربسته 3٥۰ هزار  ارزش  یان کرد:  ب
شامل برنج، روغن، ماکارونی، سویا و رب می باشد. 
این بسته ها در مناطق طالب، گلشهر، جاده سیمان 

و بهمن توزیع می شود.
وی در پایان به توضیح فعالیت های منطقه ٥ 
بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها اشاره کرد و گفت: 
شعبات مولی الموحدین، علی اصغر که به نام ایتام 
است، خاتم االنبیین، باقرالعلوم و امام المتقین زیر 
نظر منطقه ٥ فعالیت می کنند که هر کدام در راستای 
تخصص خود در طول سال وظیفه خدمت رسانی 
به خانواده های نیازمند را در بحث درمان، جهیزیه، 

اشتغال و سایر موارد برعهده دارند.

رزمایش مومنانه با توزیع 3000 بسته معیشتی توسط ناحیه۵ مشهد

مراسم  در  نوروزی  اهلل  ت  ر د ق
بهره برداری از سامانه توسعه هوشمند 
ناوگان اتوبوسرانی )AVL( و ارتقای 
 )AFC( سیستم پرداخت الکترونیکی
اظهار کرد: بسیار خرسندیم که به یکی 
دیگر از قول های داده شده به مردم 
گام های  امروز  که  چرا  کردیم  عمل 
مهمی به سوی ایجاد شهر هوشمند 

در اصفهان برداشته شد.
وی تأکید کرد: نمی توان از شهر 
 )AVL( اما  گفت  سخن  د  ن شم هو
از  بنابراین  باشیم  AFC نداشته  و 
این  کردند  کمک  که  سانی  ک ه  م ه
برسد  سرانجام  به  چالش  پر  ه  ژ و ر پ

تشکر می کنم.
از  قدردانی  با  اصفهان  ر  ا د شهر
مشارکت شرکت صنایع الکترواپتیک 
تحقق  برای  سپه  بانک  و  ان  ر ی ا ا ص
بسیاری  کرد:  تصریح  روژه  پ ن  ی ا
هوشمندسازی  که  نمی کردند  ر  و ا ب
اما  شود،  محقق  اتوبوسرانی  ن  ا گ و ا ن
و  تالش ها  نتیجه  در  تانه  خ شب خو

حرکت  این  شاهد  امروز  ی ها  ر ی گ ی پ
بزرگ و اثربخش در شهر هستیم.

وی ادامه داد: امروز مردم اصفهان 
از امکاناتی بهره مند می شوند که نیازی 
به پرداخت پول نقد ندارند و با اشراف 
اتوبوس ها  فعالیت  نحوه  بر  ر  شت ی ب
و  باشند  سردرگم  نیست  نیاز  ر  گ ی د
اتوبوس  ایستگاه  وارد  ی اطالعی  ب ا  ب

نیز به  شوند؛ از سوی دیگر مدیران 
راحتی قادر به نظارت و انتظام بخشی 

امور هستند.
که  ین  ا بیان  با  ی  ز و ر و ن
شیوه ای  استقرار  و  نظم  ری  ا ر ق ر ب
دیگر  از  زمان  در  رای صرفه جویی  ب
قابلیت های بهره برداری از سامانه های 
گفت:  است،  اتوبوسرانی  د  ن شم و ه

اتوبوس  ایستگاه های  پس  ن  ی ا ز  ا
تمام  زیرا  نمی شوند،  بی جهت شلوغ 

امور نظم پیدا می کند.
وی تأکید کرد: قرار بود در دوره 
سوم شورای اسالمی شهر این اقدام 
محقق شود، اما اجرای چنین طرحی 
نیاز به درک صحیح حوزه نرم افزاری 
داشت که خوشبختانه شاهد تحقق آن 

در زمان حاضر هستیم.
این  گفت:  اصفهان  ر  ا د ر شه
جهت  در  اثربخش  و  بزرگ  ق  تفا ا
تأمین آسایش و آرامش شهروندان 
ین  ا ر  د که  ست  ا ه  شد م  ا ج ن ا
ونت  معا همکاری های  ز  ا ا  ت س ا ر
یه  ما سر سعه  تو و  یزی  ه ر م ا ن ر ب
اقتصادی  و  مالی  معاونت  نی،  نسا ا
شهرداری، شورای اسالمی شهر و 
دبیر ستاد شهر هوشمند شهرداری 
پر  کار  این  در  که  کسانی  م  تما و 
حمل  حوزه  در  نجات بخش  و  ر  ث ا
نه  صمیما ند،  کرد تالش  ل  ق ن و 

می کنم. زاری  گ س ا پ س

بهره برداری از سامانه های هوشمند سازی اتوبوسرانی اصفهان 

خراسان  استان  خبری  ه  و ر گ
رضوی شهرستان نیشابور سیدموسی 
رسانی  آب  حسینی-عملیات  ا  ض ر ل ا
با  نیشابور  ١٩روستای شهرستان  ه  ب
به  ریال  ٩۰میلیارد  بر  بالغ  ری  ا ب ت ع ا

پایان رسید.
به گزارش خبرنگار روزنامه دنیای 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  ن؛  ا ن ا و ج
فاضالب شهرستان نیشابور  گفت: با به 
پایان رسیدن عملیات آبرسانی به ١٩ 

روستای شهرستان، مشکل دسترسی 
١۲ هزار نفر جمعیت روستایی به آب 
بالغ بر ٩۰ میلیارد  اعتباری  با  شرب 

ریال برطرف شد.
اتمام  با  افزود:  اخویان  یرضا  عل  
این پروژه ها مشکل قطعی، کم فشاری 
و کیفیت آب شرب اهالی این روستاها 
شاهد  جاری  سال  در  و  شد  حل 
مشکالت ایجاد شده برای روستاییان 
مانند سال های قبل در این روستاها 

نخواهیم بود. 
وی ادامه داد: حفر و تجهیز 3 
ثانیه،  بر  لیتر   3٤ دبی  با  چاه  ه  ق ل ح
متر مکعب   ٥٥۰ و  حداث یک هزار  ا
متر مکعب مخزن ذخیره، لوله گذاری 
3٦ هزار و ٩۰۰ متر خط انتقال، سه 
هزار و ١۰۰ متر اصالح شبکه و ٤٦ 
هزار متر توسعه شبکه توزیع و ساخت 
اقدامات  از  پمپاژ  ایستگاه  باب  یک 
پروژه ها  این  اجرای  در  شده  ام  ج ن ا

بوده است.
اخویان با بیان اینکه این پروژه ها 
از سال ٩٥ آغاز و طی سه فاز اجرا شده 
است، خاطرنشان کرد: با افتتاح این 
پروژه ها ضمن توسعه و تقویت شبکه 
و منابع توزیع، ١۲ هزار و ٤۲٩ نفر در 
قالب سه هزار و ۷٦۷ خانوار روستایی 
شهرستان نیشابور از نعمت آب شرب 
بهداشتی مناسب در تمام طول سال 

بهره مند شدند.

پایان عملیات آب رسانی به 19روستای شهرستان نیشابور 

حقوق  از  حمایت  و  بازرسی  نظارت،  ون  ا ع م
از  بازرسی  مورد   ٨٥۷ از  استان  کنندگان  ف  مصر
تعویض روغنی های استان در طرح نظارتی ویژه 

نوروز١٤۰۰ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش گفت: 
ازرسان این سازمان در طرح نظارتی ویژه نوروز  ب
خدماتی  واحدهای  از  بازرسی  مورد   ٨٥۷ از  یش  ب

تعویض روغنی ها در سطح استان بعمل آوردند.
وی افزود: از تعداد بازرسی های بعمل آمده،  
بازرسان این سازمان  برای ۲٦ واحد متخلف پرونده 

تخلف تشکیل نمودند.
حقوق  از  حمایت  و  بازرسی  نظارت،  ون  ا ع م
مصرف کنندگان استان، ارزش ریالی پرونده های 
تشکیل شده را بیش از ٤۲ میلیارد ریال عنوان کرد 
و افزود: پرونده های واحدهای مذکور جهت سیر 

کل  اداره  به  نهایی  رای  صدور  و  قانونی  حل  ا ر م
تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

پیروی منش در پایان اظهار داشت: در پایان 
استان تقاضا کرد در صورت  ز تمامی شهروندان  ا
مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم گرانفروشی، 
صادر نکردن فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه 

مراتب را به تلفن ١۲٤ اعالم کنند.

8۵7 مورد بازرسی از واحدهای تعویض روغن در استان 
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نوســازی،  دیــرکل  م
توســعه و تجهیــز مــدارس 
اســتان مرکــزی گفــت: 
ســرانه فضــای آموزشــی بــرای 
دانــش آمــوزان ایــن اســتان در 
دولــت دوازدهــم هشــت درصــد 

افزایــش یافــت.
ــزود:  ــدی«  اف ــین محم »حس
ســرانه فضــای آموزشــی بــرای 
ــزی  ــتان مرک ــوزان اس ــش آم دان
اکنــون چهــار و ٨٦ صــدم متــر 
یــن  ا لیکــه  درحا ســت  ا مربــع 
دولــت  ز  ا پیــش  تــا  شــاخص 
دوازدهــم چهــار متــر و نیــم  متــر 
مربــع بــود.وی ادامــه داد: ایــن  
ــرداری  ــاخت و بهره ب ــا س ــرانه ب س
از ٩۲ طــرح آموزشــی در قالــب 
٥٥٥ کالس درس بــا زیربنــای ٨3 
هــزار و 3٥3 متــر مربــع در دولــت 
دوازدهــم  در دولــت دوازدهــم 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
ــعه و  ــازی، توس ــرکل نوس مدی
ــزی  ــتان مرک ــدارس اس ــز م تجهی

اســتاندارد ســرانه فضــای آموزشــی 
دانــش آمــوزی را هشــت متــر مربــع 
عنــوان کــرد و گفــت: میانگیــن  
فضــای آموزشــی  بــرای دانــش 
ــم  ــج ده ــج و پن ــور پن ــوزان کش آم

ــت. ــع اس ــر مرب مت
محمــدی، استانداردســازی 
ســامانه گرمایشــی مدارس اســتان 
ــای  ــه برنامه ه ــزی را از جمل مرک
اولویــت دار اداره کل نوســازی، 
ــرای  ــتان ب ــز اس ــعه و تجهی توس

جلوگیــری از حــوادث احتمالــی 
در مــدارس عنــوان کــرد و افــزود: 
ســامانه گرمایشــی یــک هــزار 
 ٩٦ ۷۰ کالس درس از ســال  و 
تاکنــون استانداردســازی شــده  

ــت. اس
وی یــادآور شــد: ١٥ ســالن 
ورزش  امــور  ــرای  ب ی  ـ شـ ز و م آ
دانش آمــوزان اســتان مرکــزی در 
دولــت دوازدهــم بــه بهــره بــرداری 
رســیده و ۲3۲ هــزار مترمربــع عایق 

ــدارس   ــام م ــزوگام ب ــی و ای رطوبت
و 3۰۷ هــزار مترمربــع محوطــه 
مــدارس اســتان در ایــن مــدت 

ــت. ــده  اس ــفالت ش آس
ــعه و  ــازی، توس ــرکل نوس مدی
تجهیــز مــدارس اســتان مرکــزی از 
بهــره بــرداری  ٦ هنرســتان در مدت 
فعالیــت دولــت دوازدهــم در اســتان 
خبــرداد و گفــت: بــا بهره بــرداری از 
ــه  ــا ٩٩ کالس درس ب ــن طرح ه ای
ــه ای و  ــی و حرف ــتان های فن هنرس
ــده   ــزوده ش ــتان اف ــش اس کار و دان

اســت.
محمــدی خاطرنشــان کــرد: 
ــی،  ــت و گل ــدارس خش ــدن م برچی
جمــع آوری بخــاری نفتــی از مدارس 
اســتان، استانداردســازی ســامانه 
گرمایــش تمامــی خوابگاه هــای 
شــبانه روزی و حــذف مــدارس 
ــی در اســتان مرکــزی  خشــت و گل
از دیگــر اقدامات اداره کل نوســازی، 
توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان در 

ــوده  اســت. ــدت ب ــن م ای

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی :

سرانه فضای آموزشی استان مرکزی هشت درصد افزایش یافت
مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد :

روند احداث ۲ ساختمان دولتی ایالم تسریع می یابد
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان ایــالم گفــت: رونــد اجــرای 
فــاز دوم ســاختمان امــور مالیاتــی و ســاختمان اداری ســازمان مدیریت 

و برنامــه ریــزی اســتان ایــالم شــتاب مــی گیــرد.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان ایــالم گفــت: رونــد اجــرای 
فــاز دوم ســاختمان امــور مالیاتــی و ســاختمان اداری ســازمان مدیریت 

و برنامــه ریــزی اســتان ایــالم شــتاب مــی گیــرد.
ــری  ــزود: پیگی ــروژه، اف ــن ۲ پ ــد از ای ــه بهــادری در بازدی عبدال
تکمیــل فــاز دوم ســاختمان امــور مالیاتــی اســتان ایــالم در دســتور 
کار قــرار گرفتــه اســت و پــروژه ســاختمان امــور مالیاتــی اســتان بــا 
زیربنــای  ٦ هــزار و ٥۰۰ متــر مربــع در زمینــی بــا مســاحت  هــزار و 
٦٨۰ مترمربــع در هفــت طبقــه بــا اســکلت فلــزی پیــچ و مهــره ای و 

ســقف و عرشــه فــوالدی در حــال احــداث اســت.
وی افــزود: فــاز اول طــرح بــه اتمــام رســیده و فــاز دوم نیــز هــم 
اکنــون بــا ۲۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال عملیــات اجرایــی 
اســت کــه بــا برطــرف کــردن موانــع و مســائل مربوطــه اجــرای فــاز 

دوم پــروژه نیــز تســریع خواهــد شــد.
ــاختمان  اداری  ــداث س ــرح اح ــد از ط ــن در بازدی وی همچنی
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان بــر تســریع اجــرای ایــن 

ــد کــرد. ــروژه تأکی پ
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان ایــالم گفــت: ایــن ســاختمان 
بــا زیربنــای نزدیــک بــه هشــت هــزار متــر مربــع در هفــت طبقــه در 
زمینــی بــه مســاحت  ۲ هــزار و ٥۰۰ متــر مربــع در حال احداث اســت.

بهــادری پیشــرفت فیزیکــی طــرح را حــدود ۲۰ درصــد عنــوان 
ــروژه  ــد اجــرای پ ــار رون ــا افزایــش تخصیــص اعتب ــزود: ب کــرد و اف

تســریع مــی شــود.

1۴۵ قرارداد توسعه کشت گیاهان دارویی در استان 
سمنان امضا شد

ــع  ــل ولیئــی رئیــس اداره مرتــع اداره کل مناب ــید ابوالفض س
ــرارداد  ــره ق ــت: ١٤٥ فق ــمنان گف ــتان س ــزداری اس ــی و آبخی طبیع
بهره بــرداری از محصــوالت فرعــی مرتعــی از نــوع گیاهــان دارویــی 

ــد.  ــد ش ــن اداره کل منعق ــع و ای ــرداران مرت ــن بهره ب بی
ســید ابوالفضــل ولیئــی داشــت: اســتان ســمنان ظرفیــت خوبــی 
ــش  ــون بی ــا کن ــی دارد و ت ــه توســعه کشــت گیاهــان داروی در زمین
از ١3۰ گونــه گیاهــی ارزشــمند در عرصه هــای مرتعــی اســتان 

شناســایی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: ٤3 فقــره از مجمــوع ١٤٥ فقــره قــرارداد امضا 
شــده بیــن ایــن اداره کل و بهره بــرداران عرصه هــای مرتعــی مربــوط 
بــه برداشــت شــیره گیــاه گون)کتیــرا(، یــک فقــره مربوط به برداشــت 

شــیره آنغــوزه و بقیــه مربــوط بــه برداشــت شــیره باریجه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: ١۰١ قــرارداد بهره بــرداری از مراتع اســتان 
ســمنان مربــوط بــه توســعه کشــت باریجــه و صــدور مجــوز برداشــت 

شــیره ایــن گیاه اســت.
رئیــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ــی ارزشــمند در  ــای رویشــگاه گیاهــان داروی ســمنان ادامــه داد: احی
ــد باریجــه ،  ــی مانن ــذر گیاهان ــه کاری، کاشــت ب ــات کپ ــب عملی قال
آنغــوزه ، وشا)وشــق( و بــادام کوهــی بــا مشــارکت بهــره بــرداران و 

ــود. ــال می ش ــت دنب ــا جدی ــد و ب ــی انجــام ش تشــکل های مردم
ــان  ــای رویشــگاه های گیاه ــعه و احی ــات توس ــزود: عملی وی اف
دارویــی اســتان ســمنان یکــی از اولویت هــای اصلــی اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان ســمنان اســت و ســال گذشــته ۲هــزار 
و ۲٦٦ هکتــار در عرصه هــای مرتعــی اســتان توســعه کشــت گیاهــان 

دارویــی انجــام شــد.
بــه گفتــه ولیئــی، احیــا و توســعه کشــت گیاهــان دارویــی نقشــی 
مهــم در حفــظ گونه هــای بــاارزش دارویــی و صنعتــی، حفــظ منابــع 
پایــه آب و خــاک، ایجــاد اشــتغال و افزایــش درآمــد بهــره بــرداران 

داشــته اســت.
وی اضافــه کــرد: بیشــترین عملیــات احیایــی گونه هــای گیاهــی 
دارویــی، بــا کشــت گونــه بــاارزش باریجــه انجــام شــده کــه بــه لحاظ 

مصــارف دارویــی و صنعتــی از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت.
رئیــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ســمنان یــادآور شــد: ٥٤ هــزار و ٩۰۷ تــن از زمــان آغــاز طرح توســعه 
ــا  ــی از ســال ١3٩٥ ت ــی در عرصه هــای مرتع کشــت گیاهــان داروی
کنــون شــیره باریجــه جمــع آوری شــد.ایران از نظــر غنــای گیاهــی و 
تنــوع زیســتی در جهــان مطــرح اســت و دارای ١١ اقلیــم از ١3 اقلیــم 
شــناخته شــده جهانــی اســت و تعــداد گونه هــای گیاهــی کشــور در 
حــدود هشــت هــزار گونــه اســت کــه از نظــر تنــوع گونه هــا حداقــل 
دو برابــر قــاره اروپاســت.بیش از ۲هــزار و 3۰۰ گونــه از گیاهان کشــور 
دارای خــواص دارویــی، عطــری و صنعتــی اســت کــه اســتان ســمنان 

واجــد ١3۰ گونــه گیاهــان دارویــی اســت.

افزایش 7 درصدی تولید گوگرد در پاالیشگاه گاز ایالم 
ــش  ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
ــدی  ــش ۷ درص ــالم از افزای گاز ای
گوگــرد تولیــدی در ســال ٩٩ نســبت 

ــر داد. ــه ســال ٩٨ خب ب
ن  ا ـ ـ ی ر و ن ه  ـ ـ ل ا ح  و ر ر  ـ ـ ت ک د
ــاص  ــرایط خ ــود ش ــا وج ــزود: ب اف
و محدودیــت هــای ناشــی از شــیوع 
ویــروس کرونــا، در ســالی کــه 
ــام  توســط مقــام معظــم رهبــری بن
ســال »جهــش تولیــد« نامگــذاری 
ــان  ــالش کارکن ــا ت ــت، ب ــده اس ش
ــه  ــه ب ــن توج ــگاه ضم ــن پاالیش ای
پایــداری تولیــد، بــرای تحقــق ایــن 
نامگــذاری و افزایــش تولیــد تــالش 

ــت. ــده اس ــادی ش زی
نوریــان اظهــار داشــت: در 
ســال گذشــته گوگــرد تولیــدی ایــن 
پاالیشــگاه در بازارهــای داخلــی بــه 
ــه نســبت  ــروش رســیده اســت ک ف
بــه ســال پیــش از آن از لحــاظ 

ــمگیری  ــد چش ــی رش ــی و ریال وزن
ــت. ــته اس داش

ــش  ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
گاز ایــالم تصریــح کرد:گوگــرد 
ــل  ــرکت در داخ ــن ش ــدی ای تولی
کشــور از ســوی خریــداران در 
رینــگ داخلــی بــازار فیزیکــی 
بــورس کاال و همچنیــن بــه صورت 

ــداری  ــگاه خری ــتقیم از پاالیش مس
ــود. ــی ش م

نوریــان خاطرنشــان کــرد: بــه 
ــوص  ــاال و خل ــت ب ــطه کیفی واس
٩٩ درصــدی گوگــرد تولیــدی 
پاالیشــگاه گاز ایــالم، بهتریــن 
کاربــرد آن بــرای فــرآوری و تولیــد 
ــد  ــیر تولی ــد،در مس ــول جدی محص

ــت. ــی اس ــود بنتونیت ک
ر  د ینکــه  ا ن  یــا ب بــا  ی  و
ســال تولیــد؛ پشــتیبانی هــا و 
ــد  ــه تولی ــا برنام ــی ه ــع زدای مان
گوگــرد بنتونیتــی کــه حاصــل 
لیــد  تو و  کیفیــت  یــش  ا فز ا آن 
ــاورزی  ــوب کش ــوالت مرغ محص
و کســب درآمــد بیشــتر در دســت 
ن  نشــا طر خا شد، با مــی  م  ا قــد ا
کــرد: از موانــع مهــم رشــد و 
ــور  ــت در کش ــن صنع ــعه ای توس
ــذاران  عــدم اســتقبال ســرمایه گ
ــتی  ــن دس ــع پائی ــوزه صنای در ح
گوگــرد  وری  فــرآ و  تبدیــل  و 
اســت کــه در صــورت انجــام 
ش  ز ر ا ب  ـ ـ س ک ؛  م ـ ـ ه م ن  ـ ـ ی ا
از  باالتــر، جلوگیــری  فــزوده  ا
ــی  ــتغال زای ــی و اش ــام فروش خ
ن  آ ی  ا ه د ر و ا ت ـ ـ س د ن  ـ ـ ی ر ت م ک

ــود. ــد ب خواه

رونمایی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی؛
استعالم بدهی مالیاتی برای عموم آسان شد

با رونمایی از درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی از این پس مودیان 
می توانند با مراجعه به این درگاه از میزان بدهی مالیاتی خود باخبر شوند.

 در اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی در راستای تسهیل، تسریع و 
توسعه خدمات الکترونیک، ارائه اطالعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم 
مردم از سوابق پرونده های مالیاتی کاهش مراجعات حضوری مردم و کاهش 

مصرف کاغذ، درگاه ملی خدمات مالیاتی رونمایی کرد. 
از طریق این  پنجره واحد الکترونیک، حدود ۲٥ خدمت مالیاتی شامل 
مشاهده پرونده های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش 
افزوده، کارتابل ابالغ الکترونیک، ارائه اظهارنامه  های مالیاتی، رفع تعهدات 

ارزی و ... اشاره کرد.
 همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه 
حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض 
مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ١٨۷ قانون مالیات  های 
مستقیم، استعالم ممنوع الخروجی، استعالم بدهی مالیاتی، استعالم مالیات 

خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارائه به مردم است.
یکی از خدماتی که این سامانه ارائه می دهد، استعالم بدهی مالیاتی به 
مودیان است که آن ها می توانند باید به My.tax.gov.ir مراجعه کنند و 
در صورتی که در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی داشته باشند، می توانند 

وارد سامانه شده و اطالعات خود را تکمیل و نهایی کنند. 
الزم به ذکر است که سیم کارت فردی که می خواهد از پرونده مالیاتی 

باخبر شوند، باید با کد ملی آن شخص مطابقت داشته باشد. 
در این بین، بدانید که برای ثبت نام در این درگاه باید کد ملی، شماره 
همراه و تاریخ تولد خود را وارد کنید و با داشتن پرونده مالیاتی به شما اجازه 

ورود می دهد و می توانید از انواع خدمات بهره مند شوید. 
الخروجی شما هم  امکان استعالم ممنوع  این سامانه  همچنین، در 
فراهم شده است که می توانید با زدن بر گزینه استعالم ممنوع الخروجی از 
وضعیت خود آگاه شوید یا در صورت نبود اطالعات مربوطه، به شما اعالم 
می کند که برای اطمینان یافتن از ممنوع الخروجی خود به اداره گذرنامه یا 

واحد دادستانی سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید.  

یک مدیر سازمان غذا و دارو:
واکسن خارج از نوبت می خواهید، پولش را 

بپردازید!
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره نحوه تزریق 

واکسن کرونای پولی و خارج از اولویت توضیحاتی را ارائه کرد.
»سید حیدر محمدی« مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو، با اشاره به اظهارات سخنگوی ستاد کرونا در مورد اینکه اگر فردی 
می خواهد، زودتر از موعد مقرر واکسن کرونا دریافت کند، باید هزینه ی 
آن را بپردازد، بیان کرد: االن واکسن را به شکل رایگان تزریق می کنیم 
و اولویت بندی را نیز وزارت بهداشت اعالم می کند که اول چه گروه هایی 
واکسینه شوند، که بر این مبنا به ترتیب کادر درمان، بیماران صعب العالج 

و سالمندان باالی ٦۰ سال و بعد ٥۰ سال در اولویت  هستند.
وی ادامه داد: اما شاید افرادی باشند که در این اولویت بندی ها جایی 
نداشته باشند و بخواهند واکسن را زودتر تزریق کنند، از همین رو ما به 
شرکت ها گفتیم تا واکسن را وارد کنند تا بعد به شکل پولی در داروخانه ها 

به فروش برسد.
محمدی افزود: بنابراین آن افرادی که برای تزریق واکسن عجله دارند 
و نمی خواهند طبق اولویت بندی ما پیش بروند، می توانند خارج از اولویت به 

داروخانه مراجعه کنند و واکسن بخرند.
وی گفت: در حال حاضر هنوز واکسنی به این شکل که گفتم وارد 
کشور نشده است و اگر واکسن از بخش خصوصی وارد شد، اعالم می کنیم 

تا اگر کسی می خواهد برود و از داروخانه تهیه کند.
محمدی ادامه داد: در غیر این صورت باید طبق اولویتی که وزارت 

بهداشت اعالم کرده، تزریق را انجام دهند.

سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان دانشجویان: 
خوابگاه ها همچنان تعطیل می مانند

سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان دانشجویان وزارت علوم با 
تاکید بر اینکه آزمایشگاهها و کارگاه های دانشگاهی تعطیل هستند، گفت:

خوابگاه های ما در پیک فعلی کرونا همچنان تعطیل خواهند ماند و 
اگر قرار باشد دانشگاه ها پس از عبور از شرایط فعلی باز شوند آموزش ما 

همچنان به صورت ترکیبی از حضوری و مجازی خواهد بود.
 دکتر مجید صفاری نیا، ضمن بیان این مطلب، با بیان اینکه در حال 
آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها تعطیل هستند،  حاضر محیط های 
گفت: به دلیل افزایش شیوع کرونا ویروس، امکان پذیرش دانشجویان 
نیز  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  و محیط های  ندارد  وجود  ها  ه  گا ب ا خو در 

تعطیل هستند.
دانشجویان وزارت علوم  سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان 
خاطرنشان کرد: در برخی خوابگاه ها صرفا در موارد خاص آن هم با مجوز 
شورای دانشگاه به دانشجویان اجازه حضور داده می شود که البته این افراد 
عمدتا دانشجویان تحصیالت تکمیلی یا دکتری هستند که پروژه تحقیقاتی 
دارند ضمن اینکه خوابگاه های متاهلی نیزدر شرایط فعلی تعطیل نشده اند.

دکتر صفاری نیا گفت: ما تالش کردیم این واقعیت را به دانشجویان 
باید زندگی در حباب را پیش ببرند. یعنی یاد بگیرند برای  بقبوالنیم که 
محافظت از خود در این شرایط،فضای فیزیکی و ارتباطی آنها در درون یک 
حباب قرار بگیرند بر این اساس بتوانند در این فضا تعامالت خود را پیش ببرند.

وی همچنین با بیان اینکه مراکز مشاوره و سالمت دانشگاه ها آمادگی 
ارائه گواهی سالمت به دانشجویان را دارند، گفت: تاکنون دانشجویانی که 
از فضاهای خوابگاهی استفاده می کردند ناگزیر می شدند ابتدا غربالگری 
شوند یعنی اقدامات تب سنجی و حتی در برخی از موارد انجام تست های 
PCR را انجام دهند و گواهی آن را به مسئوالن خوابگاه ارائه دهند.اما در 
حال حاضر این آزمایشگاه ها در بسیاری از دانشگاه ها مستقر هستند و ابن 
تست ها در دانشگاه از دانشجویان خوابگاهی گرفته می شود. ما آمادگی 

ارائه گواهی سالمت به دانشجویان را نیز داریم.
سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان دانشجویان وزارت علوم در 
پایان با تاکید بر اینکه خوابگاه ها تا عبور از موج فعلی کرونا تعطیل خواهند 
ماند، گفت: اگر قرار باشد دانشگاه ها بعد از شیوع کرونا مجددا بازگشایی 
شوند شیوه آموزش ما همان آموزش ترکیبی حضوری و مجازی خواهد بود.
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مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اردبیــل ضمــن 
ــه  ــو خان ــگاران عض ــر از خبرن تقدی
ــت:  ــل گف ــتان اردبی ــات اس مطبوع
ــر  ــری در جهــت تقدی ــه تدبی هرگون
از خبرنــگاران ســاعی اســتان، در 
ســطح منزلــت و جایــگاه آنهــا نمــی 

ــد.  ــد باش توان
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اردبیــل، عبــداهلل بحرالعلومی 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اردبیــل، ضمــن اشــاره 
بــه فعالیــت هــای شــبانه روزی 
ــی  ــتان، ط ــاعی اس ــگاران س خبرن
دوران شــیوع کرونــا و نقش برجســته 
آنهــا در اطــالع رســانی و تولیــد 
محتــوای الزم در جهــت مبــارزه 
بــا ایــن ویــروس گفــت: در مقاطــع 
مختلفــی بــا تغییــر شــرایط کرونایــی 
در اســتان، خبرنــگاران کوشــای 

ــتند و  ــای ننشس ــی از پ ــتان، آن اس
فداکارانــه در عرصــه خبررســانی 
ــًا  ــه طبع ــع کوشــیدند ک هــای بموق
چنیــن همتــی را در چارچــوب هــای 
ــرد. ــی ک ــوان ارزیاب ــادی، نمــی ت م

ــادآور  ــد ی ــه بای ــزود: البت وی اف
ــتان  ــگاران اس ــات خبرن ــد زحم ش
در ایــام مختلــف و همــه رویدادهــا، 
ــول  ــا در ط ــت، ام ــر اس ــل تقدی قاب

ایــن یکســال اطــالع رســانی 
خبرنــگاران محتــرم اســتان، در امــر 
ــیار  ــا بس ــیوع کرون ــگیری از ش پیش

ــت. ــوده اس ــر ب مؤث
وی تصریــح کــرد: همچنیــن در 
ــای  ــانی رویداده بحــث اطــالع رس
دی،  ا ـ تصـ ق ا ـی،  سـ ا سی ــف  ل مخت
اجتماعــی و بخصــوص رویدادهــای 
فرهنگــی و هنــری، خبرنــگاران، 

بصــورت شــفاف، دقیــق و بــه موقــع 
ــار اســتان  وارد عرصــه شــدند و اخب

ــد. ــس نمودن را منعک
بحرالعلومــی ضمــن اشــاره بــه 
اینکــه، رســانه هــا و مطبوعــات 
و  ه  ع ـ ـ س و ت ر  د ی  د ـ ـ ی ل ک ـش  ـ ق ن
ی  ـ ـ گ ن ه ر ف ه  ع ـ ـ س و ت ص  ـو صـ خ ب
جامعــه دارنــد بیــان کــرد: حمایــت 
از خبرنــگاران و همــکاری و تعامــل 
دوجانبــه بیــن دســتگاههای اجرائــی 
ــا اهالــی مطبوعــات از ضروریــات  ب

ــت. اس
ــت:  ــالم داش ــی اع بحرالعلوم
بــه  نهــادن  ارج  ظــور  ن م ه  ـ ـ ب
عزیــز  رنــگاران  ب خ ی  ا ه ـ شـ ال ت
ــر  ــغ ب ــی بال ــل، مبلغ ــتان اردبی اس
3٦۰ میلیــون ریــال اختصــاص 
ــی  ــای آت ــی روزه ــه ط ــه ک یافت
بــه تعــداد خبرنــگاران عضــو خانــه 
ــه  ــیم و ب ــتان تقس ــات اس مطبوع
ــز خواهــد شــد.  ــا واری حســاب آنه

جایگاه خبرنگار، فراتر از سطح تقدیرهای معمول است  

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ١/١۰3/١٤۷١ اصلی 
خانم نرگس خطاوی طی درخواست وارده شماره ١3٩٤ مورخ ۲٩ / ١/ 
١٤۰۰ منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 
١۲ ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک 
١ اصلی واقع در  ایالم به علت جابه جایی گم شده است که  /١۰3 /١٤۷١
برابرپرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور اصلی ذیل ثبت الکترونیکی 
١3٩٦۲۰3١٥۰۰١۰۰۷۰٨٦  صادر و تسلیم گردیده است. لذا مراتب در اجرای 
تبصره ذیل ماده ١۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد 
وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشاراین 
آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ایالم  ارائه نماید  در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور 

سند  مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد .
  رستمی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ١٦٤3/۲١۲ اصلی 
 آقای سهراب مروتی طی درخواست وارده شماره ١۲۲١مورخ ۲٨/١/١٤۰۰ 
منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ١۰ ایالم 
رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک ١٦٤3/۲١۲ 
اصلی واقع در ایالم به علت جابجای مفقود گردیده است که برابرپرونده ثبتی 
دفتر جلد ١٩3  ثبت 3٦3٨٤  اصلی ذیل  مالکیت ششدانگ پالک مذکور  سند 
صفحه ١٩٩ صادر و تسلیم گردیده است . لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 
١۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا 
مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشاراین آگهی اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 
ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 
 رستمی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو( 
به موجب پرونده کالسه ٩٩۰١۰١١ له خانم نسرین شیربندی فرزند جالل 
متولد ١3٦۷/۰۲/۲۰ به کدملی 33٤١٦٥۲۰٩٤ و شماره شناسنامه ٩٨3١ علیه 
آقای آصف شریفی چشمه ماهی فرزند پیری بگ متولد ١3٥٩/١۲/۰١ به شماره 
 ٩٨۰١ شماره  ازدواج  سند  بابت   ٨٩٦ شناسنامه  شماره  و   ٤٥3٩۷3٨٦٩۰ لی  م
مورخ ١3٨٥/۰٤/۲٥ در قبال مبلغ ١٥/3٩۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ 
۷٦٩/٥۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر اجرایی می باشد که پرونده تشکیل و در تاریخ 

١3٩٩/۰٨/۲١ اجراییه به بدهکار ابالغ گردیده و بستانکار جهت وصول مطالبات 
خود درخواست بازداشت و توقیف خودروی شماره 3١۲ ج ٦٥ ایران ٨٦ را نموده 
است که خودرو در قبال اصل طلب و نیم عشر اجرایی توسط کارشناس رسمی 

دادگستری ارزیابی شده و نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد: 
 –  ٩٩۰١۰١١ کالسه  پرونده  طی  محوله  کارشناسی  قرار  اجرای  ر  د
١3٩٩/١۲/۰3 مبنی بر ارزیابی یک دستگاه سواری لیفان ٦۲۰ به شماره پالک 
3١۲ ج ٦٥ ایران ٨٦ متعلق به آقای آصف شریفی چشمه ماهی اینجانب سرهنگ 
موسی بزرگی در سمت کارشناس رسمی دادگستری به اتفاق سرکار خانم نسرین 
شیربندی بستانکار از خودروی فوق در پارکینگ بلوار فدک بازدید نموده و با 
مالحظه مستندات ارائه شده و با در نظر گرفتن جمیع جهات به شرح ذیل نظریه 

کارشناسی را اعالم می دارد: 
الف: مشخصات فنی وسیله نقلیه 

سواری لیفان ٦۲۰ شماره پالک 3١۲ ج ٦٥ ایران ٨٦ مدل ١3٩۲ سوخت 
١١۲۲٤٨B ١۲۰٩۰١۲3۷ شماره شاسیa بنزین، رنگ مشکی، شماره موتور

ب: وضعیت خودرو 
وضعیت کلی خودرو مطلوب و در حد کارکرد و آماده به کار می باشد به 
علت نداشتن باطری امکان بازدید وضعیت موتور و گیربکس و کیلومتر کارکرد 

مقدور نبود دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر می باشد. 
ج: نظریه نهائی

با عنایت به بازدید انجام شده از وضعیت خودرو به شرط سالمت کامل از 
لحاظ فنی و نداشتن هیچگونه ایرادی در حال حاضر به میزان یکصد و چهل 

ریال  میلیون  و هشتاد  و چهارصد  میلیارد  معادل یک  تومان  میلیون  و هشت 
ارزیابی می گردد. 

لذا مزایده از مبلغ ١/٤٨۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و چهارصد و هشتاد 
میلیون ریال( معادل ١٤٨/۰۰۰/۰۰۰ تومان )صد و چهل و هشت میلیون تومان( 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی که از طرف خریدار فروخته می شود. الزم 
به ذکر است که پرداخت بدهی ها مربوط به خودروی فوق تا تاریخ مزایده که 
رقم قطعی آن مشخص شده یا خیر به عهده برنده مزایده است. اموال فوق در 
روز شنبه مورخ ١٤۰۰/۰۲/١٨ از ساعت ٩ الی ١۲ در محل اجرای ثبت سمنان 
به نشانی سمنان، شهرک تعاون، بلوار مدرس، اداره اجرای اسناد رسمی سمنان 
به فروش می رسد و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حضور 

یافته و در جلسه شرکت نمایند. 
در صورتی که زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری شود نسبت به مازاد 
حق حراج و سایر هزینه های قانونی به عهده خریدار است. ضمنا نیم عشر اجرایی 
و حق حراج در روز مزایده از خریدار نقدا و در صورت عدم شرکت خریدار از 
بستانکار اخذ و اموال به وی واگذار می گردد. ضمنًا شرکت در جلسه برای عموم 
آزاد است و چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از 

تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. 
شناسه آگهی : ١١۲٥۲٤٥

تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 3١/١٤۰۰/۰١
داود دهباشی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان 

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده ١۲ قانون زمین شهری- نوبت دوم
کمسیون تشخیص موضوع ماده ١۲ قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات 

)غ- ی-ر- م-و- ا- ت(اعالم نموده است،لذا با توجه عدم دسترسی به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ۷۰/١١/۲3 مجمع تشخیص نظام مراتب دردونوبت 
وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی می رساند.در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ 

انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارنددرصورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

محل وقوعتاریخنوعیتشماره رأی
مساحت )مترمربع(

پالک ثبتی
YXنقاط

3٩۰۲٤٩3.٤٩٦٨3٥٦٨.۰٥١

3٩۰۲٤١١.۰۰٦٨3٥٦٦.۰۰۲

واقع در قسمتی از پالک ۲۷١٨ ٦١١۰.۷3سنندج)دوشان(١٤/۰١/١٤۰۰غیر موات١٤٩٤
اصلی

3٩۰۲٤۰١.۰۰٦٨3٦۰٦.۰۰3

3٩۰۲٤٦٨.۰۰٦٨3٦٥٨.۰۰٤
هیمن محمدی بهرام- سرپرست معاونت امالک وحقوقی م الف ١٤۰٦
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محمدرضا هاشمی کهندانی

استرس ورزشکاران ایرانی پس از دریافت واکسن کرونا
واکسن  نخست  مرحله  دریافت  از  پس  کشور  المپیکی  رزشکاران  و

دریافت  با  که  کردند  اعالم  رونا  ک
و  بیشتر  آرامش  با  کرونا  اکسن  و
را  خود  تمرینات  استرس  از  دور  ب
برای حضور موفق در المپیک توکیو 

دنبال می کنیم.
تمرینات ورزشکاران المپیکی 
با شیوع ویروس کرونا برای حضور 
در المپیک توکیو  با چالش روبرو شد 
تا اینکه مرحله نخست واکسیناسیون 
سه شنبه  از  المپیکی  رزشکاران  و
روز  است.  شده  آغاز  گذشته  فته  ه
جامانده  ورزشکاران  ذشته)شنبه(  گ

ادامه  برای  آنها  دغدغه  از  و  شدند  واکسینه  المپیکی  رشته های  برخی  ر  د
تمرینات کاسته شد.  

در ستاد  که  کاراته  ملی  تیم  عباسعلی« عضو  میان »حمیده  این  ر  د
پزشکی ورزشگاه آزادی واکسینه شد، گفت: دیگر دغدغه ای ندارم و به هدف 
اصلی ام که المپیک است فکر می کنم. همیشه این استرس را داشتیم که 
ویروس وارد بدنمان شود و آسیب ببینیم که در آن صورت از تمرینات دور 
می شدیم. از تالش های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در این 

زمینه قدردانی می کنم.
نخستین زن مدال آور ایران در کاراته قهرمانی جهان می گوید: واکسینه 
شدن ورزشکاران اعزامی اتفاق  بسیار ارزشمندی بود و باعث می شود که 

بتوانیم به دور از استرس تمرینات خود ادامه دهیم.
»سجاد مشایخی« عضو تیم ملی بسکتبال هم حمایت نهادهای ورزشی 
را در راستای واکسینه شدن گام بسیار بزرگی برای ورزشکاران عنوان کرد و 
گفت: کمک کرد تا بتوانیم به دور از استرس و در شرایط عادی تری به تمرینات 
خود بپردازیم. وی اظهارامیدواری کرد که همه مردم و سایر ورزشکاران ایران 
واکسینه شوند و به زودی شر این ویروس از کشورمان دور شود و بتوانیم به 
زندگی عادی برگردیم.»نجمه خدمتی« بانوی تیرانداز و نخستین ورزشکاری 
که سهمیه المپیک ۲۰۲۰ را کسب کرد گفت: با تدابیر اتخاذ شده، واکسیناسیون 
را انجام دادم و از این به بعد با آرامش بیشتری تمریناتم را پیگیری می کنم.

نخستین طالیی ایران در بازی های آسیایی ۲۰١٤ اینچئون کره جنوبی 
ادامه داد: از اینکه شرایط برای واکسیناسیون ورزشکاران اعزامی به بازی های 

المپیک مهیا شده از مسووالن ورزش کشور سپاسگزارم.
»حسن تفتیان« عضو تیم ملی دو ومیدانی هم گفت: ایران جز معدود 
کشورهایی است که ورزشکارانش را در اولویت انجام واکسیناسیون قرار داده 
است. انجام واکسیناسیون به ورزشکاران و عوامل فنی به ورزش کمک بسیاری 
می کند.مرحله نخست واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی که از سه شنبه هفته 
گذشته آغاز شده است امروز شنبه ورزشکاران جامانده در برخی رشته های 
کشتی،  رشته های  در  ورزشکاران  این  از  برخی  شدند.  واکسینه  لمپیکی  ا

ژیمناستیک، تیراندازی، قایقرانی و وزنه برداری هستند.
همچنین مرحله دوم واکسن کرونا ۲٨ روز دیگر پس از دریافت مرحله 

نخست به ورزشکاران المپیکی تزریق می شود.
بر این اساس حدود 3۰۰ نفر از کاروان المپیکی ایران به توکیو واکسن کرونا 
از نوع سینوفارم دریافت کردند.تاکنون ٥٩ سهمیه توسط ورزشکاران در ١3 
رشته کسب شد که آخرین سهمیه را هم »مهدی پیرجهان« دونده ٤۰۰متر 
با مانع  با قهرمانی در مسابقات بین المللی دوومیدانی جام امام رضا )ع( از 

طریق رنکینگ سهمیه المپیک کسب کرد.

علیزاده: به المپیک بروم قول مدال طال می دهم
ملی پوش جوان کشتی فرنگی 
ایران در رقابت های قهرمانی آسیا 
گفت: اگر به عنوان نماینده ایران در 
المپیک به میدان بروم این قول را 

می دهم به مدال طال برسم.
درباره حضور   ، علیزاده  اصر  ن
و  آسیا  قهرمانی  های  رقابت  ر  د
کرد:  اظهار  قهرمانی،  کسب عنوان 
خدا را شکر توانستم نمایش خوبی 
در این مسابقات داشته باشم و به 
مدال طالی آسیا رسیدم. از اینکه 

در اولین تجربه بین المللی جواب اعتماد محمد بنا را با کسب عنوان قهرمانی 
دادم خوشحالم و امیدوارم در ادامه نیز بتوانم در رقابت های مختلف به نتایج 

خوبی برسم.
دارنده مدال طالی آسیا در وزن ٨۷ کیلوگرم گشتی فرنگی، افزود: 3 
مبارزه سنگین در این رقابتها داشتم که خدا را شکر سربلند بیرون آمدم. در 
مبارزه نخست کشتی گیر قزاق که چند روز قبل به سهمیه المپیک رسیده بود 
را از پیش رو برداشتم، سپس مقابل آساکولوف که مدال های نقره و برنز 
جهان را دارد ١۰ بر ٤ پیروز شدم و در فینال نیز کشتی گیر قرقیز را در یک 

مبارزه بدون اشتباه شکست دادم و به مدال طالی آسیا رسیدم.
وی درباره اولین تجربه خارجی خود که با کسب مدال طالی آسیا همراه 
بود، گفت: با وجودیکه این مسابقات اولین میدان خارجی من بود اما هیچ 
استرسی نداشتم و کامال آماده بودم با حریفان مطرح آسیا کشتی بگیرم. در 
سال هایی که از رده پایه کشتی می گیرم شکست های زیادی داشتم که از 
هر کدام درس گرفتم چرا که هدف بزرگی داشتم. در این مسابقات نیز بدون 
استرس و بی توجه به نام رقبایم فقط سعی کردم بر روی عملکرد خودم تمرکز 
کنم. خدا را شکر به هدفم در این مسابقات رسیدم و توانستم نمایش خوبی 
داشته باشم.علیزاده افزود: اینکه توانستم با حریفان مطرح و عنوان دار کشتی 
بگیرم تجربه بسیار خوبی برایم بود و قطعا از این تجربه در میادین پیش رو 
به بهترین شکل استفاده می کنم تا هر روز بیشتر پیشرفت کنم. حضور در 
قهرمانی آسیا تجربه بزرگی برایم بود و از این تجربه برای رسیدن به هدف 

اصلی ام استفاده می کنم.
فرنگی کار وزن ٨۷ کیلوگرم ایران در واکنش به این موضوع که قرار 
است در رقابتهای کسب سهمیه المپیک اعزام شود، گفت: هر کجا که کادر 
فنی تیم ملی صالح بداند حاضرم کشتی بگیرم و همه تالشم را برای کسب 
موفقیت به کار خواهم گرفت. در ٦ ماهی که در اردوهای تیم ملی بودم تمرینات 
بسیار خوبی را پشت سر گذاشتم. بزودی تمریناتم را از سر می گیرم و برای 
حضور در میادین پیش رو با آمادگی کامل به میدان می روم تا بهترین نتیجه 
را برای کشتی ایران بدست بیاورم.وی در پاسخ به این سوال که چه اهدافی در 
سر دارد، گفت: به چیزی جز طالی المپیک توکیو فکر نمی کنم. هدف اصلی 
ام قهرمانی در المپیک است و قول می دهم اگر به عنوان نماینده ایران در 
المپیک توکیو به میدان بروم به مدال طالی المپیک برسم. می دانم قهرمانی 
در المپیک کار بسیار سختی است اما اگر عازم المپیک شوم حتما به مدال 
طال می رسم.فرنگی کار آملی تیم ملی درباره الگوی فنی خود، گفت: قاسم 
رضایی مرد بزرگی در کشتی ایران است که توانسته مدال های خوشرنگ 
جهانی و المپیک را بدست بیاورد. الگوی فنی من قاسم رضایی است و سعی 

می کنم مانند او با تفکر و جسور کشتی بگیرم. 
علیزاده در پایان گفت: از مربی عزیزم عادل بالی تبار تشکر می کنم که 
زحمات زیادی برای من کشید تا به تیم ملی برسم. همچنین قدردان زحمات 
جعفرعرب زاده در رده نوجوانان هستم که او نیز زحمات زیادی برای من 
کشید. همچنین از پدر و مادر عزیزم بخاطر زحماتشان و مردم ایران برای 

دعای خیرشان قدردانی می کنم.

زیدان: در دو جام مهم صاحب شانس قهرمانی هستیم 

زین الدین زیدان به آینده فکر نمی کند و برایش قرارداد کتبی با رئال معنایی 
ندارد چرا که می داند ادامه کار او به نتایج بستگی دارد.

رئال مادرید پس از تساوی بدون گل در زمین لیورپول خود را برای بازی 
امروز مقابل ختافه آماده می کند. یک بازی بیرون خانه دشوار که به سه امتیازش 
برای قهرمانی اللیگا نیاز حیاتی دارد. در بازی مقابل ختافه چند بازیکن اصلی رئال 

غیبت دارند.
 زین الدین زیدان سرمربی رئال در نشست خبری این بازی گفت:» همه از نتایج 
اخیر تیم راضی هستیم و من به عنوان مربی خوشحال تر هم هستم. ١۰ بازی در 3۰ 
روز پیش رو خواهیم داشت و این مساله ای است که باید قبولش کنیم. خوشحالم 

که در دو جام مهم هنوز صاحب شانس قهرمانی هستیم.«
نقطه قوت مربیگری:» هر روز از مربیگری این بازیکنان لذت می برم. کار در 
رئال همیشه باعث خوشحالی من می شود. این بازیکنان صاحب افتخارات متعددی 
هستند ولی انگیزه شان افت نکرده و بیشتر و بیشتر می خواهند. این برای هر مربی 
یک قوت قلب است. می دانیم در طول بازی چطور برای رسیدن به پیروزی سختی 

ها را پشت سر بگذاریم.«
توافق احتمالی با پرز برای تمدید قرارداد:» از اینکه پرز چهار سال دیگر نیز 
رئیس رئال خواهد بود خوشحالم اما از باقی مسائل کسی خبر ندارد. می توان قرارداد 
٤ یا ٥ ساله داشت ولی فردا اخراج شد یا برعکس. قرارداد چیزی را تعیین نمی کند.«

پیشرفت ادر میلیتائو:» او در بازی های اخیر بسیار خوب بود و کامال در خدمت 
تیم کار کرد. از او مثل دیگر بازیکنان راضی ام، او آماده چالش های مهم بعدی است.«

ترس از افت رئال:» یک هفته گذشته سه بازی سخت و پرتنش انجام دادیم 
ولی به این شرایط عادت داریم. همه را آماده می بینم. بازی یکشنبه یک بازی 

سخت فیزیکی دیگر است.«
آینده:» هیچکس خبر ندارد چه خواهد شد. من هرگز به آینده نگاه نمی کنم 

و در موردش حرف نمی زنم. حتی زمانی که می گفتید زیدان باید برکنار شود.«
هازارد و کارواخال:» شرایط ادن خوب است و بهتر شده. او می خواهد بازی کند. 

کارواخال نیز نسبت به قبل بهتر شده و این خبر خوبی برای تیم است.«
زیدان خوش شانس:» پاسخ به کسانی که چنین عقیده ای دارند چه چیزی را 
تغییر می دهد؟ بله؛ خوش شانسم که مربی رئالم و چنین بازیکنانی در اختیار دارم ولی 
نه فکر می کنم بهترینم و نه یک مربی افتضاح. می دانم کجا هستم و چه انتظاراتی 
از من دارند. این فشار را می شناسم. معتقدم کار اصلی را بازیکنان انجام می دهند. 

صحبت و حرف و حدیث زیاد است ولی دوست دارم فقط از فوتبال حرف بزنم.«

په په:  رونالدو در یوونتوس می ماند

نشریه توتواسپورت خبر از ماندن کریستیانو رونالدو برای یک فصل دیگر در 
یوونتوس داده است.

قرارداد ستاره پرتغالی و 3٦ ساله یوونتوس در تابستان سال ۲۰۲۲ با این تیم 
به اتمام می رسد و بعد از حذف بیانکونری از لیگ قهرمانان اروپا و ناکامی در فتح 
دهمین اسکودتوی متوالی، اخبار فراوانی در مورد آینده کریستیانو رونالدو و احتمال 
جدایی او از یوونتوس منتشر شده است. اما دیروز په په، مدافع پرتغالی پورتو و دوست 
صمیمی رونالدو در سال های اخیر در مصاحبه ای در مورد تصمیم بعدی این بازیکن 

و احتمال ماندن او در تورین صحبت کرده است.
په په در این مصاحبه گفت: »من فکر می کنم که کریستیانو رونالدو در تورین 
خوشحال است، او بهترین گلزن سری A بوده و کسانی که از او انتقاد می کنند نمی 
دانند که به ثمر رساندن بیش از 3۰ گل در سال چقدر دشوار است. عملکرد رونالدو 
فوق العاده بوده و من فکر می کنم او در یوونتوس باقی خواهد ماند و امیدوارم این 
اتفاق رخ دهد تا او عاشقان فوتبال را خوشحال کرده و مثل همیشه به خوبی برای 

تیم ملی پرتغال نیز بازی بکند.”
این در حالیست که در هفته های اخیر از پاری سن ژرمن، رئال مادرید یا 
منچستریونایتد به عنوان مقاصد احتمالی و بعدی کریستیانو رونالدو نام برده شده 
بود. به نظر می رسد رونالدو از مدیران یوونتوس خواهان اضافه شدن دو ستاره جدید 
به رختکن این تیم شده تا آنها فصل بعد قادر به مبارزه برای فتح عنوان قهرمانی در 

سری آ و البته لیگ قهرمانان باشند.
تاکنون رونالدو ١۲٦ بازی با لباس بیانکونری انجام داده و ٩۷ گل در این مدت 
نیز به ثمر رسانده است. احتمال دارد در همین فصل رونالدو به رکورد ١۰۰ گل زده 

برای یوونتوس دست یابد.

درخواست حقوق سالیانه 1۲ میلیون دالری آگوئرو از یووه
سرخیو آگوئرو به پیوستن به 
بارسلونا تمایل دارد ولی یوونتوس 
خواهان  جدی  صورت  به  نیز  ا  ر

خود می بیند.
اسپورت  نشریه  یک  یتر  ت
آرژانتینی  آگوئرو ستاره  ه سرخیو  ب
لیونل  صمیمی  دوست  و  یتی  س

مسی اختصاص داشت.
نشریه،  این  ادعای  بق  ط
خوان الپورتا رئیس جدید بارسا که 
در ابتدا عالقه ای به جذب آگوئرو 
کرده  تجدیدنظر  حاال  داشت،  ن
ایجنت  با  را  ابتدایی  مذاکراتی  و 

بازیکن داشته است.
آگوئرو می تواند یکی از عوامل ماندنی شدن لیونل مسی در بارسا باشد و 
مشکل خط حمله این تیم که پس از جدایی لوئیس سوارز یک مهاجم ٩ تخصصی 

ندارد را برطرف کند.
همچنین در برنامه خوگونس شبکه السستا ادعا شد که مدیر برنامه های آگوئرو 
در بارسلونا بوده و با الپورتا وارد مذاکره جدی شده است تا مشخص شود عزم بارسا 

برای جذب ستاره آرژانتینی جزم شده است.
از قرارداد آگوئرو با سیتی کمتر از سه ماه باقیمانده و او ماه گذشته رسما خبر 

از جدایی اش در پایان فصل داده بود.
طبق ادعای گاتزتا دلو اسپورت، یوونتوس نیز موضعی کامال جدی در قبال 
جذب آگوئرو دارد. این نشریه همچنین به ذکر جزئیاتی از دستمزد درخواستی ستاره 
آرژانتینی هم پرداخته است. آگوئرو برای هر سال دستمزد ١۲ میلیون یورو ناخالص 
می خواهد که با توجه به اینکه 3۲ سال دارد و در دو فصل اخیر همواره درگیر 
مصدومیت بوده، تقاضای خارج از عرفی محسوب می شود. قرارداد پیشنهادی به او 
نیز دو ساله است اما با این شرایط احتماال یوونتوس حاضر به جذب او نخواهد شد.

طبق ادعای گاتزتا، بارسا، یوونتوس، پی اس جی و چلسی برای جذب آگوئرو 
در رقابت هستند.

پیشکسوت  و  رشگر  ا گز ، فسر م
و  صدا  و  کشور  ورزشی  های  سانه  ر
عملکرد  درباره  تندی  انتقادات  یما  س
رئیس فدراسیون فوتبال اخیر ابراز کرد.

در آستانه ورود فدراسیون شهاب 
الدین عزیزی خادم به پنجاهمین روز 
فدراسیون  رئیس  عنوان  به  عالیت  ف
مفسر  ، نیا لح  صا ث  مر کیو ، ل تبا و ف
را  وی  عملکرد  پیشکسوت  رجسته  ب

به باد انتقاد گرفت.
صالح نیا در گفت و گویی در این 
خادم  عزیزی  خواهم  گفت:می  اره  ب
ورزش  به  است   ١3٥٦ متولد  که  ا  ر
و  ورزش  ببرم.اگر   ٦۰ دهه  مردم  و 
بود   ٦۰ دهه  مردم  و  ردم،ورزش  م
جم  جام  از  گریه  با  خادم  زیزی  ع
این مدت یک  در  رفت.او  بیرون می 
است. داده  مردم  تحویل  شعار  سری 

جمع کن آقای عزیزی خادم!
می  خادم  داد:عزیزی  ادامه  ی  و
گوید یک ماه و نیم آمده ام و به خاطر 
عید یک ماهش تعطیل بوده ایم؟!مرد 
حسابی مگر فدراسیون فوتبال تعطیل 
سطح  این  در  کار  است؟مگر  ردار  ب
تعطیل بردار است؟مرد حسابی فوتبال 

را ما به بحرین فرستاده اند بعد تو عید 
مملکت  مسولیت  قبول  ای؟!تو  اشته  د
باید  ٨٥ میلیونی کرده ای.تو و تیمت 
در عید می ماندند و کار می کردند.مگر 
از ایران در زمان عید کسی  در خارج 

تعطیلی داشت؟
خادم  عزیزی  افزود:از  نیا  الح  ص
زند  می  پرسند  می  اسکوچیچ  رباره  د
تیم  سرپرست  دروازه!درباره  تیر  ه  ب
ملی سوال می کنند توپ را به ساعت 
عزیزی  که  است  این  ما  زند.درد  ی  م
زده  زنگ  نفر  چند  به  گوید  می  خادم 
ام و گفته اند نمی آییم.عجب!پس تو 

عزیزی  آقای  هستی  فوتبال  نجی  م
گذاشته  زورو  را  تو  اسم  ادم!؟من  خ
ام.آمده ای فوتبال را نجات بدهی؟عید 
بوده است دیگر؟درسته؟همان زمان که 
داشتی در ورزش و مردم صحبت می 
آوردی  خودت  که  ردی،سخنگویی  ک
چرا  یوسفی  قای  ؟آ د.چرا دا ستعفا  ا
داشته  را  من  های  پرسیدی؟حرف  ن
االن صحبت  همین  دیگر  اشید.سال  ب
می کنیم.عملکرد او جز فضاحت در پی 
نخواهد داشت.مدیری که در حیطه کار 
خودش زیاد حرف می زند این می شود.
بعد هم می گوید عید تعطیل بوده است!

می  ف  طر بعد  : گفت ی  و
تو  من. با  ملی  تیم  گوید  می  ید  آ
ملی  ن  ما قهر ؟ هستی ه  ر کا ه  چ
کجا  بودی؟از  ودی؟پیشکسوتی؟کجا  ب
را روی میز بگذار. آمدی؟کارنامه ات 

کسانی که به تو رای دادند به جوانان 
رستوران  برود  بدهکارند.عابدزاده  ا  م
سیون  ا فدر ئیس  ر بشوی  تو  ند  ز ب

کجاست؟ وتبال؟!خاکپور  ف
کجاست؟همایون  حبیبی  سن  ح
می  را  نیاها  کجاست؟فرزام  اهرخی  ش
چه  بیایید؟!به  شما  تا  کنار  رید  ذا گ
از  تهران  هیات  بگوییم؟درباره  سی  ک
او می پرسند می گوید گزارشی به من 

نرسیده است؟
فدراسیون  رئیس  چی؟تو  عنی  ی
خبر  ن  ا تهر ت  هیا ه  ر با ر د ستی. ه
ملی  تیم  که  گذاری  می  داری؟منت  ن
به کیش می رود و از آنجا به بحرین 
می رود.شما که می گفتی ما با صالحی 
می  چنان  و  کنیم  می  چنین  میری  ا
نشست  و  گذاریم  می  جلسه  و  نیم  ک
می گذاریم.چه شد؟نتیجه چه شد؟چرا 

هیچ چیزی نمی گویی؟

انتقاد شدید مفسر پیشکسوت فوتبال ایران از عزیزی خادم؛

عابدزاده برود رستوران بزند تو بشوی رئیس فدراسیون فوتبال؟!

سـرمربی  ر  دسـتیا و  زیکـن  ا ب
ن  ا ر و د د  ر مـو ر  د ل  تبـا فو قیـد  ف
همـکاری بـا او صحبت هـای جالبـی 

کـرد. طـرح  م
متاسـفانه روز جمعـه گذشـته نادر 
دسـت نشـان، سـرمربی فوتبـال در اثر 
ابتـال به کرونا و بعـد از چند روز مبارزه 
بـا این بیمـاری دار فانـی را وداع گفت 
و جامعـه فوتبـال را بـار دیگـر عـزادار 
در  کـه  فوتبالی هایـی  از  یکـی  د.  ر کـ
دوران فعالیـت مرحوم دسـت نشـان در 
تیم هـای مختلـف بـه عنـوان بازیکـن 
و دسـتیار در کنـار وی حضـور داشـت 
ابراهیـم تقی پـور بود کـه صحبت های 
جالبـی در خصـوص دوران همکاری با 

آن مرحـوم دارد.
* شـما در مجمـوع چنـد سـال با 

آقا نـادر همـکار بودید؟
سـال های زیادی بـود و آمارش را 
بـه طـور دقیق ندارم ولـی فکر می کنم 
من بیشـترین همکاری را با آقا نادر در 
ایـن سـال ها داشـتم و هـم بـه عنوان 
بازیکـن در چندیـن تیـم مختلـف از 
جملـه پـگاه و هـم بـه عنـوان دسـتیار 
در کادرفنـی او در مـس حضور داشـتم 
و سـال های زیـادی همکاری داشـتیم 

کـه باعـث افتخار مـن بود.
* فکـر می کنـم یکـی از دوران 
طالیـی عملکرد مرحوم دسـت نشـان 

در لیـگ هفتـم و در پـگاه بـود.
بلـه آن فصـل آقا نادر در شـرایط 
سـختی هدایت تیم را بـر عهده گرفت 
و تیم در خطر سـقوط قرار داشـت ولی 
ایشـان آمـد و به اصطـالح تیم را زیر و 
رو کرد. ما در همان فصل به اسـتقالل 
در ورزشـگاه آزادی ٤ گل زدیـم و بـه 
فینـال جـام حذفی هم صعـود کردیم و 
مقابل همان اسـتقالل کار در ٩۰ دقیقه 
تمام نشـد و متاسـفانه در وقـت اضافه 

نتیجـه را واگذار کردیم.
* از همـان بـازی ٤-١ معـروف 
ا  ر کـرش  ف ًا  ـ ع ق ا و  . د ـ ی ن ک ـت  صحب
می کردیـد در آزادی بـه اسـتقالل ٤ 

گل بزنیـد؟

من به شـخصه بـه عنوان بازیکن 
شـاید فکـرش را نمی کـردم ولـی آقـا 
نـادر همیشـه روحیـه مثبتـی داشـت 
و ایـن روحیـه را بـه تیـم و بازیکنـان 
هـم منتقـل کـرد کـه همیشـه بایـد 
فکر های بزرگ در سـر داشـته باشـیم 
و بـه ایـن فکـر کنیـم که همـه کاری 
از دسـت مـا بـر می آید. آن بـازی واقعًا 
یـک روز خـاص بـود که نتیجـه آن به 
خاطـر آقـا نـادر رقـم خـورد. هرچنـد 
حـرف و حدیـث در مـورد آن بـازی 
در آوردنـد چـون پرسـپولیس هـم در 
همـان روز دقیقـا با همـان نتیجه ٤-١ 
بـه اسـتقالل اهـواز باخته بـود و گفتند 

نتیجه مشـکوک اسـت.
* در مـورد فینـال جام حذفی هم 

صحبت کن
آن بازی هـا بـه صـورت رفـت و 
برگشـت بـود و ما توانسـتیم اسـتقالل 
را خیلـی اذیت کنیم و کاری کردیم که 
در ٩۰ دقیقـه نتیجـه بازی تمام نشـود 
و کار بـه ١۲۰ دقیقـه برسـد. اسـتقالل 
مهره هـای زیادی در آن مقطع داشـت 
و آقـای قلعه نویـی هـم بـه ایـن تیـم 
برگشـته بـود و نظم خوبـی در این تیم 
ایجـاد شـده بـود و واقعـًا بـازی مقابل  
آنها کار سـختی بود ولی راحت تسـلیم 

نشـدیم و بدشانسـی آوردیم.
* بعـد از فوت مرحوم انصاریان و 

مرحوم میناوند با او صحبتی داشـتی؟
بلـه خیلـی ناراحت بود و همیشـه 
می گفـت حیـف شـد و زود از پیـش 
مـا رفتنـد و بـه مـن همیشـه توصیـه 
می کـرد کـه خیلـی مراقـب بـاش و 
رعایـت کـن. خودشـان هـم همیشـه 
همـه مـوارد را خیلـی شـدید رعایـت 
می کـرد ولـی نمی دانـم چطور بـه این 

ویـروس لعنتـی مبتـال شـد.
* حرف پایانی؟

واقعـًا امیـدوارم مسـئولین فکری 
بـه حال این بیمـاری کنند و دیگر چند 
عزیـز دیگـر را بایـد از دسـت بدهیـم؟ 
نمی دانـم. خـدا آخـر و عاقبـت همه را 
بـه خیـر کنـد. ایـن را هـم بگویـم که 
مرحوم دسـت نشـان خیلـی در زندگی 
و در فوتبـال اذیـت شـد و کسـانی که 
او را آزار دادنـد خودشـان می داننـد چه 
کسـانی هسـتند و حتمًا می آینـد و زیر 

تابوتـش را هـم می گیرند.
***

پیکـر نادر دسـت نشـان به خاک 
سـپرده شد

پیکـر مرحـوم نادر دسـت نشـان 
بعـد از تشـییع، در آرامگاهـی واقـع در 

قائمشـهر بـه خاک سـپرده شـد.
پیکـر مرحـوم نادر دسـت نشـان، 
پیشکسـوت و مربـی فوتبـال کـه روز 
ویـروس  علـت  بـه  ه  ت ـ ش ذ گ ه  ـ ع م ج
کرونـا درگذشـت، ظهـر روز شـنبه بعد 
از انتقـال بـه ورزشـگاه شـهید وطنـی 
قائمشـهر، تشـییع و با حضـور تعدادی 
از اعضای خانواده، دوسـتان و همینطور 
شـاگردانش در آرامـگاه »سـید مالل« 

واقـع در قائمشـهر آرام گرفـت.
بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا و بـه 
منظـور رعایت پروتکل های بهداشـتی، 
خانـواده وی روز جمعـه گذشـته بـا 
عذرخواهی از تمام دوسـتداران و اهالی 
فوتبـال، اعـالم کـرد کـه از هـر گونـه 
تجمـع در طـول تشـییع و خاکسـپاری 
خـودداری شـود تـا در زمـان مناسـب، 
مراسـمی در خور شـان این پیشکوست 

فوتبـال برگزار شـود.
بـا ایـن وجـود، در حین تشـییع 
و خاکسـپاری وی، عالقـه منـدان 
خودشـان را بـه ورزشـگاه وطنـی و 
همچنیـن آرامـگاه محل خاکسـپاری 
رسـاندند و بـرای اسـطوره نسـاجی 
و شـمال ایـران، شـعارهایی را سـر 

ند. د ا د
 ٦١ ست نشان،سـرمربی  د ر  د ا ـ ن
سـاله تیم فوتبال رایکا در لیگ دسـته 
یـک، حـدود دو هفتـه در بیمارسـتان 
پزشـکان  اقدامـات  و  د  و ـ ب ی  ر ت سـ ب
بـرای درمـان ایـن فوتبالیسـت موثـر 
واقـع نشـد. سـال گذشـته نیـز، بـرادر 
ایـن مرحـوم بـه دلیـل ابتال بـه کرونا 

درگذشـته بـود.
تیم هـای  ـت  ی ا هد ه  ق ب ا سـ وی 
مختلفـی ماننـد نسـاجی، پیام مشـهد، 
یـزد، مـس کرمـان،  قنـدی  شـهید 
شـهرداری بندرعبـاس، پـگاه گیـالن، 
ملـوان انزلی، اسـتیل آذین، نفت تهران، 
ابومسـلم، صنعت سـاری، مس کرمان، 
سـپیدرود رشـت و برخی تیم های دیگر 
را در کارنامه دارد. دسـت نشـان آخرین 
بـار در سـال ٩٦ با صنعت نفـت آبادان 

بـه لیـگ برتـر راه یافت.

مسئولین فکری به حال این بیماری کنند؛

تقی پور: فوتبال ایران قدر آقا نادر را ندانست

کارشــناس فوتبــال کشــورمان 
بــا اشــاره بــه پیــروزی پرســپولیس 
ــت:  ــیا گف ــان آس ــگ قهرمان در لی
ایــن تیــم اکنــون بــه یــک 
شــخصیت و آگاهــی کامل رســیده 
و بایــد گفــت یحیــی و تیمــش ٩۰ 

ــد. ــازی کردن ــه نقــش ب دقیق
ــح  ــژن ذوالفقارنســب تصری بی
کــرد: پرســپولیس کاری کــرد کــه 
ــیار  ــب و بس ــا عجی ــال م در فوتب
ــد  ــان دادن ــا نش ــود، آن ه ــادر ب ن
بــه شــخصیت و شــناخت خوبــی از 
موقعیــت رســیده اند و بــه گونــه ای 
ــچ  ــای هی ــه ج ــد ک ــار کردن رفت

ــتند. ــبهه ای نگذاش ــک و ش ش
ــا  ــدار ب ــه داد: در دی وی ادام
الوحــده امــارات شــاهد بودیــم 
شــاگردان یحیــی بــا تدابیــر خاصی 
ــول ٩۰  ــد و در ط ــن رفتن ــه زمی ب
ــوب  ــازی خ ــک ب ــم ی ــه، ه دقیق
ــم  ــتند و ه ــش گذاش ــه نمای را ب
ــت  ــود مدیری ــش خ ــای نق ــا ایف ب
زمــان و مــکان را در دســت گرفتــه 
ــف  ــه حری ــی ب ــازه خودنمای و اج

ــد. ندادن
مربــی اســبق تیــم ملــی 
فوتبــال ایــران خاطــر نشــان کــرد: 
ــی  ــان و ســطح فن ــت بازیکن کیفی
ــگ  ــه در لی ــان اســت ک ــا هم آنه
شــاهد بودیــم و در مــدت  ١۰ 

ــر  ــی تغیی ــوان آن را خیل روز نمی ت
داد، امــا چیــزی کــه در مــورد 
پرســپولیس وجــود دارد آن هــا 
ــاال  ــعور ب ــی و ش ــک آگاه ــه ی ب
ــن نشــان  ــه ای ــد ک دســت یافته ان
ــی  ــی و روان ــد روح ــد از بع می ده
روی نفــرات تیــم کار درســت و 
ــه ای شــده و نتیجــه اش هــم  حرف
ــم،  ــه دیدی ــود ک ــی ش ــن م همی
ــش،  ــدون تن ــازی روان، ب ــک ب ی
ــه  ــاز ک ــه و کســب 3 امتی متفکران
ــت. ــی اس ــی کادر فن ــدف اصل ه

کارشــناس فوتبــال کشــورمان 
ــود  ــن ب ــر ای ــاله دیگ ــت: مس گف
کــه پرســپولیس بــا شــناخت 
ــت از  ــف داش ــه از حری ــی ک خوب
ــرد و  ــاط ضعــف آن هــا بهــره ب نق
ــداد  ــازه ن ــب اج ــه مناس ــا برنام ب
تــا از توانایی هــای خــود بهــره 

ببرنــد، ایــن مســاله نیازمنــد یــک 
ــه  ــت ک ــب اس ــزی مناس برنامه ری
پرســپولیس نشــان داد در ایــن فضا 

نیــز قابلیت هــای باالیــی دارد.
وی در مورد بازی پرســپولیس 
و الریــان خاطــر نشــان کــرد: 
ــل زاده« در  ــجاع خلی ــور »ش حض
تیــم حریــف بــرای هــر دو طــرف 
ــا  ــا ب ــت، قطع ــت اس ــک فرص ی
ــم  ــان از ه ــه بازیکن ــناختی ک ش
ــف کار  ــایل مختل ــد روی مس دارن

کرده انــد.
ذوالفقارنســب افــزود: بایــد 
ــات  ــد ضرب ــی مانن در موقعیت های
ــپولیس  ــن پرس ــتگاهی مدافعی ایس
مواظــب باشــند کــه بــدون شــک 
ایــن مســاله از ســوی کادر فنــی به 

ــود. ــزد می ش ــا گوش آن ه
ــار داشــت: از ســوی  وی اظه

دیگــر مهاجمیــن پرســپولیس هــم 
شــرایط روحــی بازیکــن قبلــی خود 
را می داننــد، حتــی می تواننــد او 
ــه  ــد ک ــرار دهن ــی ق را در موقعیت
ــورده و از  ــم خ ــه ه ــزش ب تمرک
ایــن شــرایط بــرای برتــری نماینده 
ایــران اســتفاده کننــد. البتــه تاکیــد 
می کنــم رعایــت اخــالق حرفــه ای 
ــورد  ــد م ــی همیشــه بای و ورزش
ــان از  ــرد و بازیکن ــرار گی ــه ق توج

ــد. آن تخطــی نکنن
کارشــناس فوتبــال کشــورمان 
یــادآور شــد: فوتبــال اروپــا را نــگاه 
ــس  ــوت داور هیچک ــا س ــد، ب کنی
اجــازه اعتــراض را بــه خــود 
نمی دهــد و همــه در برابــر رای 
ــد  ــدان ســکوت می کنن قاضــی می
ــی و درک  ــل آگاه ــه دلی ــن ب و ای
بــاالی بازیکنــان اســت کــه 
ــد. ســاعت ها تحــت آمــوزش بودن

ــاله  ــن مس ــه داد: ای وی ادام
بایــد در فوتبــال مــا هــم نهادینــه 
ــد رای، رای  ــه بدانن ــود و هم ش
داور اســت و بــا اعتــراض و 
جنجــال نمی شــود آن را تغییــر 
ــپولیس  ــاله را پرس ــن مس داد. ای
بــه خوبــی نشــان داد و امیــدوارم 
ــن  ــز ای ــا نی ــدگان م ــایر نماین س
رفتــار را در دســتور کار خــود 

ــد. ــرار دهن ق

حضور شجاع خلیل زاده یک فرصت است؛

ذوالفقارنسب: پرسپولیسی ها به آگاهی و شعور باال دست یافته اند
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 رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمانشاه از برگزاری نخستین کنگره بین المللی شعر قدس در 
زبان ُکردی و با محوریت موضوعی »فلسطین، مساله اول جهان 
اسالم«، »بیت المقدس، قبله اول مسلمانان«، »اسرائیل، به سستی 
خانه عنکبوت« و »حاج قاسم، شهید قدس« در کرمانشاه خبر داد.

»مهدی عبدالمالکی« روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با 
اشاره به اینکه کنگره بین المللی شعر ُکردی قدس با محوریت قبله 
نخست مسلمانان جهان و حاج قاسم، شهید قدس برگزار می شود، 
گفت: مساله فلسطین از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی همیشه 
از مسایل راهبردی نظام جمهوری اسالمی بوده و رهبر معظم 
انقالب مساله اول امت اسالمی را مساله فلسطین می دانند که 
یکی از دالیل آن نیرو گرفتن نهضت بیداری اسالمی از مقاومت 

فلسطین است.

وی با بیان اینکه نخستین کنگره بین المللی شعر قدس در 
زبان ُکردی امسال در استان کرمانشاه برگزار می شود، گفت: مهلت 
ارسال آثار در تمامی قالب های شعر سنتی و نو، ترانه و شعر کودک 

و نوجوان تا پایان روز قدس سال ١٤۰۰ است.

او اعالم کرد که شاعران می توانند آثار خود را از طریق 
پیام رسان واتساپ به شماره »۰٩۲١٦٨۲۰۷۲٨« ارسال کنند.

عبدالمالکی اهدای تندیس کنگره، لوح تقدیر و ٦ جایزه یک 
میلیون تومانی را از جمله جوایز برگزیدگان کنگره بین المللی شعر 

ُکردی قدس اعالم کرد.

گفتنی است این کنگره به همت و مشارکت جمعی از دستگاه 
های استان و معاونت فرهنگی شهرداری کرمانشاه برگزار می شود.

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام )ره( 

کنگره بین المللی شعر ُکردی »قدس« در کرمانشاه برگزار می شود

فرهنگی  امور  معاون   
د  رشا ا و  فرهنگ  زارت  و
اسالمی، گفت: نگرانی درباره 
کمبود کاغذ جدی است و به رغم دستور 
ریاست جمهوری هنوز اقدام جدی درباره 
حل مسئله از سوی مراجع ذیربط صورت 

نگرفته است.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز 
وزارت  رسانی  اطالع  و  روابط عمومی 
محسن  اسالمی،  ارشاد  و  رهنگ  ف
جوادی در پاسخ به این پرسش مبنی بر 
اینکه کاغذ کم و گران است؛ بنابراین 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  زارت  و
و  داده  انجام  اقداماتی  چه  زمینه  ین  ا
که   ١3٩٨ سال  در  گفت:  داد،  واهد  خ
جمهوری  دولت  بود،  ها  تحریم  وج  ا
برای  دولتی  ارز  تخصیص  با  سالمی  ا
کاغذ تحریر و مطبوعات نیازهای نشر 
کشور و مطبوعات را به صورت حداقلی 
تامین کرد. همین موضوع موجب ثبات 
نسبی در قیمت کاغذ در بازار آزاد هم 
بود. حتی به رغم عدم تخصیص ارز در 
سال ٩٩ باز از موجودی کاغذهای سال 
٩٨ بازار کاغذ تا  نیمه دوم سال ٩٩ از 

ثبات نسبی برخوردار بود.
سال  در  دولت  اینکه  به  توجه  ا  ب
کمبود  دلیل  به  گرفت  تصمیم   ٩ ٩
کاالهای  به  دولتی  ارز  تخصیص  رز،  ا
تقلیل  نصف  از  تر  کم  به  را  مصرفی 
دولتی  ارز  شمول  از  هم  کاغذ  هد،  د
بیرون  اول  کاالیی  گروه  از  و  ارج  خ
بر مشکالتی  موضع عالوه  این  رفت. 
ایجاد می  برای سال ٩٩ و ١٤۰۰  که 
کاغذهای  ترخیص  خصوص  در  رد  ک
بهار  که  دولتی ٩٨ هم  ارز  با  ارادتی  و
٩٩ وارد کشور شدند ، مشکالت زیادی 

ایجاد کرد. پی گیری های متوالی وزیر 
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی مشکل 
کرد؛  حل  را  قبلی  کاغذهای  رخیص  ت
طوریکه بخشی  از همان کاغذ ها در 

حال حاضر در دست توزیع است.

برای حل  رئیس جمهوری  دستور 
مشکل کاغذ

جوادی ادامه داد: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با درک دشواری موضوع 
و  نشر  برای  از کمبود کاغذ  نگرانی  و 
مطبوعات در نیمه دوم ٩٩ و در ١٤۰۰، 
در چند مرحله موضوع را به مسئوالن 
مربوطه منتقل و دالیل نگرانی خود را 
بازگو کرد. این نامه نگاری ها به معاون 
معاون  جمهور،  رئیس  محترم  ول  ا
باالخره  و  جمهور  رئیس  قتصادی  ا
جمهوری  محترم  ریاست  شخص  ه  ب
صورت گرفت. موضوع اصلی این نامه 
دغدغه های صنوف محترم  انتقال  ها 
نشر و مطبوعات و درخواست تامین ارز 
در حداقل مقدار ممکن بود. پی نوشت 
بسیار همدالنه رئیس محترم جمهوری 
در ذیل نامه اخیر وزیر محترم فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مایه دلگرمی شد. ایشان 

درخواست  خصوص  در  کردند  اکید  ت
اقدام  ارشاد اسالمی  وزارت فرهنگ و 
صورت گیرد تا نگرانی از کمبود کاغذ 

در سال ١٤۰۰ مرتفع شود.  
در  ارشاد  وزارت  فرهنگی  عاون  م
توضیح این که پس از این نامه نگاری 
ها و پیگیری های مجدانه چه اقداماتی 
تغییر  متاسفانه  گفت:  گرفت،  صورت 
استناد  دیگر  از طرف  و  وزرای صمت 
به  وزارتخانه  آن  در  مربوطه  دیران  م
مصوبه قبلی که کاغذ را از گروه کاالیی 
است،  کرده  خارج  دولتی  ارز  شمول  م
ما  اقدامات  ماندن  نتیجه  بی  وجب  م
شد. پی گیری های متعدد برای یافتن 
ریاست  دستور  اجرای  برای  حلی  اه  ر
موضوع  که  انجامید  این  به  جمهوری 
ستاد  در  کاغذ  کاالیی  گروه  غییر  ت
اقتصادی دولت مطرح و تصویب شود تا 
راه برای تامین ارز باقیمانده ٩٨ یا تامین 
ارز جدید برای سال ١٤۰۰ فراهم شود.

وی اضافه کرد: من در جریان پی 
گیری های کتبی و شفاهی وزیر محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هستم اما هنوز 
موضوع حل نشده و ظاهرا قرار است در 

ستاد اقتصادی دولت در باره آن تصمیم 
گیری شود. به نظر من ستاد اقتصادی 
دولت باید هر چه زودتر در این خصوص 
مساعدت کند تا در بازار کاغذ که در اوج 
تحریم ها  در قیاس با کاالهای مشابه 
که از ارز دولتی استفاده می کردند، ثبات 
نسبی داشت و نیازهای نشر و مطبوعات 
را در حداقل تامین کرد، دچار آشفتگی 
نشود. این وزارتخانه البته با درک شرایط 
دولت، به صورت واقع بینانه و صرفا در 
برای  مطبوعات  و  نشر  واقعی  نیاز  حد 
سال جاری درخواست تخصیص ارز در 
حد ٥۰ درصد سال ٩٨ را ارائه داد که به  
رغم دستور ریاست جمهوری که اتفاقا در 
آن ایشان هم از بابت کمبود کاغذ اظهار 
نگرانی کرده و خواستار حل مساله شده 

اند،  اقدام جدی صورت نگرفته است.
را  اقدام  در  عمل  جوادی سرعت 
به نظر می رسد  خواستار شد و گفت: 
نیز  و  مدیران صمت  و  وزیر  مجموعه 
باید هر  دولت  اقتصادی  عضای ستاد  ا
از  استفاده  قانونی  شرایط  زودتر  ه  چ
ارز باقیمانده ٩٨ را فراهم کند تا بانک 
و  تامین  را  مربوطه  اعتبار  رکزی  م
تخصیص دهد. البته به رغم نگرانی از 
بابت کمبود کاغذ که جدی است سعی 
می کنیم عالوه بر پی گیری تامین ارز 
سال جاری برای کاغذ، با تشویق وارد 
این  نیمایی  ارز  از  به استفاده  کنندگان 
بازار را مدیدریت و نیاز نشر  و مطبوعات 
را بر آورده کنیم. بدون آنکه بخواهیم در 
این مسیر کمبود را به گردن این و آن 
بیندازیم سعی کردیم در روال قانونی و 
اجتماعی،  و  اقتصادی  شرایط  درک  ا  ب
ارز  تامین  بر  مبنی  را  خود  رخواست  د

کاغذ پی گیری کنیم.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ:

هنوز موضوع کاغذ حل نشده

این  تاثیر  به  نگاهی  مثبت اندیشی«؛  مهارت های  آموزش  «
مهارت بر افسردگی

مهارت های  »آموزش  تاب  ک
کاربردی  پژوهشی  ثبت اندیشی«  م
اثربخشی  می کند  تالش  که  ست  ا
بیماران  در  را  مثبت اندیشی  موزش  آ
دانش آموزان  به ویژه  و  فسرده خو  ا

ارزیابی کند.
به  آموزان  دانش  از  سیاری  ب
منفی  و  بدبینانه  افکار  داشتن  لیل  د
ناسازگارانه غیرمنطقی نسبت به آینده 
خودشان ناامید هستند و خطر ابتال به 
مسائل روانی مانند افسردگی بیش از 
پیش آنها را تهدید می کند. جمعیت 

شایان توجهی از دانش آموزان نسبت به مشکالتشان نگاهی مبالغه آمیز و 
آشفته کننده دارند و خودشان را به عنوان فردی می پندارند که هیچ کنترلی 

بر محیط و یا رفتارهای مخرب خود ندارد.
کاربرد روش مثبت نگری در روان درمانی نشان می دهد که مداخله 
مبتنی بر تقویت برداشتهای مثبت شخصی توانسته به افزایش توصیف های 
مثبت فرد از خود بینجامد و مراجعان از اعتمادبه نفسی بیشتر برخوردار شوند، 
ناسازگاری های خانوادگی کاهشی چشمگیر یافت و افسردگی مراجعان را 

رو به بهبود گذاشت. )ص.۲٩(
کتاب آموزش مهارت های مثبت اندیشی نتیجه پژوهش نازنین پوررجب 
به دو روش اسنادی و پیمایش است. جامعه آماری ایت حقیق نیز کلیه دانش 

آموزان سال اول متوسطه دبیرستانی در استان البرز است.
مهارت های  آموزش  تاثیر  فرضیه  کوتاه  ای  مقدمه  در  وررجب  پ
مثبت اندیشی را بر کاهش میزان افسرده خویی مطرح و اعالم می کند که 

در نتیجه این تحقیق، فرضیه مذکور تایید شده است.
کتاب همانند پژوهش دانشگاهی کارشناسی ارشد در پنج فصل نوشته 
شده است؛ فصل نخست به کلیات، فصل دوم به مبانی نظری و تجربی 
و  تجزیه  به  چهارم  فصل  تحقیق،  روش شناسی  به  سوم  فصل  ژوهش،  پ
تحلیل اطالعات و در آخر فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری اختصاص دارد.

با وجود  این که »پیشرفت های سریع اطالع رسانی  بیان  با  نویسنده 
است. موج  آورده  به وجود  معاصر  انشان  برای  را  فراوان، خالیی  مزایای 
فزاینده ی بدبینی و افسردگی، یأس و ناامیدی، پایین آمدن سن خودکشی، 
افزایش طالق و بزهکاری و بسیاری از مشکالت روانی و اجتماعی دیگر، 
واقعیت های انکارناپذیری هستند که نشان می دهند شادی از جوامع بشری 
آموزش  شرایطی،  چنین  در  است:  معتقد  است« )ص.۲۲(،  بربسته  رخت 
به منظور تقویت و بهبود  به ویژه  برای مردم  اندیشی  مهارت های مثبت 
روابط مثبت با خود، ارتباط مثبت با دیگران و زندگی )دنیا( و نیز افزایش 
عزت نفس و موفقیت تحصیلی و جلوگیری از افسردگی آنان بسیار مفید و 

سودمند به نظر می رسد. )ص.۲3(
در ابتدای فصل پنجم این پژوهش می خوانیم:

 توجه به ویژگی ها و جنبه های مثبت رفتارهای کودکان و نوجوانان به 
جای تمرکز بر نقاط ضعف و جنبه های منفی رفتار آن دارای اهمیت است. 
الزم است کودکان و نوجوانان به یک نگرش مثبت و سالم مسلح شوند 
تا مسیر مستقیم زندگی خود را بیایند. هنگامی که نوجوانان ارزیابی مثبتی 
از خود، دیگران و زندگی داشته باشند، احساس ارزشمندی بیشتری دارند. 
برای اینکه آنها به چنین دیدگاهی برسند، بایستی از ویژگی مثبت، توانایی 
ها، زیبایی ها و استعدادهای ویژه خود آگاه شده و به آنها احترام بگذارند و 

از داشتن این ویژگی ها احساس رضایت کنند. )ص. ١3۷(
دهکده هوسم این کتاب را در ١٦٦ صفحه و شمارگان ٥۰۰ نسخه 

روانه بازار نشر کرده است.

شکوفایی؛ رمانی خواندنی در شرایط همه گیری
زندگی  ناشناخته  گیاهان  حمله   
مردم را بهم ریخته است اما در این میان 
این سه نوجوان تالش می کنند راز این 
گیاهان را کشف کنند؛ خواندن داستان 
ژانر  در  اوپل  کنت  نوشته  »شکوفایی« 
وحشت در شرایط همه گیری جذاب است.

عه  مجمو ن  ا عنو یی  فا شکو
کتاب های مهیج و ترسناک به قلم کنت 
عنوان  با  آن  اول  جلد  که  است  اوپل 
از  ایمانی  نیوشا  ترجمه  با  »براندازی« 
برای  صفحه   3۰۰ در  صاد  نشر  سوی 

نوجوانان منتشر شده است.
جلد اول شکوفایی با عنوان فرعی 
»براندازی« رمانی در گونۀ علمی-تخیلی 

و وحشت است. یکی از دالیلی که خواندن این رمان را برای نوجوان امروزی 
جذاب تر می کند شرایط پاندمی و همه گیری است. همه چیز با رویش ناگهانی 
گیاه تیرۀ عجیبی شروع می شود. گیاهی به شدت تهاجمی که شرایط زندگی را 
برای مردم دنیا سخت می کند و حتی جان آن ها را در خطر قرار می دهد و شرایط 

آدم های این داستان را کمی به شرایط این روزهای ما شبیه می کند.
کنت اوپل، زاده 3١ آگوست ١٩٦۷، نویسنده کانادایی است. آپل در پورت 
آلبرنی به دنیا آمد و کودکی اش را در بریتیش کلمبیا گذراند. او همچنین در 
را در سال ١٩٨٥ و  اولین کتاب خود  اوپل  نیز زندگی کرد.  ایرلند  انگلستان و 
سپس  او  درآورد.  تحریر  رشته  به  مایکلز  سنت  دانشگاه  در  تحصیل  زمان  در 
به ترینیتی کالج دانشگاه تورنتو رفت و در رشته های مطالعات سینما و زبان 
انگلیسی به تحصیل پرداخت. اوپل سپس به انگلستان رفت و در آن جا چندین 

و چند کتاب را خلق کرد.
در  مطالعه  برای  مناسب  پیشنهادات  از  یکی  تواند  خواندن شکوفایی می 

قرنطینه باشد.
حمله گیاهان ناشناخته زندگی مردم را بهم ریخته است اما در این میان 
این سه نوجوان تالش می کنند راز این گیاهان را کشف کنند و اینها تنها کسانی 
هستند که از خصوصیت های تهاجمی این گیاه بیگانه مصون اند، نوجوانان عجیب 

و غریبی که تا دیروز حتی به خودشان هم نمی توانستند کمک کنند

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

باز هم به نمایشگاه مجازی کتاب می رویم؟

در دوران کرونا و با نزدیک شدن به موعد همه ساله نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، این سوال مطرح است که سرنوشت نمایشگاه کتاب امسال چیست و آیا باز 

هم به نمایشگاه مجازی کتاب می رویم؟
 کرونا با آمدنش همه چیز را تغییر داد، کالس ها و نشست ها پشت مانیتورها 
رفت و همه دور از هم دور هم جمع شدند، حتی به نمایشگاه کتاب هم رفتند! امسال 
دومین سال حکمفرمایی کرونا است، همچنان مخاطبان پای مانیتورها یا گوشی های 
هوشمندشان به تماشای نشست ها و گفت وگوها می نشینند، اما هنوز مشخص نیست 

باز هم به نمایشگاه کتاب بروند یا نه؟
همه ساله بهار که از راه می رسید، همه از نمایشگاه کتاب حرف می زدند، نویسنده ها 
ارائه  و  دنبال جانمایی  به  ناشران  نمایشگاه می رسید،  به  از کتاب هایی می گفتند که 
کتاب های شان بودند، و مسئوالن به دنبال دادن آمارها و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان، 
اما سال گذشته همه اتفاقات با همه گیری ویروس کرونا به نحو دیگری رقم خورد؛ ابتدا 
به گفته مسئوالن سعی بر برگزاری  نمایشگاه کتاب با بهبود اوضاع البته منوط به تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا بود و گمانه زنی هایی برای برگزاری نمایشگاه در تابستان و یا 
همزمان با هفته کتاب در پاییز ١3٩٩ مطرح می شد. بعد از کش  و قوس ها و تغییراتی در 
موسسات زیرمجموعه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعیین مدیر 
موسسه خانه کتاب و ادبیات، اعالم شد یکی از راه حل ها، برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 
است که با واکنش هایی از طرف ناشران همراه شد. در نهایت هم این گزینه روی میز 
با همه کاستی ها و ضعف ها به مرحله اجرا درآمد.امسال همزمان با روزهای آماده شدن 
برای برگزاری هرساله نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمزمه هایی مبنی بر برگزاری 

دوباره نمایشگاه مجازی کتاب  به گوش می رسد. 
خبرنگاران چندباری با مسئوالن موسسه خانه کتاب و ادبیات و محسن  جوادی، 
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، درباره سرنوشت برگزاری نمایشگاه 
کتاب تهران، و این که آیا به صورت مجازی برگزار خواهد شد یا خیر، و اگر برگزار 
می شود چه اقداماتی در جهت رفع مشکالت نخستین نمایشگاه مجازی کتاب صورت 

گرفته، تماس گرفته، که پاسخ گوی تماس ها نبوده اند.
اگر فرض را بر برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب آن هم در آینده نزدیک بگذاریم، 
پرسش اصلی از مسئوالن این است برگزاری این دوره با وجود این که از نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران کمتر از چهار ماه می گذرد، که در فاصله کوتاهی از 
آن هم طرح عیدانه کتاب در اسفند ٩٩ برگزار شد )برای حمایت از کتابفروشی ها و 
احتماال جلوگیری از اعتراض کتابفروشان به نمایشگاه مجازی کتاب(، چه توجیهی 
دارد؟ یا بهتر است بگوییم صنعت نشر ایران ظرفیت برگزاری مجدد نمایشگاه کتاب 
را دارد؟مسئله دیگر به زیرساخت های فنی نمایشگاه مجازی کتاب برمی گردد؛ کندی 
سایت و از دسترس خارج شدن آن در روزهای ابتدایی که سردرگمی مخاطبان  و 
ناشران را به همراه داشت از ایرادات نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بود، 
برگزار و رفع  نمایشگاهی  یا متولیان صرفا می خواهند  ایرادها رفع شده و  این  آیا 

تکلیف کنند؟
این دوره برای تسریع در ارسال کتاب ها، پرداخت به موقع مطالبات ناشران، 
ارائه  برای  ناشران  با  هماهنگی  دانش آموزان،  برای  مزیت هایی  گرفتن  درنظر 
حضور  کتاب ها،  عرضه  و  ارائه  در  احتمالی  تخلفات  از  جلوگیری  کتاب ها،  همه 
ناشران خارجی و شفاف سازی درباره مسائل مالی نمایشگاه کتاب چه تمهیداتی 

اندیشیده می شود؟

هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
گفت: در سال ٩٩ برای جبران بخشی 
 ٤٥ کرونا،  دوران  خسارت های  از 
ی  ا بر خصوصی  بخش  نه  خا شا تما
دریافت تسهیالت کارآفرینی به بانک 

عامل معرفی شدند.
به  اشاره  با   سیدحسین سیدزاده، 
جزئیات ارائه این تسهیالت به تماشاخانه 
ویروس کرونا  پی شیوع  در  ها، گفت: 
ستاد  مصوب  محدودیت های  اجرای  و 
هنر  فرهنگ،  اصحاب  کرونا،  بحران 
دلیل  به  بسیاری  با مشکالت  و رسانه 
هنری  و  فرهنگی  های  فعالیت  توقف 

مواجه شدند.
کرونا  ویروس  شیوع  افزود:  وی 
پیکره  به  سنگینی  ضربه  آن  تداوم  و 
حوزه نمایشی وارد کرد. ارائه تسهیالت 
صندوق  ازسوی  درصد   ٤ سود  نرخ  با 

اعتباری هنر به تماشاخانه های بخش 
صندوق  سوی  از  راهکاری  خصوص 
در  کرونایی  آسیب های  کاهش  برای 
این  در  حمایتی  اقدامات  دیگر  کنار 

حوزه  بوده است.

تماشاخانه   ٤٥ گذشته  سال  در 
برای  هنر   اعتباری  صندوق  سوی  از 
بانک  به  الحسنه   قرض  وام  دریافت 
از  تعدادی  از  که  شدند  معرفی  عامل 
تماشاخانه های معرفی شده بدلیل عدم 

مراجعه و یا ارائه مدارک ناقص موفق 
به اخذ تسهیالت نشدند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با 
اشاره به فرصت دوباره به تماشاخانه ها 
برای دریافت تسهیالت کرونایی گفت: 
پرداخت  وضعیت  آخرین  ارزیابی  طی 
سال  در  ها  تماشاخانه  به  تسهیالت 
دوباره  فرصت  شد؛  گرفته  تصمیم   ٩٩
عدم  بدلیل  که  هایی  تماشاخانه  برای 
ارائه مستندات  در فرصت اعالم شده 
اند  نشده  تسهیالت  دریافت  به  موفق 

فراهم شود.
اعتباری  صندوق  عمومی  روابط 
می توانند  متقاضیان  که  یادآورشد  هنر 
هنر  اعتباری  صندوق  هماهنگی  با 
نسبت  عامل  بانک  به  مراجعه  ضمن 
تعیین  مهلت  در  تسهیالت  دریافت  به 

شده اقدام کنند.

کرونا و تداوم آن ضربه سنگینی به پیکره حوزه نمایشی وارد کرد

کمالی  سروستانی ضمن  کوروش 
تشریح برنامه های روز بزرگداشت سعدی 
در سال ١٤۰۰ در هفت روز، این یادروز 
کرد  عنوان  شاعر  این  به  دینی  ادای  را 
کارنامه  درخصوص  آماری  ارائه  به  و 

سعدی پژوهی در سال ١3٩٩ پرداخت.
مدیر مرکز سعدی شناسی در آستانه 
اول اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت سعدی 
استاد  شیرازی،  سعدی  بی شک  گفت: 
سخن فارسی، یگانه ای است که سحر 
را  مخاطبانش  قرن ها،  گذر  از  کالمش 
پیوسته مسحور می کند. بزرگی است که 
فرهیختگی و روشن نگری اش بر همگان 
هویدا است. آفرینش غزل های عاشقانه، 
مجالس  فاخر،  قصاید  عارفانه،  روایت 
و  خردمندانه  نصیحه الملوک  حکیمانه، 
بر  روز  قطعات شاعرانه، هر  و  رباعیات 
به کران  تا  از کران  صیت سخن شیخ 
ادیبان  و  می افزود  فارسی  زبان  قلمرو 
ستایش  به  را  جهان  اندیشمندان  و 
تمدنی  وامدار  ایرانیان  ما  وامی داشت. 
از  یکی  سعدی  که  سترگیم  سخت 

ستارگان درخشان آن است.
او در ادامه بیان کرد: برگزاری یادروز 
سعدی، با همراهی و عنایت سعدی پژوهان، 
هنرمندان و عالقه مندان به او ادای دینی 
است به خوان گسترده حکمت و شعر و 
اندیشه او که هریک به سهم خویش از آن 

خوشه چیده ایم.
اول  افزود:  سروستانی  کمالی 

یمن  به  سعدی،  یادروز  اردیبهشت ماه، 
چون  آثارش  زیبایی های  و  خوبی ها 
در  امروز  و  است  جهانگیر شده  نامش 
و  ایران  شهرهای  از  برخی  و  شیراز 
جهان این روز خجسته را که امسال با 
ماه مبارک رمضان تقارن میمونی یافته 

است گرامی می دارند.
به گفته او، با توجه به شرایط کرونایی 
و  گشایش  آیین  امسال  جهان  و  ایران 
نشست های علمی و هنری یادروز سعدی 

به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
درباره  سعدی شناسی  مرکز  مدیر 
برنامه های یادروز سعدی در سال ١٤۰۰ 
بیان کرد: برنامه های یادروز سعدی از روز 
سه شنبه، 3١ فروردین ماه هر شب از ساعت 
١٨ از اینستاگرام مرکز سعدی شناسی به 
نشانی sadishenasi@ و فضاهای 
و  فرهنگی  نهادهای  دیگر  مجازی 
و  شد  خواهد  پخش  ادبی  انجمن های 
صدا و سیمای مرکز فارس و کشور نیز 
برنامه های ویژه ای پخش خواهند کرد. در 
مراسم گشایش حضرت آیت اهلل دژکام، 
استاندار  رحیمی،  دکتر  امام جمعه شیراز، 
فارس و برخی از مدیران فرهنگی سخن 
با  ساکت  کیوان  استاد  و  گفت  خواهند 
خواهند  را  روحانی  بزم  این  غزل نوازی 
یادروز  تقارن  به دلیل  آراست. همچنین 
سعدی با ماه مبارک رمضان با استفاده 
از مناجات خوانی درخشان محمد معتمدی 
براساس اشعار سعدی کلیپ های ویژه ای 

در  شد.  خواهد  پخش  که  شده  ساخته 
آرامگاه سعدی  اردیبهشت ماه  اول  صبح 
گلباران خواهد شد و مجموعه فرهنگی 
میراث  سازمان  به همت  سعدی شناسی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

فارس افتتاح خواهد شد.
درباره  سعدی شناسی  مرکز  مدیر 
نیز  سعدی  یادروز  علمی  سخنرانی های 
از  اردیبهشت ماه  هفتم  تا  اول  از  گفت: 
ارائه  سخنرانی  سه  هرشب   ١٨ ساعت 
استادان  این شب ها  در  که  شد  خواهد 
پیرامون  رستگارفسایی  دکتر  ارجمند، 
بهاءالدین  استاد  »نثر مجالس سعدی«، 
سردار  »سعدی  پیرامون  خرمشاهی 
سخن«، دکتر اصغر دادبه پیرامون »زبان 
سعدی«، دکتر کاووس حسن لی پیرامون 
بوستان«،  در  سعدی  ترازمندی  »هنر 

تَر  پیرامون »شعر  فتوحی  دکتر محمود 
پیرامون  عابدی  محمود  دکتر  سعدی«، 
»ضرورت تصحیح غزلیات سعدی«، دکتر 
مجدالدین کیوانی پیرامون »زبان و بیان 
سعدی«، دکتر اکبر نحوی پیرامون »شعر 
و ادب پیش از سعدی در شیراز«، دکتر 
سیدمهدی زرقانی پیرامون »گونه شناسی 
آثار سعدی«، دکتر نسرین فقیه مرزبان 
پیرامون »منظورشناسی سعدی در غزل«، 
پیرامون  دکتر سیدمحمدمهدی جعفری 
»سعدی و نهج البالغه«، دکتر سیدمهدی 
ماحوزی پیرامون »زبان غنایی سعدی و 
جاودانگی زبان و فرهنگ ایرانی«، استاد 
»جنبه های  پیرامون  میرعابدینی  حسن 
روایی آثار سعدی«، استاد احمد سمیعی 
پیرامون »هنرآفرینی سعدی در غزل«، 
دکتر حمید امجد پیرامون »سعدی؛ زمان 

پیرامون  کیهانی  جعفر شجاع  زبان«،  و 
دکتر محمدرضا  داستانک«،  و  »سعدی 
خالصی پیرامون »تأملی بر زبان سعدی 
در گلستان«، دکتر نجمه نظری پیرامون 
دکتر  سعدی«،  غزل  در  مناظره  »هنر 
فریده داوودی مقدم پیرامون »معنادرمانی 
مرتضی  دکتر  بوستان«،  نیایش های 
جعفری پیرامون »سعدی و رمضان« و 
پیرامون »زبان عتاب  نیازکار  دکتر فرح 
سعدی« سخنرانی خواهند کرد. همچنین 
در این شب ها دکتر جعفر مویدشیرازی، 
کامیار عابدی شال، رضا کیانیان، بلقیس 
غزل های  اقتصادی نیا  سایه  و  سلیمانی 

سعدی را خواهند خواند.
کمالی سروستانی درباره برنامه های 
جنبی یادروز سعدی اظهار کرد: همزمان با 
یادروز سعدی در اول اردیبهشت ماه کلیات 
نفیس سعدی شیرازی اثر ارزشمند خاندان 
هنرمند یوسف مذهب باشی به خط میرزا 
علی نقی شیرازی و تذهیب میرزا محمود 
مسابقات  شد.  خواهد  منتشر  شیرازی 
سعدی خوانی، گلستان خوانی، بوستان خوانی 
سنتی  موسیقی  انتشار  و  ساخت  نیز  و 
و  نهادها  به همت  آثار سعدی  براساس 
انجمن های فرهنگی از دیگر برنامه های 
جنبی یادروز سعدی خواهد بود. همچنین 
رایزنی های فرهنگی جمهوری اسالمی در 
کشورهای مختلف از جمله ترکیه و هند 

وبینارهایی برگزار خواهند کرد.
مدیر مرکز سعدی شناسی در پایان 

سال  در  سعدی پژوهی  کارنامه  درباره 
ارائه شده  آمار  براساس  نیز گفت:   ١3٩٩
کتاب  عنوان  جمعا ٩۷  سال ١3٩٩،  در 
در شمارگان ١۰٨۲۷۰ در رابطه با سعدی 
منتشر شده است. کل کتاب های چاپ اول 
٥٤ عنوان در شمارگان ٥١3٤۰ است که از 
این تعداد، ٦ عنوان در شمارگان ١۰3۰۰ 
شمارگان  در  عنوان  سعدی، ١٤  کلیات 
١۰٦٤۰ گلستان، ٥ عنوان در شمارگان 
شمارگان  در  عنوان   3 بوستان،   ۷۲٥۰
۲٥۰۰ غزلیات و ۲٦ عنوان در شمارگان 
۲۰٦٥۰ پیرامون سعدی است. کتاب های 
چاپ مجدد نیز ٤3 عنوان در شمارگان 
٥٦٩3۰ است که از این تعداد، ١١ عنوان در 
شمارگان ١٨٥۰۰ کلیات سعدی، ٨ عنوان 
در شمارگان ١۲۷٥۰ گلستان، ١۰ عنوان 
عنوان  بوستان، 3  در شمارگان ١٤٤۰۰ 
عنوان   ١ غزلیات،   ۲۷۰۰ شمارگان  در 
در شمارگان ١۰۰۰ قصاید و ١۰ عنوان 
در شمارگان ۷٥٨۰ پیرامون سعدی است.

بنا بر اعالم، مراسم یادروز سعدی 
اداره  شیراز،  شهرداری  همکاری  با 
فارس،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان 
اسناد  فارس، سازمان  و صنایع دستی 
صدا  فارس،  مرکز  ملی  کتابخانه  و 
مه  نشنا ا د فارس،  مرکز  سیمای  و 
کتاب،  شهر  فرهنگی  معاونت  فارس، 
و مرکز  ادب شیراز  و  فرهنگ  انجمن 

سعدی شناسی برگزار خواهد شد.

استقبال سعدی در 1400؟
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از راست عباس سجادی، مرحوم حسین آهی و محمد سلمانی
اختصاصی دنیای جوانان

درقالب این خاکیان
عمری است سرگردان شدم

مولوی

اي عاشقان اي عاشقـان پیمانه را گم کرده ام
درکنج ویران مانده ام ؛ خمخانه را گم کرده ام

هم در پی باالئیان، هم من اسیر خاکیان
هم در پی همخانه ام ،هم خانه را گم کرده ام

آهـم چو برافالک شد، اشکم روان بر خاک شد
آخـر از این جا نیستم، کاشانه را گم کرده ام

درقالب این خاکیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ؛ جانانه را گم کرده ام

از حبس دنیا خسته ام چون مرغکی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کرده ام

در خواب دیدم بیـدلی صد عاقل اندر پی روان
می خواند با خود این غزل، دیوانه را گم کرده ام

گـر طالب راهی بیا، ور در پـی آهی برو
این گفت و با خود می سرود، پروانه راگم کرده ام
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افشین سلیمانپور درگذشت

و  هنرمند  نپور  سلیما فشین  ا
در  نقش  یفای  ا که  تئاتر  بازیگر 
خانه  و  هشیالن  تاالب  نمایش های 
تبریزی  نوشین  کارگردانی  به  پدری 
از جمله آخرین تجربه های بازیگری 
گذشته  بود، شب  تئاتر  عرصه  در  او 

تبریزی  نوشین  فروبست.  جهان  از  چشم 
افشین سلیمانپور که وضعیت روحی  تئاتر و همسر  بازیگر  کارگردان و 
مناسبی برای گفتگو نداشت، ضمن تایید این خبر، علت فوت این هنرمند 

را ایست قلبی اعالم کرد.
 سلیمانپور از اواخر دهه ۷۰ وارد فعالیت های حرفه ای تئاتری از کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد. حضور در نمایش های طعم آلوی 
جنگلی، گنجفه و شهر تنهایی من و فیلم سینمایی چند متر مکعب عشق، 

از جمله تجربه های زنده یاد سلیمانپور در عرصه بازیگری بود.

مهدي امیني خواه و قاب خالي

لی  خا قاب  تلویزیونی  فیلم 
هیمی  برا ا حسین  نی  ا رگرد کا به 
نه  ا مهر گی  یسند نو  ، ی د ستگر د
گی  تهیه کنند و  ن  یا ر ه منصو شا
لردگان  در   ٩٩ سال  جلیل  فردین 

فیلم  ین  ا تدوین  شد.  ری  تصویربردا
شده  انجام  توللی  فرید  توسط  تلویزیونی 
و به تازگی به پایان رسیده است. این روزها صداگذاری آن نیز توسط 
سیامک عمرانی انجام می شود. قاب خالی که در ژانر اجتماعی ساخته شده، 
قرار است تا اوایل اردیبهشت ماه آماده نمایش شود. مهدی امینی خواه 
بازیگر اصلي این فیلم است که در خالصه داستان آن آمده: سعید یک 
سال پس از طالق از مونس با مارال ازدواج می کند. چندی بعد مونس از 
طالق خود پشیمان می شود و این موضوع را به سعید می گوید در حالی 

که سعید از زندگی با مارال احساس خوشبختی می کند...

صادق آزمند و موسیقي نون.خ

و  ز  هنگسا آ مند  ز آ ق  د صا
خوش فکر  و  ن  ا جو ه  تنظیم کنند
موسیقي کشور که اخیرا تیتراژ سریال 
درباره  است،  کرده  کار  را  نون.خ 
گفت:  سریال  ین  ا متن  موسیقی 

که  بود  اثری  متفاوت ترین  نون.خ  سریال 
من موسیقی آن را ساختم. درست است که 
این سریال طنز است و جنبه طنز در آن بیشتر دیده می شود، اما عالوه بر 
آن جنبه های اجتماعی هم دارد و ما به همین خاطر سعی کردیم موسیقی 

آن را جدی در نظر بگیریم.
 موسیقی کردستان آنقدر کامل است که نمی توان چیزی به آن اضافه 
کرد. من برای ساخت موسیقی این سریال به سراغ مقامات تنبور رفتم و 
فقط سعی کردم بخش هایی از موسیقی غنی کردستان را بازنگری کنم 

و از بابت ساخت موسیقي این سریال واقعا خوشحالم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

شبکه سه و سریالي پرستاره

مهران مهام: مي خواهیم ستاره ها را 
در کنار جوان ها قرار دهیم

محمد حسین زاده

بوده انــد سریال ســازان  همانطــور کــه در ســال هاي دورتــر 
ــان  ــود مخاطب ــار خ ــا آث ــون ب ــه در تلویزی ــاخصي ک ــازان ش و فیلمس
زیــادي را جــذب مي کردنــد، تهیه کنندگانــي هــم بــوده و هســتند کــه 
تبحــر خاصــي در تهیــه و تولیــد ســریال هاي پرمخاطــب در تلویزیــون 
ــوده  ــق ب ــدگان موف ــن تهیه کنن ــي از ای ــام یک ــران مه ــته اند. مه داش
ــران  ــده دارد. مه ــه ســریال پربازیگــر دیگــري را برعه ــاال تهی ــه ح ک
ــه دوش،  ــه ب ــدگان، خان ــریال های طلسم ش ــن س ــش از ای ــام پی مه
خوش نشــین ها، نقطــه ســرخط، نرگــس، کارآگاهــان، روزای بــد بــه در 
و دردســرهای عظیــم را بــرای تلویزیــون تهیــه کــرده و حــاال از شــروع 
تولیــد مجموعــه اي ُپربازیگــر و پرماجــرا بــه نــام بي همــگان، خبــر داده 
کــه ســعی دارنــد ایــن ســریال را بــرای پخــش از شــبکه ســوم ســیما 

در زمســتان آمــاده کننــد.
ســریال بی همــگان، روزهــای پیش تولیــد را پشــت ســر می گــذارد 
تــا هرچــه زودتــر بتوانــد مهیــای تولیــد شــود. مجموعــه تلویزیونــی کــه 
٤۰ قســمتی اســت و ســعی می شــود بــرای زمســتان شــبکه ســه آمــاده 
شــود. مهــران مهــام تهیه کننــده ایــن ســریال بــه دنیــاي جوانــان گفت: 
ــن بازنویســی  ــات کار، آخری ــاده کــردن مقدم ــن روزهــا در حــال آم ای
ــی  ــعید جالل ــور و س ــا کاظمی پ ــط علیرض ــگان توس ــه بی هم مجموع

هســتیم تــا دو مــاه دیگــر کار در تهــران کلیــد بخــورد.
ــدام  ــه ک ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــق در پاس ــده موف ــن تهیه کنن ای
ــا  ــرد: رض ــان ک ــازد، خاطرنش ــگان را می س ــریال بی هم ــردان، س کارگ
کریمــی کــه او بــا آثــار خوبــی در ســینما مثــل انعــکاس و آدم کــش و در 
تلویزیــون بــا ســریال گمشــدگان شــناخته می شــود، قرار اســت مجموعه 
تلویزیونــی بی همــگان را کارگردانــی کنــد. آنالیزهــا و بازنویســی ها هــم 
تحت نظــر ایشــان پیگیــری می شــود. انشــاءاهلل همــه شــرایط بــه خوبــی 

کنــار هــم قــرار بگیرنــد بتوانیــم در خردادمــاه تولیــد را آغــاز کنیــم.
مهــران مهــام دربــاره بازگشــت بــه ســاخت درام بعــد از چند ســال، 
تاکیــد کــرد: خوشــبختانه در کارنامــه ام درام هــای مختلــف و متنوعــی را 
تجربــه کــرده ام امــا بــه دلیــل اینکــه مــدت زیــادی کارهای پشــت ســر 
هــم کمــدی را تهیــه کــردم ایــن بازگشــت بــه تعویــق افتــاد. مدت هــا 
دغدغــه داشــتم در موضــوع ازدواج و ســبک زندگــی کاری بکنــم و البته 
در قالــب طنــز و کمــدی هــم آثــاری تولیــد شــد کــه از ایــن فضــا دور 

نبــود، نهایتــا بعــد از چنــد ســال ایــن اتفــاق بــا بی همــگان می افتــد.
ــان  ــی زم ــاره پیش بین ــن درب ــون همچنی ــده تلویزی ــن تهیه کنن ای
ــریال  ــرای س ــرداری ب ــاه فیلمب ــت: ٩ م ــریال، گف ــش س ــد و پخ تولی
ــن  ــه آنت ــم ســریال را ب ــم و ســعی داری ــی کرده ای بی همــگان پیش بین
ــن  ــم ای ــم بگوی ــه می توان ــزی ک ــا چی زمســتان امســال برســانیم. تنه
اســت کــه ایــن ســریال همســانی و همطــراز بــودن ازدواج بیــن دخترها 

و پســرها را نشــانه گرفتــه اســت.
ــاب  ــوص انتخ ــش در خص ــري از صحبت های ــش دیگ وی در بخ
می کنیــم  نــگاه  فیلمنامــه  بــه  وقتــی  کــرد:  تاکیــد  بازیگــران، 
ــد ســکانس های  ــه بای ــاد هســتند ک ــدر زی ــات آنق شــخصیت ها و اتفاق
ــت دارم  ــه دوس ــن همیش ــم. م ــدارک ببینی ــری را ت ــلوغ و ُپربازیگ ش
ــد  ــرار بگیرن ــد ق ــی و کاربل ــران قدیم ــار بازیگ ــد در کن ــران جدی بازیگ
کــه ماحصــل کارهای مــان معرفــی بازیگــران جــوان هــم باشــد. البتــه 
بازهمــه ایــن اتفاقــات، بــه نــگاه آقــای کریمی کارگردان وابســته اســت. 
حداقــل ١٥شــخصیت اصلــی را بــه کاربلدهــا واگــذار خواهیــم کــرد و 

ــم. ــم از بازیگــران جــوان بیشــتری اســتفاده کنی قصــد داری
مهــام در پایــان از پخــش ســریال بوتیمــار کــه قــرار بــود نــوروز 
از شــبکه ســه ســیما پخــش شــود، خبــر داد و گفــت: آخریــن خبــری 
کــه بــه مــا داده انــد ایــن بــوده کــه بعــد از مــاه مبــارک رمضــان ایــن 
ســریال پخــش می شــود. امیــدوارم ایــن اتفــاق بیفتــد چــرا کــه ســریال 
ــد. ــرح می کن ــه روزی را مط ــای ب ــا و دغدغه ه ــده و حرف ه ــی ش خوب

الزم بــه ذکــر اســت کــه ســریال بی همــگان ٤۰ قســمتی، 
ــانی و ازدواج  ــه همس ــه ب ــت ک ــی اس ــی خانوادگ ــی اجتماع ملودرام
ــر و پســری  ــن ســریال دخت ــردازد. در ای ــا و پســرها می پ ــن دختره بی
قصــد دارنــد تــا بــا یکدیگــر ازدواج کننــد،  امــا مســائلی ســر راهشــان 
قــرار می گیــرد. داســتان از پیچیدگی هایــی برخــوردار اســت کــه بیــن 

ــت. ــم اس ــان حاک ــط خانوادگی ش ــخصیت ها و رواب ش

ویشکا آسایش راهي مریلند شد

به  کن  ر گو یی  سینما فیلم 
کارگردانی کاظم مالیی و تهیه کنندگی 
سینا سعیدیان به نمایندگی از سینمای 
ایران در بخش اصلی بیست و سومین 
رقابت  آمریکا  مریلند  فیلم  جشنواره  
که  مریلند  فیلم  جشنواره   می کند. 

از  کرده،  آغاز  را  خود  کار   ١٩٩٩ سال  از 
جشنواره های معتبر آمریکای شمالی است که هر سال در بهار در شهر 
بالتیمور برگزار می شود. گورکن در بیست سومین حضور بین المللی خود 
در بخش اصلی بیست و سومین دوره  جشنواره مریلند به نمایش درمی آید. 
گورکن روایت زنی به نام سوده شریف زادگان با بازی ویشکا آسایش است 
ازدواج مجددش دچار یک چالش سخت در زندگی  از  که درست قبل 
شخصی می شود. حسن معجونی، مهراوه شریفی نیا، بهنوش بختیاری، 
رضا بهبودی و گوهر خیراندیش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
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محمد حسین زاده

حسـین پارسـایی را می تـوان از 
پرکارترین کارگردانان سـال گذشـته 
تئاتـر نامید کـه با ۲ نمایـش علمدار 
و سـرباز تـالش کـرد چـراغ تئاتر را 
روشـن نگـه دارد. پارسـایی مهرمـاه 
نمایـش  موسـیقی  گذشـته  سـال 
عاشـورایی علمـدار را بـا مشـارکت 
علـی  دمیـن  خا خیریـه  موسسـه 
ابـن ابیطالـب)ع( و بنیـاد فرهنگـی 
وحـدت  تـاالر  در  رودکـی  هنـری 
بـه صحنـه بـرد. علمـدار شـامل ١١ 
تابلـو نمایشـی بـا همراهـی ارکسـتر 
سـمفونیک تهـران و گـروه آوازی به 
رهبـری بردیـا کیـارس و خوانندگی 
ویـژه  جلوه هـای  و  اخـواص  پوریـا 
تصویـری و حرکتـی سـاخته پوریـا 
خـادم بـود. داریـوش ارجمنـد، پرویز 
پرسـتویی، حسـین پاکـدل، مهـدی 
سـلطانی، فرهـاد قائمیـان و هـادی 
نـی  بازیگرا جملـه  ز  ا حجازی فـر 
ایـن  اجـرای  طـول  در  کـه  بودنـد 
اثـر، هر شـب یکـی از آنهـا وقایع را 
روایـت می کـرد. پارسـایی همچنین 
اولیـن  بـا  همزمـان  و  دی   ١۲ از 
سـالگرد شـهادت سـردار حاج قاسـم 
سـلیمانی، مسـتند نمایـش سـرباز را 
بنیـاد رودکـی در  بـه تهیه کنندگـی 
تـاالر وحـدت بـه صحنـه بـرد. ایـن 
اثـر مبتنـی بر سـویه های زیسـتی و 
مقاومتی سـردار سـلیمانی بـه عنوان 
اپیـزود   ۷ از  مقاومـت،  ملـی  اسـوه 
تشـکیل شـده بود کـه قطعـه پایانی 
آن بـا عنـوان حـاال کـه مـی روی، با 
صـدای محمـد معتمـدی اجـرا شـد. 
گذشـته  سـال هاي  در  همچنیـن  او 
پرهزینـه  موزیـکال،  نمایش هـاي 
اولیورتویسـت،  پرسـتا ره اي چـون  و 
بینوایـان و مولـن روژ را کارگردانـي 

بود. کـرده 
حسـین پارسـایی در گفتگـو بـا 
دنیـاي جوانـان دربـاره شـرایطی که 
بحـران کرونا بـرای تئاتر ایجاد کرده 
گفـت: کرونـا نـه تنهـا صحنه هـای 
لیت هـای  فعا همـه  بلکـه  تـر  تئا
را  مختلـف  عرصه هـای  در  ممکـن 
بـه حـال تعلیـق درآورد و همـه چیز 
داد.  قـرار  خـودش  تحت الشـعاع  را 
البتـه بیمـاری کرونـا بیماری بسـیار 
خطرنـاک و ویروس مرگباری اسـت 
فعالیت هـای  و  پروتکل هـا  همـه  و 
پیشـگیری  بـرای  بهداشـت  وزارت 
ایـن  از  مـردم  آگاهـی  و  درمـان  و 
ویروس بسـیار سـتودنی اسـت. فکر 
از  بایـد  سـال  سـال های  می کنـم 
کادر  ازخودگذشـتگی  و  فـداکاری 
درمـان تشـکر کنیـم و بـرای آنهـا 
آثـاری را بسـازیم. در ایـن وضعیـت 
هنرمنـدان  ویـژه  بـه  مـردم  همـه 
محدودیت هـا  همـه  بـا  همزمـان 
دسـت بـه خالقیت زدند و بـه آرامی 
آنچـه مسـئولیت اجتماعـی آنهـا بود 
فراهـم شـد. در حـوزه تئاتر نخسـت 
بحـث تئاتـر آنالین و اجـرا از طریق 
پلتفرم هـا و انتشـار تصاویـر هنـری 
ایـن  بـه  قـرار گرفـت.  نظـر  مـورد 
ترتیـب کـه دوسـتان هنرمنـد آثـار 
کردنـد  منتشـر  را  خودشـان  قبلـی 
خودشـان  مسـئولیتی  حـوزه  در  تـا 
آرام  آرام  باشـند.  داشـته  سـهمی 
فاصله گـذاری  شـیوه نامه ها،  بحـث 
همـه  آمـد.  پیـش  محدودیت هـا  و 
مـا بـرای یـک سـال کاری خودمان 
گفتگـو  و  یـم  ر ا د یـزی  مه ر نا بر

می کنیـم. چـه بسـا ارتزاق بسـیاری 
ایـن  از طریـق  تئاتـر  از هنرمنـدان 

می گیـرد.  شـکل  فعالیـت 
کارگـردان نمایـش علمـدار در 
خطـر  چطـور  اینکـه  دربـاره  ادامـه 
اجرای نمایش در شـرایط همه گیری 
بحـران کرونا را پذیرفته اسـت، بیان 
کـرد: جـدا از آسـیب های روحـی و 
روانـی ایـن خانه نشـینی و انفعـال به 
واسـطه مسـئله کرونا، طبیعی اسـت 
کـه مـا بـه نوعـی مسـئله اقتصادی 
هـم داریـم. بیـن وزارت بهداشـت و 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
یـک تفاهم نامه امضا شـد کـه اجازه 
کار  بتوانیـم  محدودیـت  بـا  مـا  داد 
خودمـان را آغـاز کنیـم. طبیعتا شـما 
وقتـی دچـار محدودیـت می شـوید و 
نمی توانیـد از تمـام ظرفیـت سـالن 
اسـتفاده کنیـد، بـه لحـاظ اقتصادی 

توجیـه نخواهـد داشـت، چون شـما 
فقـط  ولـی  کـرد  خواهیـد  هزینـه 
اقتصـادی  بازگشـت  درصـد   ٥۰ از 
ایـن حـال بچه هـا  بـا  برخورداریـد. 
ایـن خطـر را به جـان خریدنـد. البته 
بودنـد کـه  نهادهایـی  دسـتگاه ها و 
یارانـه  نوعـی  بـه  و  شـدند  همـراه 
بـه مـا پرداخـت کردنـد. در نمایـش 
علمـدار هنرمندان کامـال افتخاری با 
هـدف فرهنگـی و خیریه کار را پیش 
بردنـد کـه در راس آنها آقـای پرویز 
پرسـتویی و موسسـه خیریه خادمین 
علـی ابن ابی طالـب)ع( بـه مدیریت 
قـرار  خـادم  رسـول  جهان پهلـوان 
داشـتند. تمـام عوامـل بـدون اینکـه 
کار  یـک  در  کننـد  دریافـت  ریالـی 
خیریـه شـرکت کردند و تمـام عواید 
آن از طریق موسسـه خیریه خادمین 
علـی ابـن ابی طالـب)ع( بـه مناطـق 
کم برخـوردار و روسـتاهای محـروم 

بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  در 
رفـت کـه گزارش هـای تصویری آن 

نیز منتشـر شـد.
ز  ا دیگـري  بخـش  در  وی 
صحبت هـاي خـود به نمایش سـربز 
اشـاره کـرد و ادامـه داد: در نمایـش 
سـرباز نیـز همین اتفاق افتاد. سـرباز 
هـم یـک ادای دین به یـک قهرمان 
ملـی بود و همه دوسـتان بدون هیچ 
چشم داشـتی بـه میـدان آمدنـد و از 
طرفـی از آنهـا تقدیـر شـد. در هـر 
دو سـو هـم مشـارکت هنرمندان بود 
هم مشارکت دسـتگاه های فرهنگی. 
در هـر دو اثـر می تـوان کمـک بنیاد 
مهـدی  آقـای  شـخص  و  رودکـی 
افضلـی را در نظـر گرفـت. در نتیجه 
بـرای نمایش سـرباز مرکـز هنرهای 
نمایشـی همسـو شـد و این اثر روی 
صحنـه رفت. مـا همـه پذیرفتیم که 
در سـختی ها کنـار همدیگـر باشـیم. 

سـختی ها  مقـدس  دفـاع  دوران  در 
را پشـت سـر گذاشـتیم. جلوتـر کـه 
آمدیـم حـوادث طبیعـی مانند سـیل 
و زلزلـه را داشـتیم و در آخـر کرونـا 
یکبـار دیگـر مـا را در مرحلـه آزمون 
و خطا قرار داد. خوشـبختانه مردم در 
ایـن دوران همـدل بودند و نمایش ها 
روی صحنه آمدند و کروناهراسـی در 
سالن های سربسـته فروریخت. نکته 
اساسـی اینجاسـت کـه بسـیاری از 
هنرمنـدان تالش داشـتند اجرا بروند 
ولـی بـا محدودیـت روبـرو بودنـد و 
وقتـی اجـرا رفتنـد بـا صندلی هـای 
خالـی مواجـه شـدند. بـا ایـن حـال 
اجرای خودشـان را ادامه دادند و این 
اعتمـاد به وجـود آمد کـه پروتکل ها 

رعایـت می شـود.
بخـش  در  پارسـایي  حسـین 
دیگري از سـخنان خود ضمن تشکر 
از هنرمنـدان گفـت: به لطـف و مدد 
هنرمنـدان و همسـویی و همراهـی 
هنرهـای  مرکـز  رودکـی،  بنیـاد 
فرهنگـی  نهـاد  چنـد  و  نمایشـی 
نمایش هـا  اجـرای  توانسـتیم  دیگـر 
نمایش هـاي  در  بگیریـم.  از سـر  را 
علمـدار و سـرباز هنرمنـدان بزرگـی 
ایـن جملـه کـه  مشـارکت کردنـد. 
خانـواده تئاتـر عاشـقانه کار می کند، 
درسـت اسـت. آنها با همه مشکالت 
بـاز هـم خطـر را به جـان می خرند و 
روی صحنـه می رونـد. ممکن اسـت 
فـردا یک ویـروس دیگـری بخواهد 
مـا را محدود کند ولی مـا نمی توانیم 
دسـت نگـه داریم و زندگـی نکنیم و 
بایـد با رعایـت قوانیـن و مقررات به 

زیسـت خودمـان ادامـه بدهیـم.
ر  کا ر  کهنـه کا چهـره  یـن  ا
فرهنگـي هنـري درباره رونـد کاری 
خـود توضیح داد: سـال ١3٩٩ توفیق 
پیـدا کـردم که یـک خانه تکانی کنم 
و بـار دیگـر تعقالت حرفـه ای خودم 
را بـا موضوع هـا و مضامیـن درخـور 
و نابـی که همـواره با آن خـو گرفته 
بـودم بـه صحنـه بیـاورم. چـه بسـا 
ایـن شـرایط کرونا خیلـی از ما را در 
مکـث و سـکون بـه تفکـر و آرامش 
دعـوت کـرد و مـا دوبـاره فرصـت 
پیـدا کردیـم دور از هیاهوی کاری و 
شـخصی بـار دیگر خودمـان را مرور 
کنیـم و هـر آنچـه زیبنده و شایسـته 
بـار  اسـت  ایرانـی  مخاطـب خـوب 
دیگـر بـا نیازهای فرهنگـی و فکری 

بتوانیم یک ایمان مشـترک را مبتنی 
بـر داشـته ها و ارزش هـای فرهنگی 

خودمـان روی صحنـه بیاوریـم.
و  فـراز  دربـاره  همچنیـن  وی 
فـرود کارنامـه کاری خـود در چنـد 
در  را  خـودم  گفـت:  اخیـر  سـال 
عرصـه هنرهـای نمایشـی کمتریـن 
می دانـم و همچنـان هنرجـوی ایـن 
مـرگ  پـای  تـا  و  هسـتم  عرصـه 
می کنـم  سـعی  و  آموخـت  خواهـم 
آنچـه می آمـوزم بـر اسـاس تجربه و 
ضرورت هـای فرهنگـی روی صحنه 
بیـاورم. هـر از گاهـی تجربیاتـی را 
انجـام می دهـم کـه به تصـور خودم 
آن را یـک خـأ یـا حلقـه مفقوده ای 
در نـوع مفاهیـم و مضامیـن و شـاید 
نیازهـای مخاطـب بدانم. در طی این 
3 دهـه آثـاری را روی صحنه برده ام 
داشـته اند.  متفـاوت  تم هـای  کـه 
می کنـم،  تجربـه  مسـیر  ایـن  در 
می آمـوزم و کارم را پیـش می بـرم. 
از  سـرباز  و  علمـدار  نمایش هـای 
بـه  کـه  بـود  کارهایـی  جنـس  آن 
نوعـی می شـود گفـت من احسـاس 

شـده ام. طلبیـده  می کـردم 
حسـین پارسـایی دربـاره رونـد 
تحقیقـات برای تولید نمایش سـرباز 
کـه بـه نحـوی بـه زندگـی سـردار 
کـرد:  بیـان  می پـردازد،  سـلیمانی 
انسـان  میلیون هـا  مثـل  هـم  مـن 
همزمـان   ١3٩٨ سـال  دی   ١3 در 
بـا خبـر شـهادت سـردار سـلیمانی 
در بهـت فرورفتـم و شـاید تـا ماه ها 
نمی توانسـتم ایـن مسـئله را بپذیرم. 
یـک دینـی بر گردن خودم احسـاس 
می کـردم ولـی نمی خواسـتم عجلـه 
کاری  اگـر  داشـتم  دوسـت  کنـم. 
می کنـم حداقـل در شـأن و انـدازه 
یک قهرمان ملی باشـد. یک انسـان 
خـودش  کـه  حماسـه آفرین  بـزرگ 
را سـرباز خطـاب می کنـد و حاضـر 
نیسـت روی مـزار او چیـز دیگـری 
نوشته شود. سـردار سلیمانی خودش 
را همراه مردم می دانسـت. ایشان در 
موضوع های حیاتی سـهم داشـتند و 
بی جهـت سـردار دل ها نامیده نشـده 
اسـت. به هر ترتیب شـهادت ایشـان 
بـه قـدری روی مـن تاثیـر گذاشـت 
کـه تحقیقاتـم را از بهمـن ٩٨ آغـاز 
کـردم و ایـن رونـد تـا مـرداد ٩٩ به 
طـول انجامیـد. گفتگـو بـا نزدیکان 
سـردار سـلیمانی سـوژه و دسـتمایه 
نـگارش مـن بـود کـه بتوانـم ایـن 
اثـر را نزدیـک به واقعیت بنویسـم و 
اگـر قرار اسـت آن را تبدیـل به یک 
درام نمایشـی کنـم و مسـتندگونه به 
آن بپـردازم عـاری از گزافه گویی هـا 
و قهرمان سـازی های مرسـوم باشـد.

پایـان  در  پارسـایی  حسـین 
صحبت هـاي خـود گفـت: ایـن رویه 
احسـاس  کـه  بـود  جهـت  آن  از 
نمی طلبـد  سـوژه  خـود  می کـردم 
اغـراق  آن  دربـاره  بخواهـم  کـه 
بی آن کـه  سـلیمانی  سـردار  کنـم. 
خـودش بخواهـد قهرمـان میلیون ها 
انسـان شـد. سـعی کردم مقاطعی از 
زندگـی ایشـان را در نمایـش سـرباز 
روایـت کنـم و بـه مسـئولیت پذیری 
و احـوال شـخصی ایشـان بپردازیم. 
سـعی کـردم این هـا را بـدون توالـی 
تاریخـی در قالـب یـک مسـتند بـه 
بـا  مخاطـب  تـا  دربیـاورم  نمایـش 
یـک دریافت جدیـد مواجه شـود. ما 
٤ مـاه تمریـن کردیـم و بارها متن و 

بازیگـران تغییـر کردنـد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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