
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

پرداخت وام ازدواج در سال آینده  تغییر می کند!

بر اساس تبصره یک ماده ط الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی نسبت به احداث پاالیشگاه نفت سنگین به 
ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی با مشارکت بخش 
غیردولتی، تامین مالی خارجی)فاینانس( و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران 
)تهاتر نفت( اقدام کند.اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و 
در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 

سال ۱۳۸۷ بااصالحات و الحاقات بعدی، این وزارتخانه موظف به واگذاری 
پاالیشگاه مذکور یکسال پس از بهره برداری کامل است.همچنین بر اساس 
تبصره یک ماده ک به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اجازه داده می شود برای تامین هزینه های اجرایی خط لوله اتیلن غرب 
کشور نسبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتین 

تولیدی حاصل از خوراک اتان اقدام کند.
صفحه ۳

نماینده مرودشت:

مافیای خودرو سال ها است ملت ایران را
 به استثمار کشیده است 

واکسیناسیون زیر ۱۲ سال هنوز در دستور کار نیست
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا 
واکسیناسیون  درباره  مطالعات  اینکه  بیان  با 
سنین زیر ۱۲ سال علیه کووید هنوز کامل نشده، 
در عین حال درباره سویه اُمیکرون گفت: با توجه 
به اینکه ۳ مرکز فعال در این زمینه داریم که حتی روزهای 
تعطیل هم از صبح تا شب در حال فعالیت و ژن سکوئنسینگ 

هستند، اما هنوز گزارشی از امیکرون در ایران نداریم.
کمیته  جلسه  حاشیه  در  جماعتی  حمیدرضا  دکتر 
علمی کشوری مقابله با کرونا، گفت: در جلسه کمیته علمی 
درباره آخرین یافته ها از سویه اُمیکرون و گسترش آن در 
کشورهای مختلف جهان صحبت شد و بحث دوم در مورد 
واکسیناسیون و پلتفرم های مختلف آن و ُدز بوستر بود. در 
بخشی نیز درباره شرکت های داخلی که کار تولید واکسن 

را انجام می دهند نیز صحبت هایی شکل گرفت.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل:

توسعه صنعتی زمینه ساز توسعه همه جانبه خواهد شد 
 لزوم حمایت از تامین زیرساختها در شهرکهای صنعتی
4

کارشناس اقتصادی: حذف ارز ترجیحی تورم زا خواهد بود
صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1905- دوشنبه 22  آذر 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمد رحمانیان: 

خوشحالم که 
کتاب هایم بدون 

ممیزي چاب شدند!

6ورزش
ملی پوش بوکس: 

برای بهترین نتیجه 
بازی های آسیایی 

می جنگیم

نک 1با

به تازگی 4 نمایشنامه محمد رحمانیان از سوی نشر چلچله منتشر 
شده اند و رونمایي از آنها روز گذشته انجام شد. محمد رحمانیان 
هرچند هنوز برای چاپ بعضی آثارش گیر و گرفت هایی دارد 
ولی خوشحال است که نمایشنامه های تازه اش بدون ممیزی 

منتشر شده اند

طوفان شریفی، درباره برگزاری اردوهای تیم ملی بوکس جهت 
حضور در رقابت های تدارکاتی ارمنستان توضیح داد: بعد از 
مسابقات قهرمانی که حدودا یک ماه پیش برگزار شد، قرار 
است عازم این مسابقات شویم که قطعا می تواند تدارکات 

خوبی برای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو باشد

٥۰ دستگاه  خوددریافت بانک صادرات ایران تاکنون در تهران 
و مراکز برخی استان ها به بهره برداری رسیده و تعداد این 
دستگاه ها در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. این ماشین 
قابلیت  و  می گیرد  بهره  دنیا  روز  تکنولوزی  ترین  از جدید 

شناسایی پول تقلبی و مخدوش را دارد.

جابجایی پول نقد 
با »خوددریافت« 

بانک صادرات ایران

وزارت نفت پاالیشگاه می سازد رکوردزنی طالی سیاه
 با فروکش ترس از کرونا

بهای معامالت نفت برنت پس از ریزش ۱.۹ درصدی در روز 
پنج شنبه، با ۷۳ سنت معادل یک درصد افزایش، در ۷۵ دالر و ۱۵ 
سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۷۳ سنت معادل یک درصد افزایش، در ۷۱ دالر و ۶۷ سنت در هر 
بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه دو درصد ریزش کرده بود.
صفحه ۳

مهراد عباد در مورد پیش بینی فاینانس ۲۶ میلیارد 
یورویی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: میزان فاینانس 
پیش بینی شده در الیحه بودجه خوشبینانه است، در این مورد 

همه چیز به روابط خارجی بستگی دارد. 
با سرعت پیش  می رود ولی  برجام  بهترین حالت مذاکرات  در 
در این حالت هم چنین رقمی محقق نمی شود، چراکه در صورت به 
نتیجه رسیدن مذاکرات هم باید مراحل دیگری مانند صدور اجازه ورود 

شرکت  های خارجی به کشور را پشت سر بگذاریم، امروز حتی کسانی 
که در ظاهر دوست ما هستند هم به علت ترس از تحریم ها در ایران 

سرمایه گذاری نمی کنند.
وی افزود: مدت زمانی هم طول می کشد که اعتماد دوباره بین 
طرفین برگردد، حتی اگر این اتفاق هم رخ دهد وضعیت کشور ما شرایط 

باثباتی برای سرمایه گذار خارجی نیست.
صفحه ۳

دولت روی رفع تحریم ها حساب باز کرده است
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اطالعیه 

  در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و در اجرای سیاست های دولت خدمتگزار 
جهت نیل و دستیابی به عدالت اجتماعی و همچنین همگام شدن با برنامه های توسعه اقتصادی و نظر به 
اینکه توسعه صنایع و عمران و آبادی کشور مستلزم اجرای برنامه های عمرانی دراز مدت می باشد شرکت 
برق منطقه ای سمنان قصد اجرای عملیات خط ۲۰ کیلوولت دلبر خوارتوران   که مختصات جغرافیایی به 

پیوست   می باشد  که رعایت حریم قانونی بشرح ذیل الزامی می باشد : 
شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان بمنظور اطالع کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان اراضی 
واقع در مسیر و حریم خطوط مذکور و جلب توجه آنان به مفاد مواد 16 ، 18 و 19 قانون سازمان برق ایران 
و الیحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 3 تیر 13٥9 شورای انقالب جمهوری اسالمی 
ایران برابر ماده 11 تصویب نامه شماره 1۲7۲7 / ت ٥۰73۲ ه مورخ 94/۲/6 هیات وزیران درخصوص 
حریم خطوط مبادرت به درج آگهی از طریق مطبوعات و ابالغ موارد قانونی به آنها به این طریق می نماید . 
حریم طولی خطوط ازتصویر فازهای بیرونی بر روی زمین به طرفین برای خطوط ۲۰کیلوولت حداقل به میزان 
۲.1    می باشد. حداقل فاصله )عمودی( ایمن سطح جاده های اصلی ازنزدیکترین سیم های فاز موجود )در 

حالت تقاطعی ( در خطوط باسطح ولتاژ ۲۰کیلوولت به میزان 7)هفت متر( می باشد.
که در این فواصل اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات صنعتی مسکونی و تأسیسات 
دامداری یا باغ یا درختکاری و انبارداری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق 

ممنوع می باشد . 
مطابق ماده 9 الیحه مذکور اقدام به هر گونه عملیات ساخت و ساز   در مسیر و حریم خطوط مذکور ممنوع 
است و این شرکت در صورت مشاهده اعمال مغایر با مصوبه فوق نسبت به تعقیب متخلفین اعم از اشخاص 
حقیقی و حقوقی در نزد مراجع ذیصالح قضائی و انتظامی و رفع تجاوز و قلع و قمع مستحدثات اقدام خواهد 
کرد . ضمناً صاحبان اراضی و امالک واقع در مسیر خط می توانند جهت کسب اطالعات به دفتر حقوقی و یا 
به معاونت طرح و توسعه این شرکت واقع در سمنان – بلوار قدس خیابان برق – شرکت برق منطقه ای 

مراجعه و یا مکاتبه نمایند .
شناسه آگهی: ۱۲۴۰۴۴۵

روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای سمنان 

فت«  یا ر د د »خو ی  ه ها ستگا د
دریافت  امکان  ایران  صادرات  بانک 
به  آن  واریز  و  نقد  وجه  شبانه روزی 

حساب را فراهم کرده است.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به   
بانک  این  مشتریان  ایران،  صادرات 
می توانند بدون مراجعه به شعب، مبالغ 
نقدی شامل اسکناس های ۵۰ و ۱۰۰ 
هزار   ۵۰ ایران چک های  و  ریالی  هزار 
دستگاه های  از  استفاده  با  را  تومانی 
خوددریافت به حساب خود واریز کرده 
و نسبت به انتقال آن نیز اقدام کنند. با 
مبلغ  روزانه  دستگاه ها  این  از  استفاده 
بانک  حساب  به  ریال  میلیون   ۱۵۰
قابل  کارت  سپهر  طریق  از  صادرات 
حداکثر  واریز  بار  هر  در  و  بوده  واریز 
۱۵۰ برگ اسکناس قابل پذیرش توسط 

دستگاه است.
بانک  خوددریافت  دستگاه    ۵۰
و  تهران  در  تاکنون  ایران  صادرات 
بهره برداری  به  استان ها  برخی  مراکز 
رسیده و تعداد این دستگاه ها در آینده 
نزدیک افزایش خواهد یافت. این ماشین 

از جدید ترین تکنولوزی روز دنیا بهره 
می گیرد و قابلیت شناسایی پول تقلبی 

و مخدوش را دارد.
خوددریافت  دستگاه های  استفاده 
در  آمد  و  رفت  پر  و  خرید  مراکز  در 
برای  مشتریان  نیاز  کاهش  راستای 
مراجعه به شعب در شرایط شیوع کرونا، 
استفاده بهینه از زمان و حرکت به سمت 

بانکداری دیجیتال از مهمترین اهداف 
این  است.  دستگاه ها  این  به کارگیری 
دستگاه ها اسکناس دریافتی از مشتریان 
را به طور خودکار در کاست ها جاگذاری 
کرده و امکان دریافت دوباره آنها توسط 
سایر مشتریان را به عنوان یک خودپرداز 

فراهم می کند.
یا   CRS بانکی  ماشین های 

فارسی  معادل  عبارت  با   ATMR
»خودگردان«، نسل جدید خودپردازهای 
دریافت  نه  تنها  که  هستند  بانکی 
بلکه  است،  ممکن  آن ها  در  اسکناس 
وارد  اسکناس  آن ها  از طریق  می توان 
واریز  عملیات  و  کرده  بانکی  ماشین 
آنی وجه نقد به حساب را انجام داد. از 
دیگر مزایای این ماشین ها می توان به 
کاهش هزینه های مربوط به پول گذاری 
مدیریت  خودکار  چرخه   وجود  به دلیل 
اشاره  اسکناس های ورودی و خروجی 

کرد.
با استفاده از دستگاه ها و جایگزینی 
می توان  معمولی،  خودپردازهای  با  آن 
روزانه  عملیات  از  قابل توجهی  بخش 
عملیات  در  شعب  بانکی  متصدیان 
دریافت و پرداخت اسکناس را کاهش 
و بدین ترتیب بهره وری سرمایه انسانی 

بانک را افزایش داد.
مشتریان  تجربه  بهبود  همچنین 
دستگاه ها  این  توسط  خدمت  ارائه  از 
در تمام طول شبانه روز و در تمام طول 

سال، از مزایای این راهکار است.

جابجایی پول نقد با »خوددریافت« بانک صادرات ایران

وزارت نیرو 
شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان

وزارت نیرو 
شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان

صفحه ۲

در  نــه  میا مــردم  ینــده  نما
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
بانکهــا بــه شــکل گســترده بــه جــای 
بانکــداری، بنــگاه داری کــرده و بــا 
ــی  ــد همراه ــای مول ــد و بخش ه تولی

. نمی کننــد
ســیدمرتضی حســینی در جلســه 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــی مجل علن
ــت: در  ــود گف ــتور خ ــان دس ــق می نط
شــعارهای دولــت مســاله مردمــی بودن 
ــردم  ــان م ــردم شــنیدن و در می و از م
ــه  ــرا ک ــده اســت. چ ــرار ش ــودن تک ب
ــه  ــی کلم ــی واقع ــه معن ــا ب ــر م اگ
ــد  ــار مــردم باشــیم بای ــم کن می خواهی
ــارزه  ــد مب ــاد و مفس ــا فس ــان ب بی ام

ــم. کنی
در  نــه  میا مــردم  ینــده  نما
مجلــس شــورای اســالمی، افــزود: 
بســترهای فســاد در قــوه مجریــه 
تشــکیل می شــود. فرارهــای مالیاتــی، 
انحصارهــای بــی بدیل، ســوء اســتفاده 
ــالم  ــای ناس ــی، فعالیت ه از ارز ترجیح
ــا،  ــال اینه ــاق و امث ــوداگرانه، قاچ س
فســادهایی اســت کــه باید بــا پیگیری، 
ــارزه شــود. ــا آن مب ــه و همــت ب برنام
حســینی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
کشــور، گفت: مشــکل مســکن، اشتغال 
جوانــان، تــورم و گرانــی، قاچــاق کاال و 

و واردات بــی رویــه از جملــه ایــن 
مشــکالت اســت. در حالــی کــه کشــور 
ــش آب،  ــی در بخ ــای فراوان ظرفیت ه
نفــت، معــادن، بــازار گســترده داخلــی، 
همســایگان، اســتعدادهای جوانان دارد. 
البتــه بــرای غلبــه بــر مشــکالت بایــد 
ایــن ظرفیت هــا درســت شــناخته شــده 
ــن و کاردان اســتفاده  و از عناصــر موم

شــود.
وی، کشــور را نیازمنــد بازنگری در 
انقــالب اداری عنــوان کــرد و  گفــت: 
ــران  ــش مدی ــش و چین ــر گزین از نظ
ــی  ــد آن دســته از عناصــر و مدیران بای
کــه در بــه وجــود آمــدن وضــع موجــود 
ــه  ــد، از چرخ ــریک بودن ــهیم و ش س
و  گیــری  تصمیــم  تصمیم ســازی، 

ــار گذاشــته شــوند. ــی کن اجرای
نماینــده مــردم میانــه در مجلــس 
یازدهــم بــا تاکیــد بــر مبــارزه بــا 
مافیــای واردات و قاچــاق در دولــت 
ســیزدهم تاکیــد کــرد: سالهاســت کــه 
بانکهــا بــه صــورت گســترده بــه جــای 
ــا  ــرده و ب ــگاه داری ک ــداری،  بن بانک
ــی  ــد همراه ــای مول ــد و بخش ه تولی
ــق  ــی پشــتوانه خل ــول ب ــد.  پ نمی کنن
کــرده و بــه شــدت بــورس بــازی 
می کننــد. طبــق آمارهــای اعــالم 
ــزار  ــون و ۷۰۰ ه ــک میلی ــده از ی ش

ــون و  ــک میلی ــدود ی ــی ح ــه خال خان
ــا  ــه بانک ه ــار صــد دســتگاه آن ب چه
تعلــق دارد و حــدود ۹۵ درصــد پاســاژها 
و مال هــا و مراکــز تجــاری توســط 
شــرکت های وابســته بــه بانک هــا 
ســاخته می شــود و بایــد نظــام بانکــی 
و پولــی کشــور یــک بــار برای همیشــه 

ــود. اصــالح  ش
حســینی بــا اشــاره بــه نارضایتــی 
مــردم از عملکــرد خودروســازان گفــت: 
بــی  گــران،  خــودرو  خودروســازان 
کیفیــت و غیــر قابــل رقابــت بــا 
ــد  ــد می کنن ــی تولی ــای خارج خودروه
ــی  ــروش مطلوب ــس از ف ــات پ و خدم
ارائــه نمی دهنــد.  امــا بــاز هــم از آنهــا 
ــی  ــی اساس ــم و قدم ــت می کنی حمای
ــازی  ــت خودروس ــالح صنع ــرای اص ب

ــم. ــر نمی داری ــور ب کش
وی دربــاره شــرایط مــدارس و 
تعلیــم و تربیــت در کشــور، خاطرنشــان 
کــرد: پیشــرفت یک جامعه و کشــور در 
گــرو تعلیــم و تربیــت و معلمــان اســت 
ــع  ــت قاط ــا اکثری ــم ب ــس ه و  مجل
ــه حــوزه آمــوزش و پــرورش و حــل  ب
مشــکل اقتصــادی و معیشــتی معلمــان 
تاکیــد دارد. امــا در مرحلــه عمــل 
ــل  ــه دلی ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام س
ــی  ــش نقدینگ ــار و افزای ــود اعتب کمب

ــدی  ــه بن ــه رتب ــب الیح ــرای تصوی ب
ــد. ــکاری نمی کن ــان هم معلم

نماینــده مــردم میانــه در مجلــس 
ــت  ــه داد: دول ــالمی ادام ــورای اس ش
ــر  ــی نظی ــام اقدامات ــا انج ــد ب می توان
بــاالی  دهک هــای  یارانــه  حــذف 
ــی،  ــای نجوم ــذف حقوق ه ــه، ح جامع
اخــذ  و  معوقــه  مالیات هــای  اخــذ 
و  خالــی  خانه هــای  از  مالیــات 
جلوگیــری از فرارهــای مالیاتــی اعتبــار 
الزم بــرای ایــن الیحــه را تامیــن کند.

حســینی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
ــوزه  ــت: ح ــود گف ــه خ ــوزه انتخابی ح
و  ظرفیت هــا  وجــود  بــا  انتخابیــه 
پتانســیل های فــراوان و جــاری بــودن 
۳۳ درصــد روان آبهــا در گســترده آن و 
ــزرگ  ــود ۴۲ ســد کوچــک و ب ــا وج ب
ــود آب کشــاورزی و آشــامیدنی  از کمب

ــرد. ــج می ب رن
بــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
توجهــی و ضعــف مدیریــت باعــث 
شــده شهرســتان میانــه به رغــم منابــع 
ــوب  ــت خ ــف و موقعی ــادن مختل و مع
جغرافیایــی و طبیعــی بیشــترین تعــداد 
ــد و   ــته باش ــتان داش ــکاران را در اس بی
بیــش از ۱۰۰ روســتا فاقــد راه مناســب 
و حدود ۸۵ روســتا آب آشــامیدنی ســالم 

ــد. ــی ندارن و کاف

نماینده مجلس:

بانک ها به جای بانکداری، بنگاه داری می کنند
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نماینده مرودشت:
مافیای خودرو سال ها است ملت ایران را به استثمار کشیده است 
نماینده مرودشت در مجلس یازدهم، گفت: مجلس و دولت در جهت شکستن 
انحصار و ایجاد رقابت سالم و در راستای افزایش کیفیت و تنوع محصوالت، بازگشت 
امید و جلب رضایت مردم، صرفه جویی در مصرف بنزین،  اقدام به آزادسازی قیمت 
خودرو در کنار آزادسازی واردات کنند که تنها راه بیرون رفت از وضعیت کنونی است.

»جالل رشیدی کوچی« در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور، گفت: با خودم عهد بستم که اگر روزی به مجلس راه پیدا کردم صدای ملت 
در خانه ملت باشم. امروز از درد بزرگ این ملت می گویم بی آنکه ترسی از عصبانیت 
مافیای خودرو یا ابایی از ناراحتی فالن آقازاده سهام دار داشته باشم.  امروز از مولودی 
ناقص الخلقه می گویم که بعد از ۵۰ سال ارتزاق از خون و مال ملت به غولی عظیم 

تبدیل شده که هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست.
نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم افزود: قصه امروز 
خودروسازی ما،  قصه پر غصه است برای ملتی که سالها از ابتدایی ترین حق خود که 
دست بر قضا در اسالم هم بر آن تاکید شده یعنی مرکب خوب بی بهره اند، چرا که به 
واسطه انحصار ناشی از حمایت های بی پایان دولتها، مافیای خودرو سال ها است ملت 
ایران را به استثمار کشیده است، کار تا جایی بیخ پیدا کرده که خودروسازان عنان دولتها 

در دست دارند نه دولتها ناظر و کنترل کننده خودروسازها.
رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: مافیای خودرو منافع برخی تصمیم گیران و تصمیم 
سازان را با منافع خود گره زده و به گونه ای بر گرده ملت سوار و بی محابا می تازد که 
صدای خرد شدن استخوان های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی شنود. سوال اصلی 
بعد از ۵۰ سال این است حمایت بی قید و شرط از صنعت خودروسازی در چه جایگاهی 
است، آیا می توان خودرویی که طراحی و تکنولوژی آن متعلق دهه ۸۰ و ۹۰ میالدی 
و اکثر قطعات آن امروزه از چین تامین می شود به عنوان خودروی ملی نامگذاری کرد؟
وی بیان کرد: تاکنون چندموتور در حجم های مختلف توسط خودروسازان طراحی 
و ساخته شده است؟ به جز پلتفرم ها موجود که از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز 
نمی کند چه پلتفرم های جدید در کشور تولید شده است؟ آیا با تغییر جلو پنجره، چراغ ها، 
صندوق عقب یا پاشیدن یک قوطی رنگ قرمز بر روی نقاطی از خودرو و اضافه کردن 

کلمه »پالس« به انتهای نام خودرو می توان بگوییم خودروی جدید تولید کرده ایم؟
این نماینده مجلس یازدهم افزود: امروز خودروسازان به بهانه زیان انباشته و 
ضررهای پی در پی با گستاخی تمام با وجود دستور صریح ریاست جمهور و مخالفت 
مجلس قیمت را افزایش و متاسفانه وزیر مربوطه به جای تنبیه در توجیهی ناشیانه 

افزایش قیمت را اصالح قیمت گذاری می نامد.
رشیدی کوچی تصریح کرد: کجای دنیا دیده اید که برای خودرو مردم را به صف 
کنند و قرعه کشی به راه بیاندازند آن هم قرعه کشی هایی که بی نتیجه و صوری است، 
معموال این تولید کننده است که به دنبال مشتری می دود نه مشتری به دنبال تولیدکننده. 
یا شما می توانید نیاز داخل را برطرف کنید یا نمی توانید. اگر می توانید پس این بازی 
چیست؟ اگر نمی توانید مردم و مملکت که نمیتواند معطل بی عرضگی شما باشد یا 
شاید هم می توانید اما می خواهید محصوالت به شدت بی کیفیت خود را با قیمت های 
باالتر به ملت مظلوم قالب کنید.نماینده مرودشت در مجلس یازدهم گفت: این تراژدی 
آنجایی غمگین تر می شود که صحبت از بازار دسته دوم به میان می آید با یک مثال 
اوج این درد را به شما می گویم، خودروی ماکسیمای مدل ۱۳۹۰ امروز در بازار ما 
قیمتی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان دارد یعنی معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار دالر، حال جالب 
است بدانید همین خودرو در کشورهای همسایه ما قیمتی بین ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار 

و ۵۰۰ دالر دارد اختالف فاحش قیمت چیزی جز انحصار و دیکتاتوری خودرو است.
رشیدی افزود: امروز مافیای خودرو حرف از آزادسازی قیمت می زند و از اینکه 
مجبور است فوالد، مس و پالستیک و قطعه را به قیمت آزاد تهیه کند و محصول خود 
را مثال به قیمت دولتی بفروشد می نالد، اشکال ندارد ما هم موافق آزادسازی قیمت ها 
هستیم به شرط آنکه واردات آزاد و تعرفه به صورت تدریجی حذف شود. آیا نیم قرن 

فرصت کافی در حمایت از این صنعت ملی نیست؟
وی افزود: خروجی این حمایت های بعضا نادرست امروز چیزی جز ایجاد نارضایتی، 
از دست رفتن جان هزاران انسان، بحران های اجتماعی، بدبینی نسبت به حاکمیت، بلعیدن 
و چپاول سرمایه ملی اعم از ریالی، ارزی و ذخایر انرژی و حیف و میل بیت المال مسلمین 
نیست. لذا پیشنهاد می شود مجلس و دولت انقالبی در جهت شکستن انحصار و ایجاد 
رقابت سالم و در راستای افزایش کیفیت و تنوع محصوالت، بازگشت امید از دست رفته 
و جلب رضایت آحاد مردم، صرفه جویی در مصرف بنزین و سایر هزینه های جانبی با 
در نظر گرفتن سود حاصل ما به التفاوت این صرفه جویی به عنوان درآمد پایدار و ایجاد 
اشتغال برای هزاران جوان ایرانی براساس یک برنامه زمان بندی اقدام به آزادسازی قیمت 
خودرو در کنار آزاد سازی واردات کنند تنها راه بیرون رفت از وضعیت کنونی همین است.

رییس جمهور: 
هدف بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است

رییس جمهور هدف اصلی در بودجه ۱۴۰۱ را ثبات اقتصادی عنوان 
کرد و گفت: بودجه باید از یک ثبات بهره مند شود که برای تولید کننده و 
مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد و الزمه آن این است که بودجه 

ای را ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز گذشته)یکشنبه( در صحن علنی مجلس 
از ویژگی های الیحه بودجه و تمایز آن  با تشریح برخی  شورای اسالمی 
با بودجه سنوات قبل اظهار کرد: از همکاران خود در دولت، همه وزیران 
و به ویژه سازمان برنامه و بودجه که برای الیحه بودجه تالش کردند که 
در وقت مقرر تقدیم مجلس شود، تشکر می کنم و امیدوارم که نمایندگان 
مجلس در صحن و کمیسیون ها بر غنای آن بیفزایند و بودجه ای که در 

شان و گره گشای مشکالت کشور باشد ارائه شود.
رییس جمهور اضافه کرد: در این سال های پیروزی انقالب اسالمی به 
برکت مجاهدت های مردان و زنان در جای جای کشور در جهت توسعه 
یافتگی آب، برق، گاز، در حوزه آموزش عالی، کشاروزی، صنعت و معدن 
کار بسیار  شده است اما با همه اقداماتی که تاکنون برای توسعه  یافتگی در 
شهرها و روستاها انجام شده است، که باید قدردان بود، اما هم در حوزه مسائل 
اقتصادی و هم در مسائل اجتماعی و فرهنگی با مشکالت جدی مواجهیم.

 آیت اهلل رییسی خاطرنشان کرد: نیازمند یک حرکت جهادی و برنامه ای 
برنامه  با یک  و  باشد  هستیم که پیش روی همه دولتمردان و مسئوالن 
ریزی دقیق کارهایی انجام شود که مشکالت را از پیش پای مردم بردارد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصالح ساختار 
بودجه گفت: رهبری همواره بر ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال تاکید کرده 
اند و امروز اشتغال یکی از مسائل مهم کشور در استان هایی است که به آن 
سفر می کنیم. رییس دولت سیزدهم در ادامه اصالح نظام بانکی و بهبود 
فضای کسب و کار را از دیگر تاکیدات بودجه ای ذکر کرد و گفت: در آسیب 
شناسی   اقتصادی وقتی به شرایط نگاه می کنیم، شاهد بی ثباتی اقتصاد و 
نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و نهایتا کیفیت نامناسب  تورم فزاینده، 
بودجه ریزی هستیم. اینها اقتضا می کند به آنچه انجام شده و برنامه  برای 

آنچه که انجام بشود نگاه و بازنگاهی داشته باشیم.
 اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند

 آیت اهلل رییسی تصریح کرد: اشکال جدی که در قبل همه را رنج 
می داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که 
می شد با استفاده از ظرفیت های فراوان کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم 
و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمی شد. امروز رشد اقتصادی در حد ۴ دهم 
درصد، افزایش هزینه های ۱۰ برابری مردم، و مشکالت مردم نمایندگان و 

کسانی که این شرایط را می بینند، رنج می دهد.  
رییس جمهور نخستین هدف در این بودجه ۱۴۰۱ را ثبات اقتصادی 
عنوان کرد و گفت: اقتصاد باید از ثباتی برخوردار باشد که برای تولید کننده، 
مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد. الزمه ثبات اقتصادی این است 
بودجه ای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم چرا که کسری بودجه 

ریشه بسیاری از مشکالت در کشور است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

پرداخت وام ازدواج در سال آینده  تغییر می کند!
نان  ا جو مور  ا معاون 
وزارت ورزش و جوانان گفت 
که تسهیالت ازدواج جوانان 
تنها حذف  نه  بودجه ۱۴۰۱  در الیحه 
نشده، بلکه فرآیند آن به استناد قانون 
»حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 

»تغییر« یافته است.
اینکه  بر  تاکید  با  یامین پور  وحید 
ارائه تسهیالت ازدواج جوانان در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است، اظهار 
 ۱۷ تبصره  »ب«  بند  در  دولت  کرد: 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان »رفاه  و 
سالمت«، به اجرایی شدن قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده 
که ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و 
تکلیف  به  مربوط  نیز  جمعیت  جوانی 
تسهیالت  پرداخت  به  مرکزی  بانک 

ازدواج جوانان است. 
به  اشاره  با  جوانان  امور  معاون 
تحت  بودجه ۱۴۰۱  تبصره ۱۶ الیحه 
تصریح  تکلیفی«،  »تسهیالت  عنوان 
کرد: در واقع این تبصره، ارائه تسهیالت 
ازدواج به جوانان را حذف نکرده بلکه 
درخواست »اختیار« برای آن کرده است. 
به این معنا که در صورت اجازه مجلس 
موضوعات و ذینفعان و دوره بازپرداخت 
نامه  آیین  توسط  تسهیالت  میزان  و 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 

تعیین شود. 
در  واقع  در  اینکه  بیان  با  وی 
الیحه ۱۴۰۱ متن تبصره ها تغییر یافته 
شده  داده  ارجاع  مربوطه  قانون  به  و 
سال  در  ازدواج  وام  مبلغ  درباره  است، 
 ۴ تبصره   با  مطابق  داد:  ادامه   ،۱۴۰۱
و  خانواده  از  حمایت  قانون   ۶۸ ماده 
بعد  به   ۱۴۰۱ سال  از  جمعیت،  جوانی 

به  ساالنه  تورم  نرخ  اندازه  به  حداقل 
تبصره های  و  ماده  این  موضوع  مبالغ 

آن اضافه می شود. 
واحده  ماده   ۱۶ تبصره  براساس 
الیحه بودجه سال آینده که مربوط به 
تسهیالت تکلیفی است، بانک مرکزی 
طریق  از  یران  ا اسالمی  جمهوری 
بانک های دولتی، خصوصی و موسسات 
پرداخت  به  بانکی مکلف  اعتباری غیر 
تسهیالت قرض الحسنه از محل ۱۰۰ 
درصد مانده سپرده های قرض الحسنه 
شبکه  جاری  سپرده های  درصد   ۵۰ و 
به  قانونی  سپرده  کسر  از  پس  بانکی 
موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس 
برنامه  قانون  از جمله  اسالمی  شورای 

ششم توسعه است.
و  موضوعات  تبصره،  این  طبق 
پرداختی،  تسهیالت  میزان  ذینفعان، 
موضوعاتی  جمله  از  بازپرداخت،  دوره 
است که در آیین نامه اجرایی این بند 
که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 
جمهوری  مرکزی  بانک  همکاری  با 
مناطق  امور  معاونت  و  ایران  اسالمی 
محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ 
هیأت  تصویب  به  و  تهیه  قانون  این 

وزیران می رسد، تعیین می شود.
ماده  با  مطابق  دیگر  سوی  از 
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون   ۶۸
ازدواج  از  حمایت  منظور  به  جمعیت، 
از  است  مکلف  مرکزی  بانک  جوانان، 
محل پس انداز و جاری قرض الحسنه 
الحسنه  قرض  تسهیالت  بانکی،  نظام 
بیشتر  که  زوج هایی  کلیه  به  را  ازدواج 
از چهار سال از تاریخ عقد آنها نگذشته 
باشد و تا کنون تسهیالت ازدواج دریافت 
نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در 
سال ۱۴۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج 
برای زوج های زیر ۲۵ سال )مردان( و 
واجد  )زنان(  سال   ۲۳ زیر  زوجه های 
شرایط دریافت وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون 
تومان و برای سایر زوجین ۷۰ میلیون 

تومان بود. 
برای  باید  بانک ها  راستا  این  در 
اعتبار  از سه مورد  ضمانت صرفا یکی 
سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم 
فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را به 

منزله ضمانت بپذیرند. 
و  خانواده  از  حمایت  قانون  طبق 
جوانی جمعیت، مسئولیت حسن اجرای 

حکم این ماده به عهده بانک مرکزی 
و  مدیران  کلیه  و  عامل  بانک های  و 
کارکنان ذی ربط است و عدم پرداخت 
تخلف  تسهیالت  پرداخت  در  تاخیر  یا 
محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع 

ذی صالح است . 
بانک ها  تمامی  دیگر  سوی  از 
د  تعدا ماهانه  صورت  به  ند  موظف ا
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی 
این  دریافت  نوبت  در  افراد  تعداد  و 
اعالم  به صورت عمومی  را  تسهیالت 

کنند. 
همچنین مطابق با تبصره  ۴ ماده 
۶۸ قانون مذکور، از سال ۱۴۰۱ به بعد 
به  ساالنه  تورم  نرخ  اندازه  به  حداقل 
تبصره های  و  ماده  این  موضوع  مبالغ 

آن اضافه می شود. 
نیز مهدی عبدالعلی  این  از  پیش 
میزان  درباره  بودجه  کارشناس  پور 
افزایش مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، 
گفته بود: »دولت در پیش نویس نهایی 
جوانی  قانون  مطابق   ۱۴۰۱ الیحه 
گرفته  نظر  در  الزم  اقدامات  جمعیت 
است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ 
میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر 
در  این  یابد  افزایش  باید  تورم  اساس 
حالی است که طبق الیحه پیش نویس 
اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون 
نظر  به  بنابراین  بود  شده  ذکر  تومان 
می رسد این تغییر نظر دولت به سختی 
و با تالش مجلس صورت گرفته است. 
بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، 
زوج های  برای  و  تومان  میلیون   ۱۰۰
جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته 

شده است«.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تمدید پذیرش بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف 
دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز 
در دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در این دانشگاه تا 

آخر ماه جاری تمدید شده است.
بر این اساس، متقاضیان می توانند درخواست خود را به صورت الکترونیکی 
https:// admission. اتصال به درگاه “  از طریق  به همراه مدارک الزم 

Edu.edu.sharif “ ارسال نمایند.
بازه زمانی دریافت درخواست تا تاریخ ۳۰ آذر ماه سال جاری تمدید شده 
و با تاکید دانشگاه شریف، درخواست های دریافتی به غیر از درگاه مشخص شده 

بررسی نخواهند شد.
آزمون  بدون  »پذیرش  آئین نامه  اساس  بر  دانشجویان  این  پذیرش 
دانشجویان  میان  از  ارشد«  کارشناسی  تحصیلی  دوره  در  درخشان  استعدادهای 
کارشناسی ورودی نیمسال اول ۱۳۹۷ که در ۸ نیمسال فارغ التحصیل می شوند، 
و  می شوند  فارغ التحصیل  نیمسال   ۶ در  که   ۹۸ ورودی  کارشناسی  دانشجویان 
همچنین دانشجویان دو رشته ای ورودی ۱۳۹۶ که طی ۱۰ نیمسال فارغ التحصیل 

می شوند ، انجام می شود.
چهارم  سه  حداقل  گذراندن  درخواست،  ارائه  جهت  الزم  شرایط  حداقل   
)انتهای  تحصیلی  هفتم  نیمسال  شروع  از  قبل  تا  کارشناسی  دوره  واحدهای  از 
تابستان ۹۹ برای ورودی های دو رشته ای ۱۳۹۶ و تابستان ۱۴۰۰ برای ورودی های 

۱۳۹۷( اعالم شده است.
گذرانده  واحد  حداقل  عتف،  وزارت  موافقت  با  و  کرونا  شیوع  دلیل  به 
شده برای ورودی های ۱۳۹۶ تا ۴ واحد قابل کاهش است به شرطی که این 
در  واحد حذف شده  میزان  این  به   ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دوم  نیمسال  در  دانشجویان 

باشند. داشته  کارنامه 
از دیگر شرایط پذیرش این است که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف باید 
جزء ۲۵درصد نخست ورودی های کارشناسی رشته مربوطه باشند و دانشجویان 
)به شرط   ۱۸ باالی  معدل  یا  گرایش(  نه  )و  رشته تحصیلی   ۵ تا  رتبه های۱  با 
قرارگیری جزء ۱۵ درصد برتر هم ورودی ها و هم رشته ای ها در دانشگاه تهران، 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم 
و صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعت نفت )رشته مهندسی نفت(، دانشگاه 
و  اقتصاد  )رشته های  دانشگاه عالمه طباطبایی  پایه(،  )رشته های علوم  اصفهان 
مدیریت( و ۸ درصد برتر در رشته تحصیلی )نه در گرایش( تا حداکثر ۳ نفر از 

سایر دانشگاه های کشور پذیرش خواهند شد.
البته،پرونده این داوطلبان صرفًا در صورت وجود گواهی رتبه بررسی خواهد 
شد. همچنین، این داوطلبان باید تحصیالت کارشناسی خود را تا قبل از آغاز سال 

تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ به اتمام رسانده باشند.
در اطالعیه دانشگاه صنعتی شریف در زمینه پذیرش دانشجوی کارشناسی 
حضوری،  نیمه  مجازی،  دوره های  مدارک  که  است  آمده  آزمون  بدون  ارشد 
غیرحضوری، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد، 
برای ورود بدون آزمون، مورد پذیرش نخواهد بود و درخواست متقاضیان فقط 
برای ورود به یک رشته تحصیلی بررسی خواهد شد؛ در صورت ارسال درخواست 

برای بیش از یک رشته هر دو درخواست لغو خواهد شد.
برای  میتوانند  دریا  مهندسی  و  مکانیک  مهندسی  رشته های  دانشجویان 
کارشناسی ارشد مهندسی دریا داوطلب شوند. همچنین دانشجویان رشته مهندسی 
مکانیک میتوانند برای کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا نیز درخواست ارائه کنند.
هسته ای  مهندسی  و  انرژی  مهندسی  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  پذیرش 
مکانیک،  مهندسی  برق،  مهندسی  کارشناسی  دانش آموختگان  میان  از  فقط  نیز 

مهندسی شیمی و فیزیک خواهد بود.
تحصیلی  کارنامه  ارائه  شامل  افراد  این  نام  ثبت  جهت  نیاز  مورد  مدارک 
)ریزنمرات تا آخرترم شش(، سوابق علمی پژوهشی مندرج در فرم درخواست)در 
به صورت  ریال  میلیون و ۲۰۰ هزار  مبلغ یک  پرداخت  صورت وجود سوابق(و 

الکترونیکی در سامانه دریافت پرونده است.

مرگ مرد میانسال در انبار بنزین خصوصی!
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از فوت یک مرد میانسال به دلیل 

حریق در یک خانه قدیمی در محله اتابک خبر داد.
گفت:  حادثه  این  جزییات  درباره  تهران  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
آتش سوزی در یک ساختمان واقع در محله اتابک، خیابان درخشان نو به سامانه ۱۲۵ 

سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده می شود.
وی با بیان اینکه بالفاصله سه ایستگاه با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شد، 
ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان دو طبقه قدیمی به وسعت ۶۰ متر بود. در ظاهر 
امر مشخص بود که این ساختمان کاربری مسکونی دارد در حالی که ساختمان به محل 
بنزین در گالن های کوچک و بزرگ که در مجموع حدود ۵۰۰  نگهداری مقدار زیادی 

لیتر بود، تبدیل شده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: آتش به گالن های 

بنزین سرایت کرده و برخی از گالن ها براثر شدت حرارت ذوب شده بود.
ملکی با بیان اینکه دو طبقه کامال در آتش شعله ور بود، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه حریق بر اثر مایعات قابل اشتعال صورت گرفته بود آتش نشانان با استفاده از محلول 
کف عملیات اطفاء را آغاز کردند. همچنین همزمان عملیات جستجو را نیز آغاز کرده و با 
بدن بی حال یک مرد تقریبا ۵۲ ساله مواجه شدند و او را سریعا از محل خارج کرده و به 
عوامل اورژانس تحویل دادند که پس از معاینه توسط عوامل اورژانس مشخص شد این 

فرد جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: آتش خاموش و از سرایت آن به منازل اطراف جلوگیری شد. در نهایت 
عملیات ایمن سازی نیز به پایان رسید.

جوان عصبانی مادر و خواهر خود را سالخی کرد
یک فرد در شوشتر به دلیل اختالف خانوادگی مادر وخواهر خود را به قتل رساند.

فرماندار شوشتر در این زمینه گفت: یک جوان  حدود ۲۳ ساله صبح روز یکشنبه 
درپی اختالف با خانواده خود با استفاده از سالح سرد و گرم با اعضای خانواده درگیر شد 

که در این نزاع مادر و خواهر جوان خود را  به قتل رساند.
حجت اهلل  دهدشتی افزود: در این درگیری فرد قاتل  سه نفر دیگر از اعضای خانواده 
اش  شامل پدر، برادر و خواهرش را نیز زخمی کرد که به مراکز درمانی اعزام شده اند 
ولی حال یک نفر از آنان وخیم گزارش شده است. وی با بیان اینکه  موضوع در دست 
بررسی بیشتر است ادامه داد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به این ماجرا ورود کرده 
و علت دقیق این درگیری و ابعاد آن در دست پیگیری است که پس از روشن شدن ابعاد 

آن اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.
وی گفت: قاتل  که از صحنه جرک متواری شده بود بالفاصله توسط پلیس دستگیر 

و تحت بازجویی قرار گرفت.

مرگ مرد جوان به دست زورگیرها 
مدتی قبل به دنبال اعالم یک فقره زورگیری در یکی از خیابان های اندیشه خیلی 
زود گشت کالنتری در محل حضور یافت و با پیکر خونین مردی ۴۵ ساله روبه رو شدند.
مأموران کالنتری در نخستین تحقیقات دریافتند چهار سارق زورگیر با دو دستگاه 
موتورسیکلت هنگامی که مرد جوان در حال پیاده شدن از خودرواش بوده به طرف او 
رفته و گردنبند طالی او را می قاپند. مرد جوان نیز به تعقیب سارقان پرداخت اما یکی 
از آنها با ضربه های چاقو وی را مجروح کرد و از محل گریختند که مرد مالباخته در اثر 

شدت جراحت در بیمارستان فوت کرد.
با شروع تحقیقات پلیسی سرانجام هفته گذشته سه نفر از متهمان که حدود ۲۵ 
سال دارند، شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر شدند و متهم اصلی در بازجویی ها به 

قتل اعتراف کرد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

مقابله  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
درباره  مطالعات  اینکه  بیان  با  کرونا  با 
علیه  سال   ۱۲ زیر  سنین  واکسیناسیون 
حال  عین  در  نشده،  کامل  هنوز  کووید 
به  توجه  با  گفت:  اُمیکرون  سویه  درباره 
داریم  زمینه  این  فعال در  اینکه ۳ مرکز 
تا  که حتی روزهای تعطیل هم از صبح 
شب در حال فعالیت و ژن سکوئنسینگ 
هستند، اما هنوز گزارشی از امیکرون در 

ایران نداریم.
دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه 
با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  جلسه 
علمی  کمیته  جلسه  در  گفت:  کرونا، 
اُمیکرون  سویه  از  یافته ها  آخرین  درباره 
مختلف  کشورهای  در  آن  گسترش  و 
جهان صحبت شد و بحث دوم در مورد 
آن  مختلف  پلتفرم های  و  واکسیناسیون 
درباره  نیز  بخشی  در  بود.  بوستر  ُدز  و 
شرکت های داخلی که کار تولید واکسن 
را انجام می دهند نیز صحبت هایی شکل 

گرفت.
زیر  افراد  واکسیناسیون  درباره  وی 
مطالعات  هنوز  کرد:  اظهار  نیز  سال   ۱۲
و  است  کار  دستور  در  اما  نشده  کامل 

که  آوریم  دست  به  کافی  اطالعات  اگر 
نشان دهنده کارایی و عدم عارضه برای 
سنین زیر ۱۲ سال باشد )که معموال در 
برخی کشورها برای ۵ تا ۱۲ سال انجام 
ان شاءاهلل  است(  آغاز شده  واکسیناسیون 
ابالغ می شود؛ اما هنوز در دستورکار نیست 
و کمیته علمی هنوز در حال مطالعه بر آن 
است تا از کشورهایی که در حال انجام این 
کار هستند، اطالعات به دست آورد تا بر 

اساس آنها تصمیم گیری کند.
یک  در  خوشبختانه  کرد:  تاکید  او 

سری واکسن های داخلی نشان داده شده 
خارجی  واکسن های  به  نسبت  که  است 
اثربخشی بیشتری دارند و این یک چشم 
امیدی برای ما باز کرده است که اگر در 
آینده حمایت کافی صورت گیرد، بتوانیم 
داخلی  واکسن های  این  صادرات  به 

اقدام کنیم.
واکسن های  درخصوص  جماعتی 
مطالعات  این  با  کرد:  تصریح  دز،  بوستر 
داخلی در کشور که نشان دهنده اثربخشی 
بیشتر واکسن های تولید شده داخلی بود، 

از  بتوانیم  که  شد  داده  ما  به  نوید  این 
بوستر  دزهای  برای  داخلی  واکسن های 
استفاده کنیم و شاید حدود ۳۰ میلیون دز 
به  واکسن در کشور داریم که می توانیم 

عنوان دز بوستر در کشور استفاده کنیم.
باالی  به حجم  توجه  با  وی گفت: 
واکسیناسیون انجام شده در کشور گرچه 
واکسینه  که  افرادی  می کنیم  تشویق  ما 
ولی  واکسن کنند  تزریق  به  اقدام  نشدند 
ان شاءاهلل امید ما بر این است تا با انجام دز 
بوستر، اگر خدایی نکرده با پیک جدیدی از 
اپیدمی یا تشدید بیماری روبرو شدیم بتوانیم 
حداقل عوارض ناشی از آن را داشته باشیم.
وی درباره سویه اُمیکرون نیز بیان 
از گزارش هایی که در کمیته  کرد: یکی 
آیا  که  بود  این  مورد  در  داشتیم  علمی 
در کشچر ما بر اساس سکوئنسینگ ژن 
ویروس، امیکرون در ایران شناسایی شده 
است یا خیر؟ خوشبختانه تاکنون با توجه 
حتی  که  داریم  فعال  مرکز   ۳ اینکه  به 
روزهای تعطیل هم از صبح تا شب در حال 
فعالیت و ژن سکوئنسینگ هستند، هنوز 
گزارشی از امیکرون در ایران نداریم و در 
حد توانی که داریم در حال بررسی هستیم.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

واکسیناسیون زیر 1۲ سال هنوز در دستور کار نیست

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

الزامات پنج گانه برای اجرای طرح کنترل هوشمند 
کرونا تشریح شد

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ضمن اعالم آغاز طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها برای کارکنان دولتی 

از ۲۱ آذر ماه، الزامات پنج گانه برای اجرای این طرح را تشریح کرد.
محسن فرهادی در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به الزامات پنج گانه طرح 
براساس  داشت:  اظهار  با کرونا  مقابله  ملی  کنترل هوشمند کرونا مصوب ستاد 
این مصوبه عمال دو مولفه اصلی کنترل واکسن و رعایت پروتکل های بهداشتی 

براساس سامانه مربوطه انجام خواهد شد. 
وی تصریح کرد: این الزامات نخست در خصوص کارکنان دولتی و در ادامه 

برای واحدهای صنفی، صنعتی و کارگاهی، مراکز آموزشی، مناسبت های ملی، 
مذهبی، آیینی و در نهایت ترددهای شهری و بین استانی اجرا می شود. 

فرهادی درخصوص چگونگی روند اجرای طرح نیز خاطرنشان کرد: طرح 
از  آذر ماه  از  ۲۱  امید(  پایه سامانه )سکوی  بر  مدیریت هوشمند محدودیت ها 
کارکنان دولت آغاز شده و در فازهای بعدی به ترددهای درون شهری، واحدهای 

صنفی، ترددهای برون شهری و مراکز آموزشی - تحقیقاتی خواهد رسید. 
تعیین  الزامات  برخی  گزینه ها،  این  از  یک  هر  برای  شد:  یادآور  فرهادی 
شده و متاسفانه هر کدام از واحدهای صنفی که واکسن کرونا را دریافت نکرده 
و شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا را رعایت نکنند، ظرف ۳۰ روز توسط 
وزارت  کار  و  محیط  مرکز سالمت  فنی  معاون  می شوند.  تعطیل  ناظر  دستگاه 
مناسبت ها،  آموزشی،  مراکز  همه  برای  همچنین  روند  این  داد:  ادامه  بهداشت 
آیین ها و همایش ها و... نیز اجرائی می شود. وی تاکید کرد: برای کارکنان دولتی 
هم که از امروز بدون کارت واکسن در محل کار حاضر می شوند، مجازات های 

ابالغی سازمان امور اداری استخدامی کشور اجرا خواهد شد.
مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،   کمیته  گزارش  اساس  بر 
بیماری کرونا، طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها با هدف مدیریت، کنترل و 
نظارت هوشمند بیماری کرونا از طریق تبادل اطالعات بر خط در بستر سامانه 
امید به منظور ایجاد تعادل در زندگی روزانه شهروندان و صیانت از سالمت آنان 

انجام می شود.
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اقتصادی  کارشناس  یک 
سال  تورم  دولت  داشت:  اظهار 
گرفته  نادیده  کامال  را   ۱۴۰۰
است و هیچ جبرانی برای آن دیده نشده و 
قطعا حذف ارز ترجیحی هم تورم زا خواهد 
بود و تمام این موضوعات نشان می دهد سال 
۱۴۰۱ هم درگیر تورم هستیم و هزینه های 
ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه های 

زندگی مردم اضافه می شود.
بودجه  الیحه  درباره  ندری  کامران 
۱۴۰۱ که روز گذشته دولت سیزدهم آ ن را 
به مجلس تحویل داد اظهار داشت: برای 
اولین بار کمترین توجه به وضعیت رفاهی 
است  شده  کشور  مالی  برنامه  در  خانوار 
مشکالتی  با  رییسی  آقای  دولت  قطعا  و 

مواجه خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی 
گفت:  درصدی   ۵۰ تورم  مقابل  در  حقوق 
در  مردم  درآمدی  وضعیت  قطع  طور  به 
اقشار  نارضایتی  باعث   ۱۴۰۱ سال  بودجه 
شاهد  که  چرا  شد  خواهد  جامعه  مختلف 
 ۵۰ تورم  برابر  در  دستمزد  افزایش  حداقل 

درصدی هستیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر 
چند که دولت روحانی مرتکب اشتباهی شد و 
در طول چند سال نسبت به ترمیم دستمزدها 
اقدام نکرد و در سال آخر دولت به یک باره 
نرخ حقوق و دستمزد را افزایش داد اما دولت 
رییسی هم در بودجه ۱۴۰۱ توجه کمی به 
وضعیت رفاهی خانوار داشته است و به طور 
کلی در طول چند سال گذشته میزان جبران 
و بهبود حقوق و دستمزدها از مجموع تورم 

پایین تر بود.
فزایش  ا ینکه  ا بر  تاکید  با  ندری 
 ۵۰ تورم  مقابل  در  حقوق  درصدی   ۱۰
خواهد  همراه  با مشکالتی  حتما  درصدی 
یا  دستمزدها  بودن  پایین  با  گفت:  بود، 
با  را درک می کنند و  مردم شرایط دولت 
اقناع نشده  یا  بود و  دولت همراه خواهند 
باید به این  و نارضایتی ها بیشتر می شود. 
نکته توجه داشته باشیم که تورم در سال 
۱۴۰۱ همچنان ادامه خواهد داشت به این 
دستمزد  میزان  دولت   همچنان  که  معنا 
واقعی را کاهش داده است و سفره مردم 

کوچک تر می شود.
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: آثار تورم حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قشر ضعیف جامعه 
خواهد بود و اقشار ضعیف جامعه بیشترین 

آسیب را خواهند دید.
ندری افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
این  که  داشت  خواهد  اولیه  شوک  و  تورم 

اقشار را تحت فشار قرار  اولیه تمام  شوک 
در  حداقل  و   ۱۴۰۱ بودجه  در  اما  می دهد 
اولیه  شوک  این  جبران  درباره  آن  کلیات 
تومانی چیزی  ارز ۴۲۰۰  از  و تورم حاصل 

نمی بینیم.
کرد:  تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
باید توجه داشته باشیم که در کشورمان با 
نابرابری و بی عدالتی مواجه هستیم و درآمد 
عده ای با افزایش نرخ تورم باالتر می رود و 
کاهش  شدت  به  درآمدشان  دیگر  عده ای 
پیدا می کند و در این شرایط شاهد شکاف 
اقتصادمان  در  گسترده  درآمدی  درآمدی 

هستیم.
وی با بیان اینکه این تصمیمات بودجه 
۱۴۰۱ طبقه متوسط را بسیار تحت فشار قرار 
به  این طبقه  از  و بخش عمده ای  می دهد 
دهک های کم درآمد سقوط می کنند، گفت: 
دولت تورم سال ۱۴۰۰ را کامال نادیده گرفته 
است و جبرانی برای آن دیده نشده و قطعا 
حذف ارز ترجیحی هم تورم زا خواهد بود و 

سال  می دهد  نشان  موضوعات  این  تمام 
۱۴۰۱ هم درگیر تورم هستیم و هزینه های 
ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه های 

زندگی مردم اضافه می شود.
کرد:  تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
تورم  منشا  حاضر  حال  در  دولت  متاسفانه 
را فقط کسری بودجه می بیند و بر این باور 
است که اگر کسری بودجه حل شود مساله 
کسری  چند  هر  می شود.  حل  هم  تورم 
اما  است  اثرگذار  تورم  نرخ  رشد  در  بودجه 
مساله تورم در کشورمان با کاهش کسری 
اثرگذار  باید عوامل  و  نمی شود  بودجه حل 

دیگر هم دیده شود.
تورم زا  های  نگرانی   به  اشاره  با  وی 
بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: 
اگر مساله تورم حل نشود و همچنان تورم رو 
به رشد داشته باشیم. همچنین در کنار آن با 
تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه 
خواهند  هم افزایی  موضوع  دو  این  شویم 
شدن  خنثی  باعث  قطع  طور  به  و  داشت 

اثرات بودجه انقباضی می شوند.
نجات  راه  اینکه  بر  تاکید  با  ندری 
گفت:   است،  تحریم ها  مساله  حل  دولت 
اگر تحریم ها تا حدی برطرف شود می توان 
انتظار داشت نرخ تورم هم تا حدی کاهش 
این  با  که  است  این  مهم  موضوع  اما  یابد 
حداقل دستمزدی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ 
در نظر گرفته قدرت خرید بخش عمده ای 
از خانوار ایرانی کاهش پیدا می کند و شاهد 
تعمیق شکاف طبقاتی بین دهک ها خواهیم 
بود که نتیجه آن افزایش فقر نسبی و فقر 

مطلق است.

تفاهمنامه  سوخت  جایگاه های  صنف  و  گردشگری  بانک 
همکاری امضا کردند

اماکن  صاحبان  صنفی  انجمن  و  گردشگری  بانک 
فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور تفاهمنامه همکاری 

امضا کردند.
این  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک گردشگری و  قائم مقام  را حسین رحمتی  تفاهمنامه 
اسداهلل قلی زاده رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش 

و عرضه فراورده های نفتی کشور امضا کردند.
در جریان امضای تفاهمنامه مذکور که اعضای هیات مدیره و معاونان هر دو 
طرف همکاری حضور داشتند، مقرر شد با برگزاری جلسات تخصصی به صورت 
گام به گام طرح ها و همکاریها پیگیری و در نهایت به ارتقاء کیفیت خدمات در 

جایگاه های سوخت منجر شود.
همچنین در خصوص تجهیز جایگاه ها به سامانه نوین هوشمند و برقراری 
روش های جدید پرداخت بهای سوخت مقرر شد نیازسنجی و اطالع از ظرفیت های 
طرفین و جایگاههای سوخت و کاربردی کردن امور برای مردم به همراه تاییدیه های 

الزم در دستور کار قرار گیرد.
اعضای هیات مدیره بانک گردشگری آمادگی کامل خود را برای هر گونه 
همکاری اعالم و اظهار کردند کارگروههای تخصصی در این خصوص توسط بانک 

تشکیل شده و ظرفیت های خوبی در این زمینه وجود دارد.
همچنین اعضای هیات مدیره صنفی جایگاههای سوخت نیز ضمن استقبال 
از هرگونه طرح های جدید، از ایجاد فضای رقابتی و ارتقا کیفیت در حوزه های 

مختلف را اعالم کردند.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران:
7۴ درصد منابع بانک توسعه صادرات ارزان قیمت است

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: ۷۴ درصد از منابع شعب در بانک توسعه صادرات، منابع 
ارزان قیمت است و تنها ۲۶ درصد از منابع شعب، سپرده های 

سرمایه گذاری هستند. 
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
بخش  در  بانک  این  شعب  عملکرد  درباره  احمدی  حبیب 

خدمات اظهار داشت: با وجود تحریم ها، مجموع خدمات ارائه شده در بخش اعتبارات 
اسنادی و بروات وارداتی توسط شعب بانک تا پایان مهرماه به ۱۵۳ میلیون دالر 
و در بخش اعتبارات اسنادی و بروات صادراتی با رشد ۳۷۸ درصدی به رقم ۲۴۰ 

میلیون دالر رسید.
به گفته مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران، در هفت ماهه 
نخست امسال، شعب این بانک، ۵۹۵ میلیون دالر حواله ارزی صادر کرده اند که نسبت 
به سال گذشته رشدی ۶۱ درصدی نشان می دهد و بیانگر ۱۵۴ درصد دسترسی به 
اهداف است.وی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات در بخش اعتبار اسنادی داخلی 
را مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بیش از ۱۶ 
هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی در شعب گشایش شده که ۲۷۰ درصد رشد 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و ۱۰۸ درصد دسترسی به اهدف بانک 
را محقق کرده است.احمدی خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۸ میلیون دالر خرید و 
بالغ بر ۲۹۰ میلیون دالر فروش ارز به مشتریان بانک توسعه صادرات ایران داشته 
ایم که رشد ۷۴۰ درصدی نشان می دهد.وی همچنین میزان صدور ضمانت نامه 
در شعب این بانک را یک هزار و ۶۱۸ میلیارد ریال اعالم کرد که بامیزان ضمانت 

نامه های صادر شده در سال گذشته برابراست. 
مدیرامور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات افزود: در هفت ماهه امسال 
۳۵ مشتری جدید حقوقی و ۱۳ مشتری حقیقی را جذب و ۴۶ مشتری بازجذب 
شده اند و در مجموع ۹۴ مشتری که از نظر دسترسی به اهداف ۱۵۴ درصد موفق 
عمل کرده ایم.وی با اعالم اینکه بسته بانکداری شرکتی برای ارائه به مشتریان 
این بخش تدوین و ابالغ شده، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ مشتری بانکداری شرکتی 
داریم که تا پایان جاری به ۱۲۰ مشتری خواهد رسید. و برای این مجموعه بسته 

بانکداری شرکتی تهیه و ابالغ شده است.
بانک توسعه صادرات دارای ۳۸ شعبه در سراسر کشور است  گفتنی است؛ 
که این شعب دارای ۴۸۵ نفر پرسنل هستند. این تعداد ۴۵ درصد از کل کارکنان 
بانک توسعه صادرات را شامل می شود.از ۳۸ شعبه بانک توسعه صادرات، ۳۱ درصد 
شعب در تهران و ۶۹ درصد در سایر شهرهای کشور قرار دارد. همچنین از این 
تعداد شعب، هشت شعبه ممتاز، هشت شعبه درجه یک و ۲۲ شعبه درجه دو هستند.

مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری مدیریت حراست: 
حراست بازوی نظارتی و یاور امین بانک است

مدیریت  در همایش سراسری  سینا  بانک  مدیرعامل 
بانکی  ارزنده حراست در فعالیت  با اشاره به نقش  حراست 
جنگ  شهدای  یاد  گرامیداشت  ضمن  ایمانی  دکتر  گفت: 
با نثار خون خود نظام  تحمیلی به ویژه شهدای گمنام که 
و انقالب را بیمه کردند، افزود: آذرماه هر سال مصادف با 
یکی از شگفت انگیزترین عملیات های رزمندگان اسالم در 

هشت سال دفاع مقدس است. عملیات بسیار حساس محرم با رمز یا زینب)س( 
که در سال ۱۳۶۱ در منطقه زبیدات، دهلران و مهران اتفاق افتاد و شهیدان زیادی 
نیز تقدیم نظام اسالمی شد.وی با بیان آنکه امنیت امروز ما مرهون خون شهدا 
است تصریح کرد: صیانت از یاد و نام این عزیزان بخشی از وظیفه سنگین حراست 
است و یادمان باشد که حراست یکی از نهادهایی بود که بر پایه خون شهدا و با 
نهال انقالب شکل گرفت و این امر مسئولیت آن را در دفاع از ارزش ها و مقدسات 
سنگین می سازد. وظیفه حراست به ویژه در بانک سینا که جزو زیر مجموعه های 

یک نهاد انقالبی و ارزشی است اهمیتی دو چندان دارد.
تا  بانک سینا و بسط آن  تغییر ساختار حراست در  به  اشاره  با  ایمانی  دکتر 
مناطق گفت: صیانت از بانک که مسئولیت نگهداری از امانات و سپرده های مردم 
را برعهده دارد، وظیفه ای سنگین و بسیار مهم است؛ لذا به لحاظ ساختاری و نظارتی 
و همچنین با توجه به حساسیت موضوع، حراست استانها در ساختاری به نام حوزه 
شکل گرفتند تا در تصمیم گیریها و فرایندهای نظارتی حضور موثرتری داشته باشند.

مدیرعامل بانک سینا گفت: حراست و بازرسی دو بازوی نظارتی در استان ها 
هستند و همکاران این بخشها باید با تالش و جدیت به مسائل بانک حساس باشند 
و با تقویت مهارتها، دانش و تخصص خود در حوزه های مختف بانکی، اقدامات 
نظارتی الزم را در راستای حفاظت و صیانت از ارکان بانک صورت دهند و ضمن 

ریشه یابی مشکالت، بانک را در پیشبرد فعالیت ها یاری رسانند.
در بخشی از این همایش، امیرعلی ابراهیمی مدیر حراست بانک سینا نیز ضمن 
تقدیر از حمایت های مدیریت ارشد در جهت بهبود ساختار و جایگاه این مدیریت 
در بانک، گفت: مدیریت حراست تمام تالش خود را برای پیاده سازی برنامه ها 
و راهکارهای نظارتی مبتنی بر شیوه های علمی از طریق تقویت دانش و تجربه 

کارکنان و برگزاری دوره های آموزشی مختلف اجرایی خواهد ساخت.
وی در ادامه، گزارشی از وضعیت عملکردی این مدیریت ارائه داد.

گفتنی است در همایش سراسری یک روزه مدیریت حراست بانک سینا مطالب 
و نکات آموزشی مختلفی با حضور مقامات حراست مدعو از بانک مرکزی، بنیاد 

مستضعفان و اساتید دانشگاه مطرح شد .

تبریک رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور به مدیرعامل 
بیمه آسیا

همزمان با فرارسیدن روز ملی بیمه، رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری 
اسالمی ایران، این روز را به مدیرعامل بیمه آسیا تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، همزمان با فرا رسیدن ۱۳ آذر روز ملی 
بیمه، دکتر محمد رییس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران با ارسال لوح تقدیر، روز ملی بیمه را به مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل بیمه آسیا تبریک گفت و از تالش های شایسته ایشان و کارکنان این 
شرکت که با رعایت و حفظ حقوق بیمه گذاران،موجبات آرامش و امنیت خاطر آنان 
را فراهم می سازد، تقدیر کرد.بنا بر این گزارش، مدیرعامل بیمه آسیا نیز در پاسخ، 
با اشاره به  پیام محبت آمیز رییس کل سازمان نظام پزشکی،  از  ضمن قدردانی 
شیوع بیماری کرونا در دوسال اخیر در کشور و تالش خستگی ناپذیر کادر پزشکی 
و درمانی در این زمینه، اذعان داشت که صنعت بیمه به ویژه بیمه آسیا در این مدت، 
حداکثر توان خود را در همیاری و همگامی با این عزیزان در جهت مهار بیماری 
کرونا و پرداخت خسارت های درمانی به مردم به کار بسته است. اخیرا نیز بیمه 
آسیا در راستای حمایت از کادر درمانی کشور طرح بیمه ای “حس” را که شامل 
پوشش های متنوع بیمه های زندگی و اموال بوده و دارای تسهیالت و تخفیفات 

ویژه است، ارائه داده که با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

خبر چهارم
معلم  بیمه  شرکت  مدیرعامل  تحسیری  محمدابراهیم  ویژه  دستور  پی  در 

صورت پذیرفت
شرکت بیمه معلم در پی حادثه ناگوار سرویس مدرسه دانش آموزان دراستان 

وزارت نفت پاالیشگاه می سازد
طبق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت نفت این مجوز داده شده تا نسبت به 

احداث پاالیشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز اقدام کند.
بر اساس تبصره یک ماده ط الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت مجاز است 
از طریق شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نسبت به احداث پاالیشگاه 
نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی با مشارکت 
بخش غیردولتی، تامین مالی خارجی)فاینانس( و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران 

)تهاتر نفت( اقدام کند.
اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و در اجرای قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ بااصالحات و الحاقات 
بعدی، این وزارتخانه موظف به واگذاری پاالیشگاه مذکور یکسال پس از بهره برداری 
کامل است.همچنین بر اساس تبصره یک ماده ک به وزارت نفت از طریق شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود برای تامین هزینه های اجرایی خط لوله اتیلن 
غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتین تولیدی 

حاصل از خوراک اتان اقدام کند.
این درآمد پس از وصول به خزانه داری کل واریز و تنها برای تکمیل خط اتیلن 
غرب هزینه می شود. در این خصوص، رعایت مالحظات سند ملی آمایش سرزمین 

مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

تولید مجدد بیش از ۲۰ هزار بشکه  نفت در شرکت آغاجاری
رئیس عملیات بهره برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: با تعمیر و ایمن 
سازی خط لوله ۱۰ اینچ نفت نمکی واحدهای آغاجاری به نمکزدایی پازنان یک، امکان 

تولید مجدد بیش از ۲۰ هزار بشکه نفت در روز محقق شد.
منوچهر قنواتی، اظهار کرد: خط لوله انتقال نفت نمکی واحدهای آغاجاری به 

پازنان به طول ۲۸ کیلومتر تعمیر و بازسازی شده است.
وی افزود: بازسازی و تعمیر این خط به منظور انتقال بخشی از نفت میدان نفتی 
آغاجاری از طریق واحدهای بهره برداری شماره ۱ و ۲ آغاجاری و بخشی از چاه های 
میدان نفتی پازنان به واحد نمکزدایی پازنان یک و به منظور فرآورش نفت نمکی مطابق 

با استانداردهای مورد پذیرش شرکت ملی نفت انجام شد.
رئیس عملیات بهره برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: با تعمیر و ایمن 
سازی این خط لوله ۱۰ اینچ نفت نمکی واحدهای آغاجاری به نمکزدایی پازنان یک، 

امکان تولید مجدد بیش از ۲۰ هزار بشکه در روز نفت محقق شده است.
قنواتی عنوان کرد: این عملیات در راستای تحقق تولید حداکثری و استفاده از 

ظرفیت های شرکت نفت و گاز آغاجاری انجام شد.

کاهش وابستگی الیحه بودجه ۱۴۰۱ به درآمدهای نفتی
بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱، در سال آینده ۳.۸ میلیون میلیارد ریال درآمد نفتی 
پیش بینی شده که نشان دهنده سهم ۲۵ درصدی آن در این الیحه و کاهش وابستگی 

منابع عمومی به درآمدهای نفتی است.
منابع حاصل از صادرات نفت همواره به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین 
بودجه کشور به شمار می رود. با این حال در سال های گذشته و با تاکید رهبر معظم 

انقالب، تالش شده تا منابع عمومی بودجه از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد.
تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات 
نفت تامین می شد اما به تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به جای آن سهم مالیات 
در بودجه بیشتر شد.در الیحه بودجه سال آینده نیز که امروز توسط رئیس جمهوری 
تحویل مجلس می شود، سهم درآمدهای نفتی در بودجه کمتر شده و وابستگی بودجه 
به نفت کاهش پیدا کرده است.بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، کل سهم دولت 
از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال پیش بینی شده است. با توجه به اینکه منابع 
بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۱۵ میلیون میلیارد ریال اعالم شده، سهم درآمدهای 
نفتی از این بخش معادل ۲۵ درصد است.این در حالی است که در قانون بودجه سال 
جاری درآمد پیش بینی شده از محل فروش نفت ۳.۵ میلیون میلیارد ریال بوده که با 
توجه به منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ که ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریال است، سهمی 
۲۵.۵ درصدی را نشان می دهد و این بدان معنا است که دولت تالش کرده با وجود 

مشکالت اقتصادی اما سهم نفت در بودجه را کاهش دهد.
در این الیحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده 
که نشان دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت 
در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تالش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.
این اعداد نشان می دهد دولت سیزدهم در عمل در تالش است تا معیشت مردم 

را به مذاکرات هسته ای گره نزند.

راه نجات دولت حل مساله تحریم ها است؛

کارشناس اقتصادی: حذف ارز ترجیحی تورم زا خواهد بود
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زیر نظر: میثم اسدی

رکوردزنی طالی سیاه
 با فروکش ترس از کرونا

قیمت نفت در معامالت روز جمعه اندکی افزایش یافت و با مالیم شدن نگرانیها 
نسبت به تبعات شیوع واریانت اُمیکرون بر رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت، 

بزرگترین رشد هفتگی خود از اواخر اوت به این طرف را رقم زد.
بهای معامالت نفت برنت پس از ریزش ۱.۹ درصدی در روز پنج شنبه، با 
افزایش، در ۷۵ دالر و ۱۵ سنت در هر بشکه بسته  ۷۳ سنت معادل یک درصد 
شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۳ سنت معادل یک درصد 
افزایش، در ۷۱ دالر و ۶۷ سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا روز پنج 

شنبه دو درصد ریزش کرده بود.
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته حدود هشت درصد رشد 

کردند که نخستین رشد هفتگی آنها در ۷ هفته گذشته بود.
آمار رسمی که روز جمعه منتشر شد، نشان داد قیمت های مصرفی آمریکا در 
نوامبر رشد بیشتری پیدا کرده و بزرگترین افزایش سال به سال را از سال ۱۹۸۲ 

داشته است. این آمار به خوش بینی نسبت به تقاضا برای نفت افزود.
بازار نفت اوایل هفته گذشته حدود نیمی از ضرری که از زمان شناسایی واریانت 
جدید اُمیکرون در ۲۵ نوامبر متحمل شده بود را جبران کرد. پس از مطالعاتی که 
نشان دادند سه دوز واکسن کووید ۱۹ فایزر در برابر اُمیکرون ایمنی ایجاد می کنند، 

قیمت ها بهبود پیدا کردند.
کارستن فریچ، تحلیلگر کومرس بانک در این باره اظهار کرد: بازار نفت به 
این ترتیب بدترین سناریوی ممکن را کنار گذاشت اما همچنان توصیه می شود تا 

اندازه ای ریسک برای تقاضا برای نفت در نظر گرفته شود.
عاملی که رشد قیمت ها را محدود کرد، کاهش ترافیک هوایی در چین به دلیل 
محدودیت های سفر و اعتماد مصرفی ضعیف تر به دلیل موج های شیوع کوچک بود.
در این بین، آژانس اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری شرکت های سازنده امالک 
چینی اورگرند و کایسا را تنزل داد و اعالم کرد این شرکت ها نتوانسته اند بدهی خود 
را در زمان سررسید آن پرداخت کنند. این امر نگرانی ها را نسبت به احتمال کندی 
بخش امالک چین و همچنین اقتصاد این کشور که بزرگترین واردکننده نفت جهان 

است، برانگیخت.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه اعالم کرد تولیدکنندگان 
اوپک پالس به احیای عرضه برای تامین تقاضای رو به رشد ادامه می دهند. نوسان 

در بازار نفت در مقطع کنونی خیلی باال نیست.
دو منبع آگاه به رویترز اظهار کردند شرکت آرامکوی سعودی به حداقل دو 
به طور  ژانویه  را در  آنها  قراردادی  آسیا اطالع داده که حجم نفت  خریدار شمال 
کامل تامین خواهد کرد. یکی از این منابع آگاه گفت: به اکثر خریداران حجم کامل 
اختصاص داده شده است. اختصاص حجم کامل در حالی صورت گرفته که عربستان 
سعودی قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی خود به مشتریان آسیایی را در 
ژانویه برای دومین ماه متوالی افزایش داد. این افزایش قیمت در حالی اعالم شد که 
تولیدکنندگان اوپک پالس در نشست اخیرشان با افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز در ژانویه موافقت کردند.
برای  گذشته  هفته  آمریکایی  انرژی  شرکت های  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
ششمین بار در ۷ هفته گذشته به شمار دکل های حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه 
کردند. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکل های حفاری 
نفت و گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ دسامبر، با هفت حلقه افزایش، به 
۵۷۶ حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ بود. شمار دکل های حفاری 

۲۳۸ حلقه معادل ۷۰ درصد باالتر از مدت مشابه سال گذشته است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

مالیات بر خودرو و خانه های لوکس؛
قانونی که درآمدی برای دولت نداشته است! 

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشت:  برای سال سوم است که مالیات به خودروهای با ارزش بیش از ۱ میلیارد تومان 
این موضوع  منظور می شود.  بودجه  تومان در الیحه  میلیارد  از ۱۰  بیش  و خانه های 
در الیحه های سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم بود. تاکنون این موضوع درامدی برای سازمان 

مالیاتی نداشته است.
جلیل کاربخش در مورد پیش بینی اخد مالیات از دارندگان خودروهای با ارزش بیش 
از ۱ میلیارد تومان اظهار کرد: برای سال سوم است که مالیات به خودروهای با ارزش 
بیش از ۱ میلیارد تومان و خانه های بیش از ۱۰ میلیارد تومان در الیحه بودجه منظور 
می شود. این موضوع در الیحه های سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم بود و تاکنون این موضوع 

درآمدی برای سازمان مالیاتی نداشته است.
وی افزود: دستورالعمل بودجه سال ۹۹، در بهمن ۹۹ ابالغ کردند یعنی دولت قبل 
چندان تمایلی به وصول این پایه مالیاتی نداشت، این طرحی بود که از مجلس به بودجه 
ابالغ شد و دولت هم به آن اعتقادی نداشت. برای سال ۱۴۰۰ هم در خردادماه جلساتی 

برگزار شد اما هنوز اقدامی نشده است.
نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران تصریح 
کرد: به نظر می رسد که این مالیات تعریف شده تاکنون چندان تاثیرگذاری نبوده و نخواهد 
بود. قانون گذار ارزش پایه دارایی ها را در قانون مشخص کرده است. در آبان ۹۸ در فصل 
بررسی بودجه این ارزش پایه دارایی ها مشخص شد. ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ 
قابل مقایسه با سال ۱۴۰۰ نیست ولی در همین سال ها هم همین رقم تکرار شد. به نظر 

می رسد که رقمی که مشخص شده بود چندان منطقی نبود.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: قانون گذار می توانست مشخص کند که ارز پایه 
دارایی ها برای این مالیات را یک کمیته مشخص کند اما مشخصا در متن قانون و الیحه 
آن را اورده و همین موضوع یکی از دالیلی بود که این قانون قابلیت اجرایی نداشت. 
عالوه بر این زیرساخت ها موجود نبود و برخی از دستگاه ها همکاری الزم را نداشتند. 
بنابراین به این شیوه دو سال گذشته باز هم این مالیات تاثیری نخواهد داشت و کمکی 

به درآمدهای دولت نخواهد داشت.
مطابق الیحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین 
دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی )خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال 
و محجور تحت تکفل( و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال )یک میلیارد تومان(  مشمول 

مالیات شدند.

سن  حداکثر  و  حداقل  آینده  سال  از 
بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت؛ 
بودجه  الیحه  در  دولت  پیش بینی  این 

۱۴۰۱ است.
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته 
آینده  سال  بودجه  الیحه   ۲۰ تبصره  در 
صندوق های  منابع  پایدارسازی  منظور  به 
قرار  تاکید  مورد  تغییر  چند  بازنشستگی 

گرفته است.
کثر  حدا و  حداقل  اساس  ین  ا بر 
بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به 
هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان 
می یابد،  افزایش  سال  دو  اجتماعی  تامین 
به  رسیدگی  هیات های  قطعی  احکام  البته 
این  از  بازنشستگی  برای  اداری  تخلفات 

حکم مستثنی هستند.
قبول  مورد  خدمت  سنوات  همچنین 
مرد  مستخدمین  تمامی  بازنشستگی  برای 
و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر 
از  بازنشستگی اعم  در تمامی صندوق های 
کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی 

دو سال افزایش خواهد یافت.
محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی 
کشوری،  از  اعم  بازنشستگی  صندوق های 
لشگری، سازمان تامین اجتماعی بر اساس 
اشتغال  زمان  آخر  متوسط حقوق سه سال 

خواهد بود.
آیین نامه اجرایی مورد نیاز این قانون 
که در مواردی که مدت خاصی پیش بینی 
نشده است حداکثر سه ماه پس از ابالغ قانون 
و  رسیده  وزیران  هیات  تصویب  به  بودجه 

برای سال آینده اجرایی می شود.
***

حقوق بیش از۳۷ میلیون تومان ممنوع

سقف  آینده  سال  بودجه  الیحه  در 
در  حقوق بگیر  مختلف  گروه های  حقوق 
دستگاه های اجرایی در تمام مناطق کشور 
۳۷ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت بیش 

از این رقم ممنوع شد.
در تبصره ۱۲ نخستین الیحه بودجه 
پیشنهادی دولت سیزدهم آمده است: سقف 
حقوق  محل  از  ماهانه  پرداختی  ناخالص 
سایر  و  غیرمستمر  و  مستمر  مزایای  و 
پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در 
سال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیر 
 ۲۹ ماده  موضوع  اجرایی  دستگاه های  در 
همچنین  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان 
و  کشوری  کارکنان  قبیل  از  اتمی  انرژی 
دانشگاه ها  علمی  هیات  اعضای  لشکری، 
و  پژوهشی  و  عالی  آموزش  موسسات  و 
میلیون   ۳۷ کشور  مناطق  تمام  در  قضات 

تومان است.
پرداخت مازاد بر ۳۷ میلیون تومان در 
هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع 
اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از 
و  قضات  علمی،  هیات  کارمندان،  اعضای 
بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های 

موسساتی  و  شرکت ها  همچنین  و  دولتی 
دولت  توسط  به هر طریق  آن  مدیران  که 
می شوند،  منصوب  عمومی  نهادهای  یا  و 

ممنوع است.
است  آمده  تبصره  این  در  همچنین 
کارانه گروه پزشکی و یعدی پایان سال از 

حکم این جزء مستثنی است.
براساس  دستمزد  و  حقوق  شورای 
پست های  و  مشاغل  از  برخی  مقتضیات 
ند  می توا اجرایی  دستگاه های  سازمانی 
ممتاز،  نخبگان  همچون  خاص  موارد  در 
در  مستقر  عملیاتی  واحدهای  در  اشتغال 
مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از 
تسهیالت زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.

***
از  معاف  تومان  میلیون   ۵ تا  حقوق 

مالیات شد
تا  آینده  سال  در  کارکنان  حقوق 
از  معاف  ماه  در  تومان  میلیون  پنج  سقف 

مالیات شد.
در  گرفته  صورت  بینی  پیش  طبق 
معافیت  سقف  آینده  سال  بودجه  الیحه 
پیش  سال  در  تومان  میلیون   ۶۰ مالیاتی 

بینی شده است.

هر  در  کارکنان  حقوق  اساس  براین 
ماه تا پنج میلیون تومان از پرداخت مالیات 

معاف است.
کارکنان  حقوق  درآمد  بر  لیات  ما
دولتی و غیردولتی شامل حقوق و مزایای 
پرداختی ها  سایر  و  غیرمستمر  و  مستمر 
سال  پایان  عیدی  استثنای  به  کارانه  و 

خواهد شد .
مالیات  پرداخت  نحوه  اساس  این  بر 
به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۰ 
میلیون تومان در سال تا ۱۲۰ میلیون تومان 
تا  میلیون  مازاد ۱۲۰  به  ۱۰ درصد، نسبت 
نسبت  و  درصد   ۱۵ تومان  میلیون   ۲۴۰
درصد   ۲۰ تا  تومان  میلیون   ۲۴۰ مازاد  به 

مشمول مالیات خواهد شد.
***

معافیت مالیاتی مشاغل با درآمد ساالنه 
زیر ۱۰۰ میلیون 

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور 
حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای 
با  صنفی  واحدهای  کرونا،  از  دیده  آسیب 
درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد 
مالیاتی  معافیت  از   ۱۴۰۰ سال  در  ریال 

برخوردار می شوند.
بودجه  الیحه   ۶ تبصره  )ق(  بند  در 
سال ۱۴۰۱ که به عوارض و مالیات مربوط 
و  تولید  از  حمایت  منظور  به  آمده  است، 
صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا 
مالیات  مشمول  درآمد  با  صنفی  واحدهای 
 ۱۴۰۰ سال  در  ریال  میلیارد  یک  از  کمتر 
عالوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و 
مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد 
از پنج واحد درصد بخشودگی  سال ۱۴۰۰ 

برخوردار می شوند.

جزییات بودجه 1401؛

از افزایش سن بازنشستگی تا برخی معافیت های مالیاتی

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
 ،FATF تهران اظهار داشت:  با وضعیت فعلی
نظر  به  فعلی  شرایط  مجموع  و  تحریم ها 
فاینانس  این  از  ریال  یک  حتی  نمی رسد 
اینکه  مگر  شود.  محقق  شده  پیش بینی 
اصالحات خوبی در حوزه سیاست های ارزی، 
همچنین  و  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
پیوستن به  تصمیم گیری در مورد FATF و 
کنوانسیون های بین المللی که مهم ترین  انها 

سازمان تجارت جهانی است انجام شود.
مهراد عباد در مورد پیش بینی فاینانس ۲۶ 
میلیارد یورویی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار 
کرد: میزان فاینانس پیش بینی شده در الیحه 
بودجه خوشبینانه است، در این مورد همه چیز 
به روابط خارجی بستگی دارد. در بهترین حالت 
مذاکرات برجام با سرعت پیش  می رود ولی در 
این حالت هم چنین رقمی محقق نمی شود، 
چراکه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات 
اجازه  صدور  مانند  دیگری  مراحل  باید  هم 
ورود شرکت  های خارجی به کشور را پشت سر 
بگذاریم، امروز حتی کسانی که در ظاهر دوست 
ما هستند هم به علت ترس از تحریم ها در 
ایران سرمایه گذاری نمی کنند.وی افزود: مدت 
زمانی هم طول می کشد که اعتماد دوباره بین 
اتفاق هم رخ  این  طرفین برگردد، حتی اگر 

برای  باثباتی  ما شرایط  دهد وضعیت کشور 
سرمایه گذار خارجی نیست. در مورد قوانین 
و اعتمادسازی باید کار کنیم تا انگیزه برای 
سرمایه گذار خارجی ایجاد شود. اگر بخواهیم 
در آینده هم هر روز یک قانون جدید داشته 
باشیم مسلما ریسک سرمایه گذاری در ایران 
بیشتر و باعث کاهش سرمایه گذاری می شود. 
ما واقعا در برخی از صنایع خود مانند گاز و نفت 
و پتروشیمی نیاز به سرمایه گذاری داریم که 
مسلما نمی توان همه آن را از داخل تامین کرد.
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
 FATF فعلی  وضعیت  با  کرد:  بیان  تهران 

نظر  به  فعلی  و مجموع شرایط  تحریم ها  و 
فاینانس  این  از  ریال  یک  حتی  نمی رسد 
اینکه  مگر  شود.  محقق  شده  پیش بینی 
اصالحات خوبی در حوزه سیاست های ارزی 
همچنین  و  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و 
به  پیوستن  تصمیم گیری در مورد FATF و 
کنوانسیون های بین المللی که مهم ترین  انها 
تا  شود  انجام  است  جهانی  تجارت  سازمان 
کشورها ترغیب به سرمایه گذاری در ایران شوند.
برداشته  تصور  با  دولت  داد:  ادامه  وی 
شدن تحریم ها این بخش از بودجه را بسته 
ارتباطات  که  است  این  دولت  تصور  است. 

اما  برداشته می شود.  خوب شده و تحریم ها 
حتی اگر این اتفاق هم بیافتد کشورها بالفاصله 
شروع به سرمایه گذاری نمی کنند. در بازه بعد از 
تصویب برجام هم اینطور نبود که کشورها برای 
سرمایه گذاری در ایران سرازیر شوند بلکه برخی 
از آنها فقط یک سال بررسی کردند و بعد از 
بازگشت تحریم ها دیگر سرمایه گذاری کالنی 
هم در کشور نشد.عضو اتاق بازرگانی یادآور 
شد: اگر همین امروز هم به وضعیت برجام 
بازگردیم، زمان می برد که بتوانیم روی فاینانس 

و سرمایه گذاری خارجی حساب باز کنند.
 طبق الیحه بودجه ۱۴۰۱، قانون برنامه 
ششم توسعه در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیالت 
تامین مالی خارجی فاینانس برای طرح های 
میلیارد  ریالی ۲۶  معادل  غیردولتی  و  دولتی 
یورو تعیین شده است در مواردی که استفاده 
از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( منوط به 
تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیالت مالی 
اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و 
بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی 
باشد وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز است پس از 
تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت 
ضمانت نامه های کلی و اختصاصی الزم برای 
طرح مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر کند.

نظر کارشناس اتاق بازرگانی تهران درمورد بودجه1401؛

دولت روی رفع تحریم ها حساب باز کرده است
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عملیات اجرایی ۲ هزار 
و ۵۸۹ واحد مسکونی درقالب 
لید  تو جهش  ملی  نهضت 
با  بوشهر  استان  در  شنبه  روز  مسکن 

حضور استاندار این استان آغاز شد*.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر*، 
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر 
در آیین آغاز عملیات اجرایی ۶۷ واحد 
مسکونی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
جدید  شهر  در  نمادین  صورت  به  که 
است  قرار  گفت:   شد  آغاز  عالیشهر 
دولت سیزدهم در مدت چهار سال چهار 
میلیون واحد مسکونی در کشور احداث 
کند که سهم این استان از اجرای این 
مسکونی  واحد  هزار   ۵۴ ساخت  طرح 
هیچ  اما  است  سال  چهار  مدت  در 

محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد.
افزود: برای اجرای  فرزاد رستمی 
این طرح تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد 
زمین تامین شده است و در حال تامین 
طریق  از  مختلف  شهرهای  در  زمین 
اراضی مازاد دستگاه های اجرایی، تغییر 
محدوده  به  الحاقی  اراضی  کاربری، 
تامین  بیشتری  زمین  بتوان  تا  هستیم 

کرد.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی 
انجام شده تالش می شود سهمیه ۲ سال 
استان بوشهر که شامل ۳۰ هزار واحد 

می شود، همزمان پیگیری و اجرا شود.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بوشهر بیان کرد: از ۲۸ مهر ماه تاکنون 
استان  در  مسکن  متقاضی  ۱۹هزار 
توجه  با  و  اند  کرده  نام  ثبت  بوشهر 
آذرماه  تا ۳۰  نام  ثبت  اینکه مهلت  به 
تمدید شده انتظار می رود مردم در این 

طرح شرکت کنند.
ملی  نهضت  کرد:  اضافه  رستمی 
مسکن  شامل  مسکن  تولید  جهش 
شهری و روستایی، بخش خصوصی و 

بافت فرسوده است.
موضوع ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
متقاضیان  مدارک  بارگذاری  تکمیل 
نام ها  ثبت  از  یکسری  گفت:  مسکن 
انتظار  و  شده  انجام  ناقص  صورت  به 

می رود متقاضیان با تکمیل مدارک خود 
کمک کنند تا هر چه سریع تر متقاضیان 
موثر شناخته و عملیات اجرایی پروژه ها 

آغاز شود. 
تسهیالت  پرداخت  به  رستمی، 
تولید  جهش  ملی  نهضت  در  بانکی 
مسکن پرداخت و افزود: برای متقاضیان 
استان  مرکز  در  نهضت  دراین  شرکت 
۳۵۰ میلیون تومان، برای سایر شهرها 
ساخت  برای  و  تومان  میلیون   ۳۰۰
میلیون   ۲۵۰ نیز  روستاها  در  مسکن 
تومان تسهیالت پیش بینی و پرداخت 

می شود.
مصوبه  براساس  شد:  یادآور  وی 
دولت زیرساخت های مورد نیاز مناطق 
جهش  ملی  نهضت  طرح های  اجرای 

وزارتخانه های  طرف  از  مسکن  تولید 
با  نیز  روبنایی  خدمات  و  نفت  و  نیرو 
دستگاه های  سوی  از  زمین  تملک 

مسئول ارائه می شود.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بوشهر زیربنای این واحدهای مسکونی 
را بین ۷۵ تا ۱۰۰ متر مربع دانست و 
بیان کرد: در طرح جهش تولید مسکن 
واحدهای  بوشهر،  استان  مرکز  در 
یا  و  عالیشهر  جدید  در شهر  مسکونی 
شهر چغادک در نظر گرفته شده است.

وی گفت: براساس شرایط نهضت 
متقاضی  مسکن  تولید  جهش  ملی 
پنج  در  تقاضا  مورد  شهر  ساکن  باید 
از  استفاده  سابقه  بوده؛  گذشته  سال 
نداشته، متاهل  امکانات دولتی مسکن 
یا سرپرست خانوار باشد و در پنج سال 
اخیر سابقه مالکیت مسکن نداشته باشد.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بوشهر با بیان اینکه متقاضیان برای ثبت 
 SAMAN.MRUD.IR نام به سامانه
مراجعه کنند، گفت: برای بانوان مجرد 
باالی  مردان مجرد  و  باالی ۳۵ سال 
۴۵ سال و بیماران خاص، بدون شرایط 

تاهل، امکان ثبت نام وجود دارد.
وی تخفیف عوارض صدور پروانه 
ساخت از سوی شهرداری ها و تخفیف در 
بحث مالیات را از دیگر مزایای نهضت 

ملی جهش تولید مسکن عنوان کرد

عملیات اجرایی نهضت ملی جهش تولید مسکن در استان بوشهر آغاز شد اعطای 9۲۰میلیارد ریال تسهیالت به بخش خدمات و 
بازرگانی استان بوشهر

بیشترین  تعاون  توسعه  بانک  تولید  رونق  به  کمک  راستای  در 
نشان  این  و  دارد  اقتصادی  فعاالن  به  تسهیالت  پرداخت  در  را  سهم 
تولید در  از  مانع زدایی  بانک دولتی در خصوص  این  دهنده عزم جدی 

است. بوشهر  استان 
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان 
بوشهر ؛ سید مجتبی حسینی مدیر شعب استان بوشهر اظهار کرد: این 
بانک به عنوان نهاد مالی دولتی که عهده دار اجرای طرح های ملی مهم 
 ، تامین منابع مالی اشتغال و کارآفرینی در سطح کشور بوده  در حوزه 
با به کار گیری همه امکانات و بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای ، 
بخش مهمی از عملیات بانکی مورد نیاز برای پیشبرد اهداف اقتصادی 
دولت را به عهده گرفته است و در این خصوص از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
پرونده در  قالب ۱۲۸۰  ۹۲۰ میلیارد ریال تسهیالت در  بر  بالغ  تاکنون 
شرایط  واجد  متقاضیان  به  بوشهر  استان  در  بازرگانی  و  خدمات  بخش 

پرداخت کرده است .
حسینی ضمن اشاره به راهبردهای دولت جدید در افزایش تعامل 
افزایش  در  تواند  دولت جدید می  رویکرد  با کشورهای همسایه گفت: 
تولید و اشتغال موثر باشد و این راهبرد می تواند محرک و انگیزه ای 

قوی برای صنایع و مشاغل گوناگون تلقی شود.
مستعد  و  راهبردی  مناطق  در   : افزود  بوشهر  استان  شعب  مدیر 
برای صادرات کاال از جمله استان بوشهر که مبادالت تجاری و ارزی 
توسعه  بانک  کافی  تجربه  و  توانمندی  از  توان  می  دارند  ای  گسترده 
 ، ارزی  حوالجات  صدور  با  و  کرده  استفاده  ارزی  عملیات  در  تعاون 
ارزی شعبه مرکزی  ارزی که در واحد  انواع خدمات  اسنادی و  اعتبار 
مابین  فی  تعامالت  گسترش  با  همچنین  و  شود  می  انجام  بوشهر 
فعاالن  به  شایانی  خدمات  صادرات  حوزه  در  فعال  واحدهای  و  بانک 

ارائه کرد. استان  در  اقتصادی 

۱۴کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی تنگستان نوسازی 
شد

آبرسانی روستایی  از شبکه  آبفای تنگستان گفت: ۱۴ کیلومتر  مدیر 
شهرستان تنگستان نوسازی شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر آقای امیر روانشاد با بیان اینکه اجرا عملیات اصالح شبکه 
اظهار  دارد  آب  تلفات  از  جلوگیری  و  مدیریت مصرف  در  مهمی  نقش 
داشت: به منظور نوسازی و کاهش آمار حوادث و شکستگی با همکاری 
توزیع  شبکه  فرسوده  لوله های  تنگستان  روستاهای  مردم  و  دهیاری ها 
مناسب  قطر  و  جنس  با  جدید  لوله های  و  خارج  برداری  بهره  مدار  از 

وارد مدار آبرسانی شد.
آبرسانی  نوسازی شبکه  ۱۴ کیلومتر عملیات  اجرا  به  اشاره  با  وی 
روستایی در تنگستان خاطر نشان کرد: در ۹ ماه امسال این عملیات با 
همکاری دهیاری ها در روستاها انجام شده که لوله ها توسط دهیاری ها 
اجرا  آنرا  نیز  تنگستان  آبفای  انسانی  نیروی  و  شده  تهیه  و  خریداری 

کرده اند.
را  روستاها  شوراهای  و  دهیاران  خدمات  تنگستان  آبفای  مدیر 
مختلف  نقاط  در  عملیات  این  کرد:  بیان  و  دانست  تحسین  درخور 

دارد. ادامه  تنگستان 

آغاز ثبت نام پذیرش دوره کاردانی دانشگاه جامع 
علمی کاربردی

نام پذیرش دوره کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی  آغاز ثبت 
ورودی بهمن  ماه ۱۴۰۰    ثبت نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  مهارتی  آموزش  نظام  حرفه ای  کاردانی 
و  بیشتر  آشنایی  برای  عالقمندان  شد.  آغاز   ۱۴۰۰ ماه  بهمن  ورودی 
مطالعه دفترچه راهنما و اطالع از رشته های تحصیلی دوره کاردانی فنی 
و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی این دانشگاه و ثبت نام 
در پذیرش می توانند از امروز ۱۸ تا تاریخ ۲۴ آذر ماه سالجاری به سایت 

سازمان سنجش به آدرس 
 WWW.sanjesh.org

و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس 
 WWW.uast.ac.ir

مراجعه کنند. 
آغاز ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی 

کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۰
نام داوطلبان دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه   ثبت 
ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 

ماه ۱۴۰۰ آغاز شد. 
عالقمندان برای آشنایی بیشتر و مطالعه دفترچه راهنما و اطالع از 
رشته های تحصیلی دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای » 

ناپیوسته « 
نظام آموزش مهارتی این دانشگاه و ثبت نام در پذیرش می توانند از 
امروز ۱۶ آذر ماه تا تاریخ ۲۲ آذر ماه سالجاری به سایت سازمان سنجش 

به آدرس 
 www.sanjesh.org

و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس 
 WW.uast.ac.ir

/۱۸ مراجعه کنند. 
دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی مبلغ دو میلیون و ششصد 

هزار تومان سالیانه وام 
شهریه دریافت می کنند 

دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  عباسی  سلیمان  ،دکتر 
این  دانشجویان  به  شهریه  وام  دریافت  از  کاربردی  علمی  جامع 

داد. خبر  دانشگاه 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سلیمان 
عباسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از دریافت وام شهریه به دانشجویان 

این دانشگاه خبر داد.
وی افزود: تعداد کل دانشجویان ۲۲۰۸ نفر

تعداد کل دانشجویان کاردانی ۱۱۸۵ نفر
تعداد کل دانشجویان کارشناسی ۱۰۲۳نفر می باشد

به مناسبت والدت حضرت زینب انجام شد؛
استان  برق  توزیع  شرکت  کارکنان  همسر  از  تجلیل 

سمنان در کادر پرستاری
زینب  حضرت  هاشم  بنی  عقیله  باسعادت  والدت  مناسبت  به 
استان  برق  توزیع  کارکنان شاغل شرکت  نفر همسر   ۱۰ از  کبری)س(، 

سمنان که در کادر پرستاری فعالیت دارند، تجلیل به عمل آمد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان از تالش ارزشمند مدافعین 
به  نسبت  این شرایط سخت کرونایی  در  پرستاران که  ویژه  به  سالمت 
مراقبت و تسکین آالم بیماران، بی وقفه و خستگی ناپذیر خدمات ارائه 

می نمایند، تقدیر و تشکر نمود.
این  سرپرست  نژاد  حسینی  محمد  سید  تقدیر  لوح  از  بخشی  در 
شرکت خطاب به پرستاران فداکار و ایثارگر آمده است: » ضمن تبریک 
والدت با سعادت حضرت زینب )س( و روز پرستار، این مناسبت فرخنده 
نموده،  و شادباش عرض  تبریک  مدافعان سالمت صمیمانه  به شما  را 
برق  تامین  با  استان  برق  توزیع  صنعت  خدمتگزاران  دارد  واثق  رجاء 
این سنگر  در  و  یاور کادر درمان هستند  و  یار  پایدار و مستمر همواره 
خدمت، به هم نوعان خود خدمت رسانی می نمایند. به پاس قدرشناسی 
ایثار عاشقانه تان در راه حفظ سالمت هم وطنان در شرایط سخت  از 
محضر  به  سپاس  لوح  این  کرونا،  ویروس  با  مواجهه  در  جامعه  کنونی 

تقدیم می شود.” ارزشمندتان 

با همت شورای راهبردی شرکت های منطقه ویژه اقتصادی و شبکه 
بهداشت و درمان صنعت نفت

بهره برداری از دستگاه سی.تی.اسکن و مخزن اکسیژن بیمارستان 
صنایع پتروشیمی ماهشهر

دستگاه سی.تی.اسکن و مخزن اکسیژن ۳۰ تنی بیمارستان صنایع پتروشیمی 
بندر ماهشهر با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال روز شنبه به بهره برداری رسید.

این مراسم که با حضور مدیرعامل شبکه بهداشت درمان وزارت نفت، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، فرماندار شهرستان، امام جمعه چمران و 

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار گردید.
آیین  بهداشت و درمان صنعت نفت کشور روز شنبه در  مدیرعامل سازمان 
بهره برداری از دستگاه.سی.تی.اسکن و مخزن اکسیژن بیمارستان صنایع پتروشیمی 
صنایع  حمایت  با  سی.تی.اسکن  دستگاه  اعتبار  تامین  کرد:  بیان  ماهشهر  بندر 
پتروشیمی مستقر در بندر ماهشهر، و خرید آن از سوی مجموعه بهداشت و درمان 

وزارت نفت انجام شد. 
دکتر سید مهدی هاشمی ادامه داد: با توجه محدودیت های ناشی از دستگاه 
اکسیژن ساز در شرایط آب وهوایی بندر ماهشهر، تصمیم به نصب مخزن ۳۰ تنی 
اکسیژن در این بیمارستان گرفته شد تا بیمارستان صنایع پتروشیمی در شرایط کرونایی 

و غیرکرونایی، با تمام توان به بیماران منطقه خدمات رسانی کنند. 
در مجلس  امام خمینی)ره(  بندر  و  هندیجان  امیدیه،  ماهشهر،  بندر  نماینده 
شورای اسالمی نیز در این آیین با تبریک روز پرستار بیان کرد: با بهره برداری از 
دستگاه سی.تی.اسکن ۱۶ اسالیس بیمارستان صنایع پتروشیمی، محدودیتی در زمینه 
تشخیص بیماری برای بیماران تا وزن ۱۵۰ کیلوگرم در این شهرستان نخواهیم داشت. 
بیمارستان،  این  در  تنی   ۳۰ اکسیژن  مخزن  نصب  با  افزود:  آقاجری  حبیب 
در صورت مواجهه با پیک جدید کرونا، هیچگونه مشکلی در زمینه تامین اکسیژن 
سایر  می تواند  زمینه  این  در  پتروشیمی  صنایع  بیمارستان  و  نداشت  نخواهیم 

بیمارستان های شهرستان را نیز پشتیبانی کند. 
صنایع  از  تقدیر  با  نیز  ماهشهر  بندر  فرمانداری  سرپرست  بندری  فریدون 
پتروشیمی گفت: مخزن ۳۰ تنی اکسیژن در بیمارستان صنایع پتروشیمی، وضعیت 
اکسیژن بیمارستان های این شهرستان را تثبیت و پایدار می کند و با نصب دستگاه 

سی.تی.اسکن نیز مشکالت این حوزه کامال برطرف می شود.
آیین گفت:  این  نیز در  اقتصادی پتروشیمی  مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
پس از شیوع کرونا، مجموعه بهداشت و درمان نفت و صنایع پتروشیمی مستقر در 
منطقه تصمیم گرفتند امکانات حوزه درمانی را از طریق شورای راهبردی تقویت کنند. 
اینکه دستگاه قدیمی سی.تی.اسکن  به  توجه  با  افزود:  امید شهیدی نیا  سید 
شورای  اعتبارات  محل  از  نداشت،  را  الزم  کارایی  پتروشیمی  صنایع  بیمارستان 
راهبردی،  ۹۵ میلیارد ریال برای خرید دستگاه سی.تی.اسکن جدید تخصیص داده شد. 
وی ادامه داد: یکی از معضالتی که این بیمارستان در پیک کرونا با آن روبه 
رو بود، بحث کمبود اکسیژن بود که با وجود مجهز بودن این بیمارستان به دستگاه 

اکسیژن ساز، در شرایط پیک کرونا با مشکالتی در این زمینه روبه رو بودیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: به همین دلیل، نیاز 
با سرمایه گذاری ۲۵  به نصب مخزن اکسیژن در این بیمارستان وجود داشت که 

میلیارد ریالی شورای راهبردی، این مخزن نیز به بهره برداری رسید. 
رییس بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر نیز گفت: دستگاه سی.تی.
اسکن این بیمارستان، از بهترین برندهای روز جهان است که به صورت شبانه روزی 

فعال خواهد بود.
دکتر ناصر امیرپور افزود: این دستگاه بیشتر اسکن های مورد نیاز بیماران منطقه 
از جمله آنژیوگرافی عروق سینه و اسکن اندام ها را بهترین نحو انجام می دهد که 
با نصب این دستگاه، نیازی به اعزام بیماران به سایر مراکز درمانی نخواهیم داشت

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
توسعه  ازاهم  داخلی  ازتولیدات  وحمایت  صنایع  به  گازرسانی 

گازرسانی درسطح استان مرکزی می باشد 
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: باتوجه بیانات حضرت امام خامنه 
ای)مدظله العالی(ونامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام سال تولید،پشتیبانی ها ومانع زدایی 
ها،درسطح استان مرکزی۱۸شهرک صنعتی ازنعمت گازطبیعی برخوداربوده و۱۱ناحیه 

صنعتی نیزدرجریان تولید خود از این منبع الهی بهره مند می باشند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی دراین 
خصوص گفت:تعداد شش هزارو ۳۳واحدصنعتی درسطح استان ازنعمت گازطبیعی 
برخوردارند ودرکل ۷۵درصد انرژی استان ازگازطبیعی تامین می شود واستفاده ازاین 

منبع انرژی ازاهم جریان تولید این صنایع قرارگرفته است.
وی اضافه کرد:استفاده ازگازطبیعی دربخش تولیدات صنعتی گلخانه ای نیز 
موردتوجه قراردارد و بخش عمده ای ازتامین گرمایش گلخانه های سطح استان 
درجریان تولیدات کشاورزی وگلخانه ای خود نیاز ضروری به این نعمت الهی داشته 
وامیداست ضمن استفاده بهینه وایمن ازآن،درمصرف آن نیزدقت نظرداشته ودرحفظ 

وحراست ازاین منابع بکوشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی،ورزشی واجتماعی،هنری وجوانان شورای 
اسالمی کالنشهر کرج تاکیدکرد:

ضرورت تدوین سیاست های جدید در حوزه های فرهنگی،ورزشی 
و اجتماعی

 رئیس کمیسیون فرهنگی، اورزشی،اجتماعی،هنری وجوانان شورای اسالمی 
انقالب اسالمی،باید سیاستگذاری های  از عمر  برهه  این  کالنشهر کرج گفت:در 

جدیدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی تدوین شود.
فرهنگی،  کمیسیون  جلسه  ر  د سعیدی  علیرضا  السالم  ا حجت   
انقالب  رویکرد  با  باید  ها  سیاست  کرد:این  اذعان  ورزشی،اجتماعی،هنروجوانان 
رهبر  منویات  و  انقالب  دوم  گام  همچون  باالدستی  اسناد  به  توجه  با  و  اسالمی 

معظم انقالب تنظیم شود.
سعیدی به تهیه نظام مسائلی برای هر استان از سوی مرکز پژوهش های 
و  هنری  فرهنگی،  های  افزود:محدودیت  و  کرد  اشاره  اسالمی  شورای  مجلس 
ورزشی، روند رو به رشد فقر و دوسطحی شدن جامعه،مهاجرپذیری و کاهش امنیت 
اجتماعی، رواج حاشیه نشینی و ضعف زیرساخت های گردشگری در نظام مسائل 

شهر کرج اعالم شده است.
وی افزود:با اشاره به این مسائل، ضروری است ظرفیت های شهر کرج از حیث 

فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شناسایی شود.
 رئیس کمیسیون فرهنگی،ورزشی واجتماعی،هنری وجوانان شورای اسالمی 
کالنشهر کرج عنوان کرد:طبق بررسی های انجام شده در این کالنشهر تعداد ۲۸ 
مکان ورزشی،  ۱۷ فرهنگسرا و سرای محله، ۱۰ سالن قرائت خانه وجود دارد که در 

اختیار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کالنشهرکرج قرار دارد.
به گفته این مسئول،بر همین اساس ایجاد چهار کارگروه شامل: »فرهنگی 
و مذهبی، هنری، اجتماعی و ورزشی« ذیل کمیسیون فرهنگی در دستور کار قرار 
پرداخته شده و خروجی آن در  به صورت تخصصی  به هر مسئله  تا  گرفته است 

اختیار کمیسیون قرار گیرد.
)وجود تئاتر شهر از الزامات هر شهر است(

حجت االسالم سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود در قالب کمیسیون 
فرهنگی به موضوع احداث تئاتر شهر کرج اشاره کرد و با انتقاد از تحریف سخنانش 
در این باره، گفت:بنده عرض کردم ساخت این بنا در کوتاه مدت میسر نیست در 
حالی که عده ای این اظهار نظر را به معنای مخالفت ما با احداث آن عنوان کردند.
سعیدی بیان داشت:وجود تئاتر شهر از الزامات هر شهری است و هیچ مخالفتی 

برای افزایش این سرانه ها وجود ندارد.
عضو شورای اسالمی مرکزاستان البرز با اشاره به این که زمین انتخاب شده 
باید تغییر کاربری پیدا کند افزود: متاسفانه کج سلیقگی در انتخاب زمین باعث شده 
اختیار  در  این کمیسیون  به  و رسیدگی  ارسال شود   ۵ ماده  به کمیسیون  موضوع 
در صحن  موضوع  کمیسیون،  از سوی  رأی  اعالم  وبه محض  دارد  قرار  استاندار 

شورای شهر مطرح خواهد شد.
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  کرج  شهر  تئاتر  ساختمان  فاخر  طراحی  سعیدی   
یادآوری کرد:به هیچ عنوان نمی توان از کنار این طراحی هنرمندانه و فاخر گذشت.
سعیدی افزود:در صددیم به محض اعالم نظر کمیسیون و ارائه موضوع به 

صحن شورا، نسبت به اجرای برنامه های آتی و احداث بنای مربوطه اقدام شود.
)پردیس سینمایی جهانشهر احداث می شود(

اسالمی  شورای  فرهنگی،ورزشی،اجتماعی،هنروجوانان  کمیسیون  رئیس 
این خصوص  در  اقدامات شورا  و  جابجایی سینما هجرت  البرز،مسئله  مرکزاستان 
را نیز مورد اشاره قرار داد و یادآور شد:هم اکنون حوزه هنری نسبت به ارائه طرح 
مورد نیاز به شهرداری اقدام کرده و هم اکنون این طرح به منظور بررسی در اختیار 

معاونت معماری و شهرسازی قرار دارد.
 وی با بیان این که هماهنگی های اولیه برای انتقال سینما به منطقه جهانشهر 
و ساخت پردیس سینمایی انجام گرفته است،عنوان کرد:عالقمندیم هر چه زودتر 
پردیسی از سینماها را در کالنشهر کرج تاسیس کرده و مورد بهره برداری قرار دهیم. 
وی در خصوص اطلس فرهنگی کالنشهر کرج نیز توضیح داد:تهیه این اطلس 
به بخش دیگری واگذار شده که مقرر است اقدامات الزم را با همکاری شهرداری 

کرج به انجام برساند. 
عضومُوثرشورای اسالمی کالنشهرکرج همچنین یکی از الزامات شهرداری را ایجاد 
نظام توزیع عادالنه امکانات ذکرکرد و بیان داشت: برای این منظور اطالعات کافی و 
مورد نیاز باید از سوی شهرداری در اختیار شورای شهر و کمیسیون فرهنگی قرار گیرد.

دفتر  رئیس  ستاینده،  مجید  سید 
و  نگهداری  کنترل  و  برنامه ریزی 
شرکت  سیاالت  و  انرژی  تعمیرات 
درصدی   ۸۵ کاهش  به  مبارکه  فوالد 
در  خام  فوالد  تولید  در  آب  مصرف 
یکی  به عنوان  مبارکه   فوالد  شرکت 
در  شرکت  رویکردهای  مهم ترین  از 
زمینه استفاده بهینه از انرژی اشاره کرد 
و  انرژی  ناحیه  اصلی  وظیفه  گفت:  و 
سیاالت، تأمین انرژی و سیاالت پایدار 
و مطمئن برای نواحی تولیدی شرکت 

فوالد مبارکه است
چند  اینکه  به  اشاره  با  ستاینده  
ز  ا صنعتی  آب  ل  ستحصا ا درصد 
فارغ  گفت:  می شود،  محقق  پساب 
آب،  مصرف  کاهش  پروژه های  ز  ا
هم  شهری  پساب  تأمین  پروژه های 
است.  شده  انجام  مبارکه  فوالد  در 
وابستگی  قطع  مبارکه  فوالد  سیاست 
به آب رودخانه است که بر اساس آمار 
زاینده رود  آب  از  این شرکت  برداشت 

سال به سال کمتر شده است.

وی افزود: این کار در دنیا مرسوم 
منبع  جدیدترین  و  مهم ترین  است. 
جایگزین آب خام، پساب است به همین 
سمت  این  به  هم  مبارکه  فوالد  دلیل 
حرکت کرد. در همین خصوص توسط 
مدیرعامل وقت فوالد مبارکه، قراردادی 
اساس  بر  که  شد  بسته  آبفا  با شرکت 
آن پساب های شهری مبارکه، صفائیه، 
زرین شهر و ورنامخواست خریداری شد.
برنامه ریزی و کنترل  رئیس دفتر 

نگهداری و تعمیرات انرژی و سیاالت 
تصریح کرد: در عوض فوالد مبارکه هم 
متعهد شد که کانال ها و سیستم فاضالب 
شهری را در این شهرها احداث کند. از 
سال ۱۳۹۷ این پساب ها تصفیه شده و 
در فرآیند تولید و بازچرخانی آب استفاده 
می شود. هر سال به میزان بیشتری از 
پساب استفاده و به همین نسبت آب خام 
رودخانه کمتر مصرف می شود. البته ما 
به دنبال اضافه کردن پساب شهرهای 

دیگر ازجمله شهر مجلسی، طالخونچه 
و حسن آباد هم هستیم.

پروژه های  کرد:  اظهار  ستاینده 
بعدی مربوط به تصفیه پساب است که 
در این حوزه طراحی، ساخت و راه اندازی 
که  دارد  قرار  مبارکه  فوالد   RO واحد 
وظیفه آن تصفیه پساب هایی است که در 
آن واحد موجود است. این واحد پساب را 
به آب تبدیل کرده و بازچرخانی می کند. 

واحد RO هم اکنون داخل مدار است.

سیاست فوالد مبارکه قطع وابستگی به زاینده رود است

ارتباطی  راه  از  برداری  بهره  با   
چشمه چاهی- سفید خانی محور ایالم 
به شهرستان سیروان ۸ کیلومتر کوتاهتر 

می شود.
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
راه وشهرسازی) ایالم(، عبداهلل بهادری 
در  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ارتباطی  راه  احداث  مراحل  از  بازدید 
چشمه چاهی- سفید خانی گفت: طول 
ظرف  که  است  کیلومتر   ۷ پروژه  این 
طرح  این  کیلومتر   ۳ گذشته  روزهای 
و  تکمیل  سیروان  شهرستان  سمت  از 
آسفالت شد و ۴ کیلومتر باقیمانده نیز با 
بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در 

حال اجرا است.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 ۷ پروژه  این  احداث  افزود:  ایالم 
کیلومتری، ضمن حذف نقاط پرحادثه، 
به  را  استان  مرکز  کیلومتر   ۸ از  بیش 
و  کند  می  نزدیک  سیروان  شهرستان 
انشااهلل تا پایان سال شاهد بهره برداری 

از این پروژه خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد برای اتصال 
این طرح به محور اصلی ایالم- حمیل- 
کرمانشاه تقاطع غیرهمسطح پیش بینی 
با  که  است  مطالعه  حال  در  که  شده 
عملیات  تقاطع  این  طراحی  و  مطالعه 

اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان عنوان کرد:

بهره برداری از پروژه راهسازی چشمه چاهی- سفیدخانی تا پایان سال جاری 

شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل 
صنعتي استان اردبیل گفت: برنامه ریزي 
راهبردي برای رشد و توسعه شهرکهای 
صنعتي یکی از ضروریات توسعه صنعت 
استان به شمار می آید و توسعه صنعتی 
نیز زمینه ساز رشد همه جانبه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان اردبیل، محمد 
اهلی در جریان بازدید از ناحیه صنعتی 
نیر گفت: شهرکهای صنعتی عاملی مهم 
در جهت توسعه صنعت استان محسوب 
می شود که در صورت عدم حمایت از 
آن، سبب کمبود زیرساختها و در نتیجه 
فرار سرمایه گذاران از استان خواهد شد. 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
ی  کها شهر سب  منا ی  ها بستر

اشتغال،  و  تولید  ایجاد  برای  صنعتی 
مهم  ظرفیت  این  از  سرمایه گذاران 
صنعتی  توسعه  راستای  در  می توانند 

استان استفاده کنند.
شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل 
صنعت  افزود:  اردبیل  استان  صنعتي 

باالیي  بسیار  ظرفیت  از  اردبیل  استان 
است  برخوردار  صنعتی  توسعه  برای 
احداث  با  رشد،  این  به  دستیابي  و 
عنوان  به  جدید،  صنعتي  شهرکهاي 
راهکاری مناسب در جهت دستیابي به 
جهش سریع صنعت محسوب مي شوند.

ر  ندا ستا ا ز  ا تشکر  ضمن  وی 
اردبیل و مسئوالن ارشد استان نسبت 
به مقوله توسعه صنعتی، اظهار داشت: 
خوشبختانه مسئوالن ارشد استان نگاه 
صنعتی  شهرکهای  توسعه  به  بلندی 
و  همراهی  با  امیدواریم  که  رند  دا
مساعدت سازمان ها و ادارات ذیصالح 
و  ایجاد  به  نسبت  رسان،  خدمت  و 
توسعه شهرکهای صنعتی جدید موفق 

تر عمل کنیم.
این  شد:  یادآور  پایان  در  اهلی 
تامین  برای  کوششی  هیچ  از  شرکت 
زیرساختها در شهرکهای صنعتی از خود 
دریغ نخواهد کرد و توسعه زیرساخت ها 
نیز متناسب با جذب سرمایه گذاران در 

دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل:
توسعه صنعتی زمینه ساز توسعه همه جانبه خواهد شد 
 لزوم حمایت از تامین زیرساختها در شهرکهای صنعتی

روسای  ندیشی  ا هم  نشست 
در  ایالم،  استان  زندگی  مثبت  مراکز 
بهزیستی  کل  اداره  اجتماعات  سالن 

این استان برگزار شد.
مدیر کل بهزیستی ایالم نشست 
مثبت  مراکز  روسای  ندیشی  ا هم 
اظهار  استان،   بهزیستی  در  زندگی 
ارایه   و  زندگی  مثبت  مراکز  کار  کرد: 
این  طریق  از  بهزیستی  خدمت   ۲۲
جامعه هدف  و  مردم  عموم  به  مراکز 

بسیار ارزشمند است.
»زهرا همتی« یادآور شد: مدیران 

و کارکنان این مراکز باید با تسلط کافی 
بر دستورالعمل های ابالغی بهزیستی 
برای ارایه خدمات مطلوب اهتمام الزم 

داشته باشند
این  مهم  وظایف  از  یکی  وی 
مراکز را نیاز سنجی و ارجاع به موقع به 
ویژه در شناسایی آسیب های اجتماعی 
محالت اعالم کرد و گفت: این مراکز 
کنند  می  ارایه  که  خدماتی  کنار  در 
باید ایده های خالقانه در حوزه های 
مختلف به ویژه اشتغال مددجویان نیز 
خدمت  رضایتمندی  زمینه  تا  داشته 

بیشتر  هرچه  مراکز  این  از  گیرندگان 
ارتقا یابد.

بر  همچنین  شد:  یادآور  همتی 
توسط  نیکوکار  و  خیر  افراد  شناسایی 
مدیران و کارکنان مراکز مثبت زندگی 
نیازمند  مددجویان  از  حمایت  برای 

تاکید کرد.
در این نشست که با هدف تاکید 
بر آموزش و اجرای صحیح دستورالعمل 
به  مناسب  رسانی  خدمات  برای  ها 
و  معاونان  شد،  تشکیل  هدف  جامعه 
مسئوالن حراست و بازرسی اداره کل 

و  وظایف  پیرامون  ایالم   بهزیستی 
فعالیتهای مراکز مثبت زندگی مطالبی 

ارایه کردند.
تاسیس  بدو  از  که  است  گفتنی 
گذشته  سال  از  زندگی  مثبت  مراکز 
دوره  ۱۵۰ساعت  از  بیش  تاکنون 
مبانی  های  موضوع  در  آموزشی 
توسط  غیره  و  تسهیلگری  مددکاری، 
اداره کل بهزیستی ایالم برگزار و در 
آینده نزدیک نیز آموزش فعالیت های 
آغاز  مراکز  این  برای  محور  اجتماع 

خواهد شد.

۲۲ خدمت بهزیستی از طریق مراکز مثبت زندگی 
به جامعه هدف ارائه می شود
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کافیست به یکی از مطب های 
و  بزنید  سری  مشهور  اورولوژی 
تعداد قابل توجهی از افراد سن بین 
۵۰ تا ۶۰ و خورده ای را ببینید که 
از مشکالت دستگاه تناسلی مردانه 

رنج می برند….

با  م  دستی  کنار  مسن  “خانم 
سر  و  بود  آمده  میانسالش  شوهر 
می  خانم  کردیم:  باز  رو  صحبت 
بزرگ  خاطر  به  شوهرم  که  گفت 
قطره  ادرار  مشکل  پروستات  شدن 
اضافه  به  ادرار،  در  خون  و  قطره 
ی کمردرد و درد لگن داشته؛ و با 
دارو تحت درمان است و قبال خیلی 
سیگار می کشیده ولی ترک کرده.

کمی بعد با صحبت های منشی 
اخیر  در چند سال  متوجه شدم که 
در ایران، به تعداد بیماران مبتال به 
خوش  سرطان  و  بزرگ  پروستات 
خیم و بدخیم پروستات خیلی اضافه 
تر شده، که البته با این سبک غلط 

زندگیمان دور از واقعیت نیست!”

احتماال چند سوال زیر ذهن من 
و شما را مشغول کرده باشد:

شدن  زیاد  اصلی  علت   .۱
سرطان پروستات در ایران و جهان 
اصلی  منشاء  عبارتی،  به  چیست؟ 
بروز اینهمه سرطان های عجیب و 

غریب یا جدید چیست؟
۲. تشخیص سرطان پروستات 

و عالیم ابتال چیستند؟
۳. بهترین راههای پیشگیری از 
پروستات و بهترین راههای درمان 

سرطان پروستات کدامند؟
همراه  ما  با  ها،  پاسخ  برای 

باشید.

کار پروستات چیست؟
پروستات چیست؟

اندازه  به  غده  یک  پروستات 
خیلی  عضو  عنوان  به  و  گردوست 
تناسلی  دستگاه  از  مهمی  خیلی 
بقای  نباشد  اگر  که  است  آقایان 
تولید  برای  ندارد؛  وجود  هم  نسلی 
ادرار  دفع  و  بیضه  کیسه  در  منی 
مردان ضرروری ست. جای آن در 
زیر مثانه و باالی راست روده هست. 
مجرای ادارار از مرکز غده پروستات 

عبور می کند و تا آلت ادامه دارد.

کار پروستات چیست؟
یکی از کارهای مهم پروستات 
جداسازی مایعات مغذی برای تغذیه 
است.  اسپرم  از  حفاظت  و  اسپرم 
پروستات منی را از کیسه بیضه به 
کند.  روانه می  ادرار  سوی مجرای 
به عبارت ساده تر، نقش مهمی در 
انزال )بیرون ریخته شدن مایع منی( 
با  پروستات  دارد.  دار شدن  بچه  و 
ژله  چسبندگی  حالت  خود  انقباض 
منی  مایع  در  را  )قلیایی(  مانندی 

ایجاد می کند.
عضالت  که  زمانی  همچنین، 
با  ادرار  پروستات منقبض می شوند، 
سرعت پایین تری دفع می شود. اگر 
پروستات کارش را درست انجام ندهد، 
دستگاه تناسلی به عفونت یا سنگ مثانه 

یا مشکالت دیگر دچار خواهد شد. 

ت  ستا و پر ی  ر بیما  
چیست؟

پروستات چیست؟
یک  پروستات  ی  کلمه  خود 
مهمی  عضو  بلکه  نیست  بیماری 
در  است.  آقایان  تناسلی  از دستگاه 
پروستات  از  منظور  عامیانه،  زبان 

بیماری آن است.

درمان  بیماری  این  اگر  نکته: 
نشود، احتمال ابتال به عفونت های 
نوع  جدی، سنگ مثانه و پیشرفت 

سرطانی وجود دارد.

تورم پروستات حاد و مزمن
تورم  دالیل  از  یکی  عفونت 

باکتریایی  است.عفونت  پروستات 
کم  و  ست  موقتی  و  مدت  کوتاه 
اتفاق می افتد ولی اگر درمان نشود 
می تواند تا حد کشنده پیشرفت کند. 
آسان  پروستات  نوع  این  تشخیص 
تواند  می  باکتری  خود  و  است  تر 
جنسی  شریک  به  جنسی  رابطه  با 
سال  چند  مزمن  نوع  شود.  منتقل 
طول می کشد و دامن گیر مردان 
جوان نیز شده و عفونت مجاری ادرار 

را در پی دارد.

)BPH( پروستات بزرگ
برای  پروستات  سایز  افزایش 
اغلب مردان بعد از سن ۵۰ سالگی 
عمومی  مشکالت  و  دهد  می  رخ 
سختی ادرار، ادرار قطره قطره و در 
مراحل بعد، خون در ادرار و کاهش 
می  اتفاق  خون  قرمز  های  گلبول 
افتند. بزرگترین مشکل بیماران این 
از  ادرار  کامل  دفع  پروستات  نوع 
مثانه است که بدون درمان عواقب 

بدی دارد.

دومین سرطان شایع در جهان 
بعد از سرطان پوست است که البته 
سرطان  از  نفر  چهل  از  یکی  فقط 

می میرند.

 عالئم پروستات یا پروستاتیت 
حاد

عالیم پروستات موقتی عبارتند 
از:

تب و لرز
ترشح چرکی از آلت

درد یا سوزش هنگام ادرار
تکرر ادرار

درد در ناحیه تناسلی یا کمر یا 
لگن یا هر سه

درد هنگام ارگاسم
من  مز تیت  ستا پر ئم  عال

باکتریایی
پروستاتیت  عالیم  مهمترین 

مزمن عبارتند از:
مشکل در دفع ادرار

ها،  بیضه  درد  مثانه،  در  درد 
اختالل نعوظ و اختالل انزال

BPH عالئم پروستات بزرگ
عالیم زیر لزوما نشانه ی بزرگ 
با  گاهی  نیستند.  پروستات  شدن 
عالیم  این  نیز  بودن  تر  کوچک 

ظاهر می شوند:
تکرر شدید ادرار در شب

نیاز زیاده از حد به دفع ادرار
تاخیر در شروع ادرار

ادرار ضعیف یا قطره قطره
عدم ادرار غیر عمدی یا ناتوانی 

در ادرار کردن
درد هنگام ادرار کردن

عالئم سرطان پروستات
تنهایی  به  بزرگ  پروستات 
به  و  شود  نمی  حساب  سرطان 
سرایت  بدن  دیگر  های  قسمت 
اگر  پروستات  سرطان  اما،  نمیکند؛ 
قسمت  در  احتماال  نشود،  درمان 

های دیگر بدن پخش خواهد شد.
سرطان پروستات در ابتدا عالیم 
واضحی ندارد و نمی توان صرفا بر 
اساس عالیم زیر نظر داد اما باید آنها 

را تحت نظر داشته باشیم:
تکرر ادرار و دفع زیاد ادرار به 

خصوص در شب
قطره قطره شدن ادرار

سختی دفع ادرار
خون در ادرار

سوزش و درد هنگام ادرار
درد هنگام انزال و ارگاسم

اختالل نعوظ )راست شدن آلت(
عفونت مجاری ادراری

کمر  پایین  ناحیه  در  دایم  درد 
و لگن

کاهش وزن ناگهانی و کاهش 
اشتها

نکته ۱: اندازه پروستات دلیل بر 
سرطانی بودن یا نبودن آن نیست!

بیماران،  بعضی  در   :۲ نکته 
اغلب عالیم فوق خود به خود رفع 

می شوند.
 

علت بیماری  پروستات چیست؟
هر  برای  مختلفی  های  علت 
یک از بیماری های پروستات وجود 

دارد و درمان هر کدام فرق دارد:

عفونت مجاری ادراری
ن  هما یا  ت  ستا و پر م  ر تو

پروستاتیت
خاطر  به  مثانه  دهانه  زخم 

جراحی قبلی

سنگ کلیه یا سنگ مثانه
مشکل اعصاب مثانه که نمی 
توانند پیام های کنترل و دفع ادرار 

را خوب به مغز برسانند
سرطان پروستات یا مثانه

های  هورمون  شدید  تغییرات 
جنسی مردانه

نواع  ا مطالعات،  طبق  نکته: 
سابقه  با  پروستات  های  بیماری 
ارتباط  نژاد  و  ارثی  و  خانوادگی 
سیاهپوست  دارند.نژاد  معناداری 

مستعدتر است.

همچنین، ریسک بزرگ شدن 
پروستات با چاقی، مصرف سیگار و 
بیماری های دیابت و قلبی-عروقی 

باالتر می رود.

آمار سرطان پروستات در ایران 
و جهان

آمار سرطان پروستات در ایران 
و جهان بسیار باالست، به خصوص 
تعداد  به  که  اخیر  سال  بیست  در 
بیماران اضافه تر شده. هر سال سی 
هزار نفر در اثر این سرطان جان خود 
اینکه  جالب  دهند.  از دست می  را 
تنها در سال ۲۰۱۹ در ایاالت متحده 
آمریکا حدود ۱۷۵۰۰۰ بیمار جدید به 

لیست سرطانی ها اضافه شده.

در ایران، مجموعه ای از عوامل 
بهداشت  رعایت  عدم  ای،  تغذیه 
مصرف  نتیک،  ژ مل  عا جنسی، 
سیگار، چاقی با افزایش سن و عوامل 
ناشناخته دیگر موجب باال رفتن آمار 

سرطان پروستات شده.

ملی  موسسه  گزارش  طبق 
سرطان،

این  به  بتال  ا سنی  میانگین 
سرطان ۶۶ سال است،

میانگین سن مرگ و میر ناشی 
از این سرطان ۸۰ سال است،

آفریقایی- سیاهپوست  مردان 
مبتال  دیگران  از  بیش  آمریکایی 

شده اند )۷۴ درصد بیشتر(

پروستات:  ری  بیما ن  ما ر د
پیشگیری از بیماری پروستات

پیشگیری  گویند  می  همیشه 
بهتر از درمان است. برای پیشگیری 
چه  پروستات  بیماری  به  ابتال  از 
کنیم؟ و اگر گرفتار شدیم، پروستات 

چگونه درمان می شود؟
مراجعه زود هنگام به متخصص 
مجرب برای تشخیص به موقع نوع 

بزرگ  )عفونت،  پروستات  بیماری 
شدگی،…( و انتخاب بهترین روش 

درمان اهمیت زیادی دارد.

پروستات  سرطان  خوشبختانه 
به کندی پیش می رود.

پروستات،  از  پیشگیری  برای 
بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم:
پرهیز از ادرار به صورت ایستاده

پرهیز از گوشت قرمز سرخ شده 
با حرارت باال

ورزش کردن و کنترل وزن
عدم مصرف روغن صنعتی به 

خصوص تراریخته گیاهی
با  تماس  یا  مواجهه  از  پرهیز 
محیط  یا  صنعتی  و  شیمیایی  مواد 

های آلوده صنعتی
برای  جنسی  بهداشت  رعایت 

جلوگیری از عفونت پروستات
صنعتی  سفید  شکر  از  پرهیز 
در کل  یا  یا شیرینی جات صنعتی 

کربوهیدرات

فرنگی  گوجه  روزانه  مصرف 
و لیموی تازه، و نیز ادویه زردچوبه

پرهیز از زیاده روی در مصرف 
لبنیات و پروتئین ها

موقع  به  مراجعه  و  آپ  چک 
در صورت  اورولوژی  متخصص  به 

تجربه عالئم
 

درمان عفونت پروستات
عفونت پروستات اگر باکتریایی 
باشد آنتی بیوتیک تجویز می شود 
و بسته به علت های مختلف درمان 

های زیر نیز انجام می شود:

آب  حمام  یا  پروستات  ماساژ 
یا  تشک  روی  نشستن  و  گرم 
برای کاهش فشار روی  نرم  بالش 

پروستات
عضالت  کننده  شل  داروهای 
پروستات )آلفا بالکرها( برای کمک 

به آسان شدن دفع ادرار
غیر  م  ر تو ضد  ی  ها و ر ا د

)NSAIDs( استروئیدی
خیم  خوش  بزرگی  درمان 

پروستات
برای درمان بزرگی خوش خیم 
پروستات، داروهای زیر کاربرد دارند:

داروهای جمع کننده و کاهش 
شوند.  می  تجویز  پروستات  سایز 
برای مثال، دوتاسترید )آوودارت( و 

فیناسترید )پروسکار(.
پروستات  کننده  داروهای شل 
دوکسازوسین  مانند  مثانه  دهانه  و 

)کاردورا(، تامسولوسین )فلووماکس(، 
ترازوسین )هیترین(.

شدیدتر،  موارد  در  همچنین، 
انجام  زیر  دارویی  درمان های غیر 

می شوند:
نرژی  ا کمک  به  گرمادهی 

رادیوفرکانسی
امواج اولتراسوند فشرده

تبخیر با جریان الکتریکی
با  اضافه  بافت  )برش  جراحی 

لیزر یا روش های دیگر(
 

تشخیص سرطان پروستات
ن  طا سر تشخیص  ی  ا بر
پروستات، معموال از بافت پروستات 
درجه  که  شود  می  برداری  نمونه 
بودن  سرطانی  عالیم  و  ها  سلول 

آنها بررسی می شود.
 ۴۰ باالی  مردان  به  توصیه: 
غربالگری  شود  می  توصیه  سال 

سرطان پروستات انجام دهند.
متخصص اورولوژی می تواند با 

معاینه دیجیتالی پروستات از طریق 
را  سرطان  ریسک  حدی  تا  مقعد 

تشخیص دهد.
گیری  اندازه  و  خون  آزمایش 
سطح پروتئین PSA )تولید شونده 
تشخیص  برای  پروستات(  توسط 
 PSA شود.  می  انجام  سرطان 
آنتی ژن اختصاصی پروستات است. 
ng/ بین ۲۰-۱۰   psa اگر سطح 

ml باشد به معنی وجود سلول های 
سرطان زاست و بیش از ۲۰ به معنی 
وجود تومور پیشرفته در پروستات است.

و سی.تی. ام.آر.آی  آزمایشات 

اسکن نیز ممکن است انجام شوند.

هشدار:
و  جعه  مرا با  ری  بیما ین  ا
درمان  قابل  موقع  به  تشخیص 
اولیه  بروز عالیم  در صورت  است. 
غدد  به  تواند  می  انگاری،  و سهل 
کبد  و  ریه  ها،  استخوان  لنفاوی، 

سرایت کند و کشنده باشد.

ز  ا پیشگیری  ی  ها ر هکا ا ر
سرطان پروستات چیست؟

 
ز  ا پس  پروستات،  سرطان 
پوست،  سرطان  و  معده  سرطان  
مردان  میان  شایع  سرطان  سومین 
آمار،  این  براساس  است.  ایرانی 
۱۶٫۹۳ درصد از مردان در ایران به 
برخی  مبتال می شوند.  این سرطان 

از افراد با این سوال مواجه می شوند 
که چگونه می توان از بروز سرطان 
ریسک  کرد.  جلوگیری  پروستات 
باال  با  پروستات،  سرطان  به  ابتال 
حدود  می یابد.  افزایش  سن  رفتن 
۶۰ درصد از تشخیص های ابتال به 
این سرطان، مربوط به سنین باالی 
۶۵ سال است. نژاد و عوامل ژنتیکی 
در بروز این بیماری نقش مهمی را 
و  بدن  می کنند. حفظ سالمت  ایفا 
رعایت اصول مربوط به سالمت با 
مشکالت  درمان  و  سن  رفتن  باال 
باعث می شود  فعلی  بیماری های  و 
سرطان  به  ابتال  بروز  ریسک  که 
مقاله  این  در  کمتر شود.  پروستات 
به بررسی راهکارهای پیشگیری از 

سرطان پروستات می پردازیم.

راه های پیشگیری از سرطان 
پروستات

غربالگری به منظور تشخیص 
به موقع سرطان پروستات

فعالیت های موثر در پیشگیری 
از سرطان پروستات چیست؟

جهت  مناسب  غذایی  رژیم 
پیشگیری از سرطان پروستات

پیشگیری از سرطان پروستات

سرطان پروستات یک تومور در 
حال رشد است که معمواًل به هیچ 
قسمتی فشار وارد نمی کند و باعث 
بروز درد نخواهد شد به همین دلیل 
مدت  تا  بیماری  این  است  ممکن 
عالمت  و  نشانه  گونه  هیچ  زیادی 
با  باشد.  نداشته  اولیه  هشدار دهنده 
این حال، سرطان پیشرفته پروستات 
اغلب عالئمی را ایجاد می کند. برخی 
توانند  پروستات می  عالئم سرطان 
توسط بیماری های دیگری به وجود 
آیند به همین دلیل فرد به معاینه نیاز 
خواهد داشت. از جمله عالئم سرطان 
به  توان  می  مردان  پروستات  در 
مشکالت ادراری، مشکالت جنسی، 

درد و بی حسی اشاره کرد.

ز  ا پیشگیری  های  راه 
سرطان پروستات

رعایت کردن برخی نکات باعث 
سرطان  بروز  ریسک  که  می  شود 
علت  کند.   پیدا  کاهش  پروستات 
عوامل  سرطان  این  پیدایش  اصلی 
شغل،  ارث،  سن،  مانند  مختلفی 
مختلف  داروهای  مصرف  و  تغذیه 
است که در ایجاد این بیماری مؤثر 
پروستات  سرطان  وجود  باشند.  می 

در خانواده، موجب می شود که افراد 
دیگر در معرض خطر ابتال به این نوع 
سرطان قرار گیرند. همچنین هر چه 
سن باالتر رود، خطر ابتال به این نوع 
سرطان افزایش می یابد.بنابراین این 
افراد میتوانند برای کاهش خطر ابتال 
با رعایت رژیم غذایی مناسب، فعالیت 
های  چکاپ  و  منظم  ورزشی  های 
پیشگیری  سرطان  این  از  ای  دوره 

مناسبی داشته باشند. 

ر  منظو به  ی  لگر با غر
سرطان  موقع  به  تشخیص 

پروستات
مردانی که ریسک بروز این نوع 
بهتر  است  معمولی  آنها  در  سرطان 
پروستات  سرطان  غربالگری  است 
کنند.  شروع  سالگی  در سن ۵۵  را 
اما اگر شما در گروه های پرخطر قرار 
به  سالگی  چهل  سن  از  باید  دارید 
غربالگری سرطان پروستات بپردازید. 
نظرات موافق و مخالف متعددی در 
ارتباط با غربالگری سرطان پروستات 
وجود دارد و تصمیم گیری در ارتباط 
نظر  با  باید  غربالگری  شروع  با 
غربالگری  این  شود.  انجام  پزشک 
از  دیجیتال  برداری  عکس  شامل 
آنتی  خون  آزمایش  انجام  یا  رکتوم 
که  صورتی  در  است  پروستات  ژن 
از سطح  باالتر  آزمایش شما  نتیجه 
متوسط باشد و نتیجه اسکن دیجیتال 
پزشک  احتمال  باشد  طبیعی  شما 
شاخص  تست  انجام  درخواست 

سالمت پروستات را خواهد داد.

برای  موثر  های  فعالیت 
پیشگیری از سرطان روستات

فعالیت های موثر در پیشگیری 
از سرطان پروستات چیست؟

حفظ وزن مناسب:
بر اساس مطالعات انجام شده، 
چاقی خطر ابتال به سرطان پروستات 
که  مردانی   . میدهد  افزایش  را 
آن  بدنی(  توده  )شاخص   BMI
ها باالتر از ۳۰ باشد خطر ابتال به 
بیشتر  ها  آن  در  پروستات  سرطان 

است. 

ل  ستعما ا ز  ا ب  جتنا ا
دخانیات:

ترک سیگارباعث افزایش سطح 
به  ابتال  سالمت می  شود و ریسک 

سرطان را کاهش می دهد.

ورزش منظم:
ریسک  به  مربوط  مطالعات 
نشان  ورزش،  و  پروستات  سرطان 
می  ورزش  که  افرادی  دهد  می 
به  ابتال  خطر  است  ممکن  کنند 
دهند.  کاهش  را  پروستات  سرطان 
ورزش منظم عالوه بر حفظ تناسب 
التهاب و بهبود  اندام باعث کاهش 
برای  بدن  ایمنی  سیستم  عملکرد 
و  شد  خواهد  بیماری ها  با  مبارزه 
نداشتن  از  حاصل  منفی  تاثیرات 

فعالیت جسمانی را از بین می برد.

حفظ فعالیت جنسی:
ریسک بروز سرطان پروستات 
در افرادی که از لحاظ جنسی فعال 
هستند دو تا سه برابر کمتر از سایر 
افرادی است که فعالیت جنسی کمی 
دارند. متخصصان این زمینه عقیده 
دارند که نعوظ و رابطه جنسی باعث 

ترکیبات  سایر  و  مواد سمی  خروج 
التهاب آور از بدن خواهد شد.

چکاپ و آزمایش منظم:
 انجام چکاپ و معاینات منظم 
به منظور تشخیص به موقع سرطان 
پروستات یکی از بهترین روش های 

پیشگیری است.

رژیم غذایی برای پیشگیری از 
سرطان پروستات

جهت  مناسب  غذایی  رژیم 
پیشگیری از سرطان پروستات

برخی مواد غذایی یا مکمل های 
می  شوند  باعث  که  هستند  غذایی 
یا  پروستات  سرطان  رشد  سرعت 
پس  آن  به  مجدد  ابتالی  ریسک 
از درمان کاهش پیدا کند و به این 
صورت از بروز این سرطان جلوگیری 
میکنند. در ادامه به بررسی این غذا 

ها و مکمل ها میپردازیم.

خانواده کلم:
شامل  کلم  خانواده  سبزیجات 
کلم بروکلی، گل کلم، کلم بروکسل، 
اسفناج و کلم پیچ است که  می توانند 
را  پروستات  پیشرفت سرطان  روند 
کند نمایند و ریسک بروز نوع بدخیم 

ان را کاهش دهند.

قهوه:
 ۱۰۵ بررسی  از  حاکی  نتایج   
مطالعه توسط محققان در مورد تاثیرات 
قهوه بر خطر ابتال به سرطان منتشرشد 
نشان میداد که قهوه و قابلیت آنتی 
اکسیدانی آن می تواند خطر ابتال به 
از  دیگر  برخی  و  پروستات  سرطان 

انواع بیماری را کاهش دهد.

میوه  دیگر  و  فرنگی  گوجه 
های قرمز:

و  نه  ا و هند  ، نگی جه فر گو
دارای  قرمز،  خوراکی های  سایر 
آنتی اکسیدان قدرتمندی به نام لیکوپن 
)Lycopene( است. این ترکیب 
بدن  در  مدت طوالنی  به  شیمیایی 
باید یک ماده  ذخیره نمی شود پس 
منظم  طور  به  دار  لیکوپن  غذایی 
بدن  در  آن  کمبود  تا  شود  مصرف 
جبران شود. جذب لیکوپن از گوجه 
است.  راحت  تر  شده  پخته    فرنگی 
همچنین لیکوپن با رسیدن گوجه، در 
آن انباشته می شود پس گوجه فرنگی 

هرقدر قرمزتر باشد، بهتر است.

:D ویتامین
ویتامین دی می تواند از شما در 
برابر سرطان پروستات و سایر انواع 
کند.مصرف  محافظت  بیماری ها 
غذاهای حاوی ویتامین دی از قبیل 
روغن جگر ماهی کاد، ماهی سالمون 
و یک نوع قارچ خشک شده می تواند 
بسیار کارامد باشد. اما باید به این توجه 
عالی  منبع  آفتاب یک  نور  که  کرد 
برای ساخت ویتامین دی است. روزانه 
حدود ۱۰ دقیقه بدون ضد آفتاب در 

مقابل نور آفتاب قرار بگیرید.

مصرف دانه های سویا:
از  خاص  گروه  یک  به  سویا 
مواد  از  برخی  و  دارد  تعلق  گیاهان 
سایر  در  آن  در  موجود  شیمیایی 
گیاهان از قبیل نخود و لوبیا و عدس 
غنی  منبع  همچنین  یافت  می شود 
دیگری که میتوان نام برد محصوالتی 
از قبیل شیر سویا، ماست، توفو، نان 

سویا، میسو و...  هستند.

جمع بندی
 برخی انواع سرطان پروستات، 
همین  به  و  هستند  تهاجمی  غیر 
دلیل ممکن است فرد هیچ عالئمی 
نداشته باشد. با این حال،در صورت 
شده  اشاره  عالئم  از  یک  هر  بروز 
در این مقاله بهترین کار این است 
پزشک  به  و  نکرده  درنگ  که 
مراجعه نمایید. انستیتو کانسر پردیس 
جهت ارائه خدمات الزم در راستای 
تشخیص سرطان پروستات همیشه 
در کنار بیماران عزیز می باشد. به 
این  موقع  به  تشخیص  آنکه  امید 
درمان،  های  راه  پیگیری  و  کانسر 
سریع  چه  هر  تندرستی  و  بهبودی 

تر برای همه بیماران حاصل شود.

یمنی  ا رشد  ا *کارشناس 
شناسی پزشکی

درمان پروستات: عالئم بیماری پروستات چیست؟

پروستات چیست و چگونه درمان می شود؟
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ملی پوش بوکس: برای بهترین نتیجه بازی های آسیایی می جنگیم
ملی پوش سنگین وزن بوکس ایران 
گفت: همه این تمرینات فعلی و اردوها 
برای موفقیت در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ 
هانگژو است و تمام تالشم را می کنم تا به 

موفقیت برسم.
برگزاری  درباره  شریفی،  طوفان 
بوکس جهت حضور  ملی  تیم  اردوهای 
در رقابت های تدارکاتی ارمنستان توضیح 
داد: بعد از مسابقات قهرمانی که حدودا 
یک ماه پیش برگزار شد، قرار است عازم 
می تواند  قطعا  که  شویم  مسابقات  این 
آسیایی  بازی های  برای  خوبی  تدارکات 

۲۰۲۲ هانگژو باشد. شرایط ملی پوشان خوب است و امیدواریم عملکرد خوبی در این 
تورنمنت نیز داشته باشیم.

او ادامه داد: از افرادی که عازم مسابقات جهانی صربستان شده بودند تنها ۴ 
نفر در این مسابقات ارمنستان شرکت می کنند تا بیشتر میدان ببینند. سایر افراد هم 
بوکسورهایی هستند که نام کنون شانس اعزام شدن با تیم ملی بزرگساالن را نداشته اند 

و اکنون این فرصت برای آن ها فراهم است تا خودشان را نشان دهند.
بوکسور آینده دار تیم ملی ایران درباره وضعیت اردوها نیز گفت: خوشبختانه 
وضعیت تمرینات نسبت به قبل بهتر است، اما آنچنان که باید همه چیز فراهم نیست. 
با حضور آقایان استکی، امیری، فاتح و کریمی در راس تمرینات شرایط اردوها نسبت 
به قبل خوب است. واقعا با بوکسورهای رابطه خوبی داشته و راه می آیند، البته امیدوارم 

رفته رفته شرایط بهتری از نظر امکانات در اردوها فراهم شود.
او درباره عملکردش در رقابت های قهرمانی جهان صربستان نیز توضیح داد: 
همانطور که می دانید من در مبارزه نخست عملکرد خوبی داشته و به دور بعد رسیدم، اما 
متاسفانه در دور دوم به قهرمان و اسطوره بوکس کوبا برخورد کردم ۵ طالی مسابقات 
جهانی دارد و تا کنون دست خالی از میادین معتبری چون المپیک بیرون نیامده است. 
کار بسیار سختی داشتم و قسمت نبود که به مدال برسم. حذف شدم ولی برای آینده 

تالش می کنم تا بهتر شوم.
بوکسور سنگین وزن تیم ملی ایران، درباره نیاز ملی پوشان در اردوی تیم ملی 
نیز گفت: در مجموع شرایط بهتر از قبل است اما همچنان نیاز است که از نظر مالی 
ملی پوشان بیشتر حمایت شوند. اردوها با تالش کادرفنی منظم برگزار می شود، ولی 
برای موفقیت در میادین بزرگ نیاز است که به مسابقات تدارکاتی بیشتری اعزام شویم.

او در پاسخ به این سوال که آیا می تواند در مسابقات ارمنستان به مدال برسد؟ 
توضیح داد: قطعا برای کسب بهترین نتیجه عازم این مسابقات می شوم و هرچند 

تورنمنت تدارکاتی است اما با تمام توان برابر رقبا حاضر می شوم تا به مدال برسم.
شریفی در پایان گفت: همه این رقابت های تدارکاتی برای موفقیت در بازی های 
آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو است، مطمئن باشید با همه نیرو و انرژی کار می کنیم تا به 
مدال برسیم ولی نیاز است مسئوالن محترم ورزش هم توجه بیشتری به بوکس کنند. 
هدف گذاری ما بازی های آسیایی است و امیدوارم بنده هم در آن مسابقات به مدال برسم.

رقابت ۱۳ شمشیرباز مرد و زن برای رفتن به جام جهانی گرجستان
اردوی  به  شده  دعوت  نفرات 
برای  زنان  و  مردان  سابر  شمشیربازی 
جام  به  اعزامی  تیم  ترکیب  در  اینکه 
جهانی گرجستان قرار بگیرند، باید بتوانند 

در مسابقات انتخابی پیروز شوند.
اردوی جدید تیم ملی شمشیربازی 
سابر زنان از ۲۳ آذر و مرحله دوم اردوی 
تیم ملی سابر مردان از ۲۸ آذر در آکادمی 
ملی المپیک آغاز می شود. با توجه به اینکه 
تیم های ملی شمشیربازی سابر قرار است 
در جام جهانی گرجستان شرکت کنند، از 
این رو شمشیربازان باید هر چه در توان 
دارند را بگذارند چون از این مرحله به بعد 

مسابقه انتخابی برگزار می شود و آنها باید برای اینکه در ترکیب تیم ملی اعزامی به 
اولین جام جهانی سال ۲۰۲۲ قرار بگیرند، بجنگند.

در این مرحله از اردو قرار است یک مسابقه انتخابی بین شمشیربازان برگزار شود 
و آنها به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند. مسابقه انتخابی در یک روز برگزار 
خواهد شد. در اردوی بعدی شمشیربازان دو مسابقه انتخابی در دو روز خواهند داشت 
و پس از آن ترکیب نهایی تیم ملی شمشیربازی سابر زنان و مردان برای حضور در 

جام جهانی گرجستان مشخص می شود.
* اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی سابر زنان به شرح زیر است: 

نجمه سازنچیان، پریماه برزگر، کیانا باقرزاده، فائزه رفیعی، آیسا صدیقی، 
شیدا عالمی و زهرا هادی عابدینی، اردوی سابر زنان از ۲۳ تا ۲۸ آذر برگزار 

می شود.
* اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی سابر مردان به شرح زیر است:

علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر، نیما زاهدی و امیرحسین 
شاکر، اردوی سابر مردان از  ۲۸ آذر تا ششم دی برگزار خواهد شد.

۲ برابر شدن حق پخش ورزش در بودجه ۱۴۰۱
بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش 
مسابقات ورزشی ۳۱۵ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت 
ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود و نسبت به عدد ۱۵۰ میلیارد تومانی 

در قانون بودجه ۱۴۰۰،  رشد ۲.۱ برابری را نشان می دهد.
به استناد بند »پ« ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت ورزش 
و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی 
ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری 

کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف ۴۹ - ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول 
شماره ۹ این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان )برای کمک 
به فدراسیون های مربوطه( و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی ایران قرار می گیرد.
در این الیحه، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع 
بند )پ( ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۳۱۵ میلیارد تومان برآورد 
شده است که با توجه به نسبت ۳۰ به ۷۰ درصدی وزارت ورزش و جوانان نسبت به 
سازمان صداوسیما سهم وزارت ورزش معادل ۹۴.۵ میلیارد تومان و سهم صداوسیما 

معادل ۲۲۰.۵ میلیارد تومان خواهد بود.

پاراتکواندو قهرمانی جهان- ترکیه؛
نبوی به مدال طال پاراتکواندو دست یافت

مهتاب نبوی دختر شایسته و با غیرت پاراتکواندو کشورمان با برتری برابر نماینده 
ترکیه، بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان 
پاراتکواندو ۲۰۲۱ با حضور ۲۶۴ هوگوپوش از ۴۱ کشور از روز شنبه - ۲۰ آذرماه به 

میزبانی »استانبول« ترکیه آغاز و به مدت دو روز ادامه دارد.
 مهتاب نبوی نماینده پاراتکواندو کشورمان در وزن ۵۷- کیلوگرم )K۴۱( بود 
که با برتری ۳۴ بر ۲۷ برابر حریفی از ترکیه، به مدال طال این دوره از رقابت ها رسید 

و بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.
فاطمه دودانگه )وزن ۵۲- کیلوگرم / K۴۴( دیگر نماینده پاراتکواندو ایران در 
بخش بانوان بود که در اولین دیدار نتیجه را به دارنده مدال برنز پارالمپیک، ۶ بر یک 

واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.
 اما در بخش مردان، سعید صادقیان پور )وزن ۶۳- کیلوگرم / K۴۴( تنها نماینده 
مرد کشورمان در این روز بود که در اولین دیدار نتیجه را مقتدرانه ۲۲ بر ۴ به نفع خود 
به پایان رساند اما در مبارزه دوم نتیجه را به نماینده مغولستان ۲۱ بر دو واگذار کرد و 

علی رغم شایستگی از کسب مدال بازماند.
 )K۴۴ – K۴۱( در روز دوم این رقابت ها، مبارزات اوزان ۶۵- و ۶۵+ کیلوگرم
زنان و ۷۰-، ۸۰- و ۸۰+ کیلوگرم )K۴۴ – K۴۱( مردان برگزار خواهد شد که در 
این روز مهدی پوررهنما، علیرضا بخت، حامد حق شناس و رایحه شهاب نمایندگان 

کشورمان هستند.
پیام خانلرخانی سرمربیگری و مهدی احمدی مربیگری تیم ملی پاراتکواندو 
مردان را برعهده دارد؛ زنان پاراتکواندوکار کشورمان نیز با هدایت عاطفه کشاورز به 

عنوان سرمربی به مصاف رقبای خود می روند.
این رقابت ها ۱۴G است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۴۰، ۸۴ و ۴۰/۵۰ 

امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.

مسی؛متهم ردیف اول افت بارسا!
بارسلونا در شرایط دشواری گیر افتاده 
را  تیم  این  واقعیت  مسی  لیونل  جدایی  و 

عریان ساخته است.
فقط تیتر را نخوانید؛ چه خوب و چه 
در  مسی  لیونل  باالی  اهمیت  به  باید  بد، 
سال های اخیر در بارسا توجه کنیم. با لئو 
به اوج رسیده و بدون لئو وارد جهنم شدیم. 
او شاه کلید یک پروژه برنده بود؛ بهترین 
فکر  کس  هیچ  متاسفانه  اما  تاریخ.  تیم 
چقدر  مسی  از  بعد  روزهای  که  کرد  نمی 

وحشتناک خواهد بود.بارتومئو بدون اینکه روی پروسه بازسازی بارسلونا تالش کند، 
پرداخت دستمزد را به حد نامعلومی افزایش داد؛ آغاز دوران شکست. در ادامه نیز 
خوان الپورتا دریافت که هیچ پولی برای تمدید قرارداد ستاره آرژانتینی یا مسیری 

قانونی برای حفظ مسی وجود ندارد.
لیونل مسی بارسا را   به مهم ترین باشگاه جهان تبدیل کرد و با رفتن او، تیم 
به رده تیم های درجه دوم اروپایی سقوط کرد، پس به طور غیر مستقیم مسی مقصر 
وضعیت فعلی است. البته هیچ کس نمی تواند لئو را متهم کند، زیرا او برخالف میل 
خود بارسلونا را ترک کرده است. اما حقیقت این است که آنقدر خالء ایجاد شده که 

پوشاندن آن غیرممکن است.
بارسلونا که در سال های اخیر حداقل به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا می رسید، حاال در مرحله مقدماتی حذف شده اند. رهبر، گلزن و روح تیم از 
دست رفته است. در کنار مسی، جوانان سریع تر رشد می کردند و بدون او شرایط 
دشوارتر خواهد بود. بارسا در چاهی افتاده که خروج از آن هزینه زیادی دارد و این 

یک واقعیت تلخ و ترسناک است.
وضعیت فعلی بارسلونا؟ حذف از لیگ قهرمانان اروپا، ۱۳ امتیاز کمتر از صدرنشین 
لیگ و شش امتیاز فاصله با کسب سهمیه اروپایی. در یک ماه اثر حضور ژاوی از بین 
رفت؛ تاریخ در مونیخ تغییر پیدا نکرد و بارسلونا غرور از دست رفته و ناتوانی آشکار 
خود را به نمایش گذاشت. ژاوی اولین نفری است که ناامید شده و قبل از اینکه 

خیلی دیر شود، باید اقدامی فوری صورت پذیرد.
بدون یک گلزن قهار، این کشتی غرق می شود. الزم است اولویت ها مورد 
ا از رقم خوردن نتایج بد آینده جلوگیری شود. باید در بازار  بازنگری قرار گیرد ت
زمستانی یک مهاجم جذب کرد و در حال حاضر راهیابی به لیگ قهرمانان فصل 

بعد هدفی حیاتی و ضروری است.
رئیس باشگاه در یک دوراهی خطرناک گیر افتاده است. ۹ ماه پس از رسیدن 
به سمت ریاست بارسلونا، الپورتا نتوانسته بر این بحران غلبه کند و حاال و قبل از 
تمام شدن فصل، او باید زیر این میز بزند. توهم و امیدواری کافی نیست و الپورتا 
باید حرف هایی واقع بینانه و معتبر زده، تصمیمات جدی گرفته و ضررهای باشگاه 
را کاهش دهید. الپورتا نمی تواند مانند بارتومئو مشکالت را در فریزر قرار داده و 

تصور کند خودشان خود به خود حل می شوند.

تبعات یک تصمیم عجیب؛
ستاره بایرن مونیخ خودش را بیچاره کرد!

جبران  و  تلخ  عواقب  است  ممکن 
ستاره  کیمیچ،  اشوا  ج انتظار  در  ناپذیری 

آلمانی بایرن مونیخ باشد.
جاشوا کیمیچ یکی از معدود بازیکنان 
دنیای فوتبال بود که بارها به صورت علنی 
اعالم کرد هنوز در مورد تزریق واکسن کرونا 
این  اعالم  از  هراسی  و  نرسیده  نتیجه  به 
تصمیم در مقابل انظار عمومی نیز ندارد. اما 
حاال این ستاره آلمانی در اوج دوران ورزشی 
خود دچار کرونا شده و ممکن است روزهای 

تلخی در انتظار جاشوا کیمیچ بوده و حتی آینده او نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.
تست کرونای این بازیکن ۲۶ ساله ماه گذشته مثبت شد و دوره قرنطینه او 
روز چهارشنبه به پایان رسید. جاشوا کیمیچ در هفته های اخیر بازی های بایرن 
مونیخ مقابل آرمینا بیله فلد و بروسیا دورتموند در بوندسلیگا و دینامو کیف و بارسلونا 
در لیگ قهرمانان اروپا را از دست داده و هنوز زمان قطعی بازگشت او به میادین 

مشخص نیست.
پروفسور مارتین هال، مدیر پزشکی مرکز پزشکی ورزشی دانشگاه فنی مونیخ، 
در مورد پیامدهای دراز مدت این بیماری در مصاحبه با اشپیگل گفت: »هر روز 
افرادی را می بینم که می گویند دیگر نمی توانم به درستی روی پاهایم بایستم و 
هنوز دردهای عضالنی دارم، نمی توانم به درستی تمرکز کنم. حتی بعد از سه یا 
شش ماه نیز این امر در مورد ورزشکاران آماتور و همچنین حرفه ای صدق می کند 

و برای گروه دوم، این می تواند به معنای پایان دوران ورزشی آنها باشد.
هر شخصی که کمی اطالعات پزشکی داشته باشد، می داند که این بیماری 
می تواند به طور جدی ریه ها، قلب و مغز را تحت تاثیر قرار دهد. اما با واکسیناسیون 
این خطر بسیار کمتر می شود. وقتی در این مورد بحث می شود، من فقط می توانم 

سرم را تکان دهم.
اکثریت قریب به اتفاق ورزشکارانی که من می شناسم بدون تردید واکسینه 
شدند و جاشوا کیمیچ در این رابطه ریسک کرد. اختالل دائمی در عملکرد یک بازیکن 
به خصوصیات و آمادگی بدنی او بستگی دارد. ممکن است دوباره مشکلی پیش آید و 

شاید حرکت اکسیژن در بدن به طور دائم محدود شده باشد.”
البته خود جاشوا کیمیچ با انتشار پستی در اینستاگرام مدعی شد شرایط مساعدی 
داشته و به زودی به ترکیب بایرن مونیخ باز می گردد. کیمیچ در صفحه خود نوشت: 
»حالم خوب است و دوران قرنطینه بسیار طوالنی را پشت سر گذاشتم. مشتاقم 
دوباره تمرین کرده و در کنار تیم باشم. با این حال من هنوز باید مدتی صبور باشم، 
زیرا به دلیل نفوذ جزئی در ریه هایم هنوز اجازه تمرین کامل با تیم را ندارم. من سه 
بازی باقیمانده امسال را از روی کاناپه تماشا خواهم کرد و سپس در ژانویه دوباره 

در کنار هم بازی خواهیم کرد.”

تاراج بارسلونا؛ 
آخرین ستاره در آستانه جدایی!
مشتریان  جمع  به  نیز  مونیخ  بایرن 
جدی عثمان دمبله، ستاره فرانسوی بارسلونا 

اضافه شده است.
رو  بارسلونا  با  دمبله  عثمان  قرارداد 
او  ماندن  شانس  روز  هر  و  بوده  پایان  به 
بیلد در  در نوکمپ کمتر می شود. نشریه 
گزارشی مدعی شد حسن صالح حمیدزیچ، 
مدیر ورزشی بایرن مونیخ یکی از طرفداران 
پر و پا قرص عثمان دمبله بوده و قصد دارد 
به زودی مذاکرات برای خرید این بازیکن 

را آغاز کند.
قرارداد این ستاره جوان با بارسا در ژوئن سال آینده به پایان می رسد و این 
بازیکن ۲۴ ساله و فرانسوی حتی برای انتقال رایگان نیز در دسترس خواهد بود. 
بایرن مونیخ حتی زمانیکه عثمان دمبله عضو دورتموند بود نیز برای خرید این بازیکن 
اقدام کرد، اما عدم تمایل این باشگاه به فروش این بازیکن به تیم رقیب باعث شد در 

نهایت عثمان دمبله در تابستان سال ۲۰۱۷ با بارسلونا به توافق برسد.
در حال حاضر هیچ پیشرفتی در مذاکرات درباره تمدید قرارداد با کینگزلی کومان 
وجود نداشته، قرارداد این بازیکن فرانسوی در سال ۲۰۲۳ به پایان می رسد. مدیران 
بایرن مونیخ عثمان دمبله را جانشین احتمالی کومان در نظر گرفته و قصد دارند به 

سرعت برای خرید او با مدیر برنامه این بازیکن به توافق برسند.
ژاوی، سرمربی جدید بارسلونا عالقه زیادی به عثمان دمبله داشته و حتی به 
او قول داده در صورت تمدید قرارداد و ماندن در نوکمپ تبدیل به یکی از بهترین 
بازیکنان جهان خواهد شد. اما مدیر برنامه عثمان دمبله هنوز برای تمدید با بارسلونا 
توافق نکرده و تقریبا دیگر بعید است شاهد ماندن این وینگر فرانسوی در اللیگا 
برای فصل بعد باشیم. تیم هایی از لیگ برتر مانند لیورپول و چلسی نیز از همین 

حاال برای خرید عثمان دمبله اقدام کرده اند.
این بازیکن بسیاری از مسابقات بارسلونا در فصول اخیر را از دست داده و 
اغلب مصدوم بوده است. اما به نظر می رسد عثمان دمبله شانس پیشرفت پروژه 
بارسلونا را باال نداسته و تصور می کند در این تیم به موفقیت بزرگی دست نخواهد 
یافت. بدین ترتیب بعد از لوییس سوارز، لیونل مسی و آنتوان گریزمان، یک عنصر 
هجومی دیگر نیز در راه جدایی از بارسلوناست. بسیاری عثمان دمبله را آخرین 
ستاره طراز اول و باکیفیت این تیم می دانند و بعید است فصل بعد شاهد حضور 

او در نوکمپ باشیم.

ه  چهر و  ت  پیشکسو
ایران  فوتبال  تاریخ  برجسته 
را پشت سر  ۸۲ سالگی خود 

گذاشت.
مهاجرانی  حشمت  شک  بدون 
یک چهره جدا نشدنی فوتبال ایران و از 
برجسته ترین نفرات تاریخ فوتبال ایران 
است که در زمان مربیگری در عرصه های 
مختلف افتخارات زیادی کسب کرده و 
حاال در مقام پیشکسوت و کارشناس این 
انتقال  راستای  در  رشته صحبت هایش 
شنیدنی  همیشه  جوان ها  به  تجربیات 
است. به بهانه تولد ۸۲ سالگی حشمت 
خان مهاجرانی سراغ او رفتیم و نظراتش 
را در خصوص اوضاع این روزهای فوتبال 

ایران جویا شدیم.
خصوص  در  مهاجرانی  حشمت 
واکنش  مردم و اهالی فوتبال به زادروزش 
مجازی  فضای  در  که  تبریکاتی  و 
و  لطف  از  داشت:  اظهار  شده  گفته 
بی  عزیز  دوستان  و  مردم  بزرگواری 
نهایت سپاسگزارم. بیش از هر چیز اینکه 
می بینم مردم با وجود این همه مشکالت 
و گرفتاری هایی که این روزها در زندگی 
شخصی خودشان دارند هنوز به یاد من 
هستند برایم ارزشمند و قابل تقدیر است 
و از همه عزیزانی که یاد من بودند ممنون 
و قدردانشان هستم. به طور کلی وقتی 
برای  ما  و  می شود  ورزش  از  صحبت 
گفتگوی ورزشی دور هم جمع می شویم 
یعنی قصد داریم به سالم سازی فضای 
ورزش کشور کمک کنیم و هدایت جامعه 
به سمت ورزش وظیفه ای است که روی 
دوشت همه ماست و این خودش یک 
نعمت بزرگ برای جامعه می تواند باشد.

وی در مورد وضعیت تیم ملی ایران 
ابتدا یک  باید  تیم ملی  گفت: در مورد 
نکته را بگویم و آن این است که پیش 
از هر چیز و پیش از احترام به حریفان ما 
باید به خودمان احترام بگذاریم و بدون 
اینکه دچار غرور شویم یا از سوی دیگر 
بخواهیم از حریفان ترس و وحشت به 
دل داشته باشیم به مصاف تیم های مقابل 
برویم. چیزی که تا این لحظه دیدم تیم 
ما هر بازی نسبت به بازی قبل پخته تر 
می شود و در دیدارهایی که تاکنون انجام 
شده بازیکنان و کادرفنی با تجربه تر شدند 
و بیشتر با تفکرات هم به آشنایی رسیدند. 

این روزها انتقادات زیادی از سرمربی و 
شکل بازی تیم ملی می شود که به نظر 
مسائل  همه  گویای  نتایج  همیشه  من 
است که  ملی  تیم  نتایج  این  و  هستند 
می تواند پاسخگوی انتقادات باشد. شاید 
مسائلی از قبیل اینکه در برخی بازی ها 
در حد انتظار ظاهر نشدیم یا باالنس تیمی 
ما در حد انتظار نبوده وجود داشته باشد 
ولی به طور کلی نتایج در مورد عملکرد 

یک تیم صحبت می کنند.
پیشکسوت فوتبال در ادامه گفت: 
تیم  در  خوبی  می کنم شرایط  فکر  من 
بدون  حاضر  حال  در  ما  و  است  حاکم 
اغراق بهترین نیروی انسانی را در قاره 
آسیا در اختیار داریم و لژیونرهای زیادی 
در فوتبال اروپا و با تجربیات بین المللی در 
اختیار داریم که نعمت بزرگی برای تیم ما 
محسوب می شود و من فکر می کنم این 
شانس را داریم که در جام جهانی قطر 
برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران از 
مرحله گروهی صعود کنیم و راهی دور 
حذفی شویم. نتایج تیم ملی و روزهای 
خوب فوتبال هیچ وقت فراموش نخواهد 
مثل  فوتبالیست  و  فوتبال  زندگی  شد. 
آینه ای است که چهره شما را مشخص 
می کند. از فرصت ها باید استفاده کرد و 

از موقعیت ها باید لذت برد.
تهران  دربی  مورد  در  مهاجرانی 
بازی  پایین  کیفیت  به  که  انتقاداتی  و 
دربی  مثل  بازی هایی  گفت:  می شود 
همیشه حساسیت خاص خودش را دارد. 

کار به وضعیت تیم و جدول هم ندارد که 
کدام تیم در کجای جدول است، ولی در 
کل این بازی ها در گذشته هم به این 
شرایط  روحی  لحاظ  از  که  بود  صورت 
خاصی دارد و سرمربی و تیم خیلی تحت 
فشار هستند. از لحاظ فنی در مورد دربی 
بخواهم صحبت کنم فکر می کنم هر دو 
تیم از نتیجه راضی بودند چرا که هر دو 
در کورس باالی جدول هستند و شرایط 

خاص خودشان را دارند.
پیشکسوت فوتبال در مورد اختالف 
ایجاد شده بین اسکوچیچ و طارمی گفت: 
اختالفی بین آقای اسکوچیچ و طارمی 
نمی دانم که چطور می شود  آمده  پیش 
تعبیرش کرد که بخواهم بگویم مربی ما 
نباید چنین مصاحبه ای می کرد یا اینکه 
طارمی نباید چنین واکنشی نشان می داد، 
ولی طارمی تقریباً در این مورد می توانیم 
بگوییم که نقطه نظر خودش و بازیکنان 
را اشاره کرده و گفته اینطور نیست و ما 
تاکتیک پذیر هستیم. به نظرم این حرف 
از این جهت زده شده که ۱۸-۱۹ بازیکن 
ما در اروپا بازی می کنند و در تیم های 
تاکتیک پذیر هستند و سوال  خودشان 
اینجاست چطور در تیم ملی که کنار هم 
جمع می شوند تاکتیک پذیر نیستند، شاید 
یک مقدار بر می گردد به عدم بازی های 
تدارکاتی و اردوهای کوتاه مدت تیم ملی 
و این خودش یک تاثیر منفی بازیکنان 

تیم است.
تیم های  وضعیت  مورد  در  وی 

قهرمانی  مدعیان  و  لیگ  در  حاضر 
ما  لیگ  در  که  تیم هایی  داد:  توضیح 
توانستند باالنس کاری خودشان را حفظ 
کنند و ۷۵ درصد توانایی هایشان را بروز 
دهند به عقیده من سپاهان و تیِم امیر 
قلعه نویی )گل گهر( هستند که  تقریبًا 
توانستند کیفیت خودشان را حفظ کنند و 
از لحاظ تیمی و تاکتیکی و روحی شرایط 
خوبی ایجاد کنند. پشت سر این دو تیم 
هم آلومینیوم هم عملکرد خوبی داشته 
و می تواند پدیده لیگ ما باشد. به نظرم 
برای  تیم هایی که  آینده  در چند هفته 
صدر جدول رقابت دارند و تیم هایی که 
برای سقوط نکردن می جنگند مشخص 
خواهند شد و این یک مقدار حساسیت 

بازی ها را بیشتر می کند.
مورد  در  پایان  در  نی  مهاجرا
وضعیت تنها نماینده فوتبال مشهد در 
لیگ برتر توضیح داد: اصواًل در فوتبال 
انضباط و دیسیپلین و هر چیز که مربوط 
به موفقیت یک مجموعه است از اتاق 
مدیرعامل و رئیس به زمین چمن منتقل 
نتیجه  زمین  در  تیم شما  اگر  می شود. 
باشگاه  رئیس  اتاق  به  شما  نمی گیرد 
بروید و دلیلش را جویا شوید. سال ها قبل 
من و دوستانم تیمی به نام ابومسلم را 
پایه گذاری کردیم که از تیم های قدیمی 
و با اصالت فوتبال مشهد بود و در حال 
حاضر فقط همین تیم پدیده باقی مانده 
بازیکنان  و  مشهد  فوتبال  برای  است. 

مشهدی آرزوی موفقیت دارم.

از فرصت ها باید استفاده کرد؛

مهاجرانی: تیم ملی می تواند به دور حذفی جام جهانی صعود کند!

مورد  در  پرسپولیس  پیشکسوت 
تقابل با هوادار و شرایط مهاجمان این 

تیم صحبت کرد.
کوروش برمک در خصوص تساوی 
پرسپولیس مقابل هوادار اظهار داشت: در 
این بازی من ارنج یحیی را پسندیدم و 
این تفکر که تمام نفرات هجومی خود را 
از ابتدا بازی داد تفکر درستی بود، هرچند 
در  هم  نعمتی  سیامک  داشتم  انتظار 
ترکیب اولیه باشد، این را به خاطر گلزنی 
ایجاب  بازی  شرایط  بلکه  نمی گویم  او 
می کرد. در کل ارنج اولیه تیم خوب بود.
وی افزود: مشکل بازی با هوادار 
این بود که بازیکنان تیم حریف را خیلی 
بابت  این  از  و  بودند  گرفته  کم  دست 
ضربه خوردند. این حواشی ایجاد شده 

در مورد داوری و مسائل این چنینی را 
به کل قبول ندارم چرا که برای مثال اگر 
لک به درستی خروج می کرد و توپ را 
درست مشت کرده بود اصاًل این مسائل 
به  پرسپولیس  کل  در  نمی آمد.  پیش 
این  در  هوادار  گرفتن  کم  دست  دلیل 

بازی تنبیه شد.
پیشکسوت پرسپولیس در رابطه با 
انتقاداتی که  و  تیم  عملکرد خط حمله 
می شود گفت: ما داریم در مورد عیسی 
آل کثیر و مهدی عبدی حرف می زنیم که 
هر کدام در مقاطعی بهترین گل ها را برای 

پرسپولیس به ثمر رساندند ولی عیسی بعد 
از بازگشت از محرومیت و عبدی پس از 
ازدواجش دیگر بازیکنان سابق نشدند. به 
نظر من مشکل این نفرات فنی نیست و 
روحی و روانی است و باید خودشان را 

دوباره پیدا کنند و به اوج برگردند.
برمک در ادامه توضیح داد: به نظرم 
اوضاع پرسپولیس بد نیست و باید از تیم و 
کادرفنی حمایت کرد. اگر یک برد بدست 
امتیاز  جدول  باالی  تیم های  و  بیاوریم 
بدهند شرایط به حالت عادی برمی گردد 
ولی اگر این فاصله با صدر بیشتر شود 
دشوار  ادامه  در  کار  می کنم  فکر  دیگر 
مدعی  امسال  پرسپولیس  بود.  خواهد 
مثل  را  عنوان  این  ولی  است  قهرمانی 

قبل ساده به دست نخواهد آورد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پیشکسوت پرسپولیس:

بازیکنان نباید هیچ تیمی را دست کم بگیرند

فابریتزیو رومانو با انتشار توئیتی از 
فرانسه  لیون  به  آزمون  سردار  پیوستن 

خبر داده است.
این خبر مهمی برای عالقمندان به 
فوتبال ایران، هواداران زنیت و همینطور 
لیون است که دقایقی پیش توسط رومانو 
ایتالیا  فوتبال  شده  شناخته  خبرنگار 
منتشر شد و براساس آن سردار آزمون 
و مدیران باشگاه لیون چند هفته پیش 
برای عقد قراردادی چهارساله به توافق 

رسیده اند.
مهاجم  می شود،  گفته  همچنین   
ملی پوش زنیت با قراردادی آزاد تا پایان 
در  این  و  پیوسته  لیون  به  جون ۲۰۲۶ 
حالی است که مدیران دو باشگاه روسی 
و فرانسوی در حال مذاکره هستند تا در 

زمستان  در  انتقال  این  توافق،  صورت 
نهایی شود؛ با این روش باشگاه روسی 
نیز که در تابستان با قراردادی آزاد مهاجم 
ایرانی اش را از دست خواهد داد، از این 

انتقال منتفع خواهد شد.
از  پس   ۲۰۱۸ سال  در  آزمون 

درخشش در روبین کازان به زنیت پیوست 
و حاال پس از اینکه دو فصل رویایی را با 
این تیم با ۱۷ و ۱۹ گل پشت سر گذاشته 
و سه مرتبه قهرمانی در رقابت های لیگ 
برتر روسیه را جشن گرفته ، در آستانه 
خروج از لیگ روسیه است و می خواهد 

فوتبالش را در فرانسه ادامه بدهد که این 
روزها به واسطه حضور ستاره های دنیای 
فوتبال در پاریس ژرمن به شدت مورد 

توجه اهالی فوتبال قرار دارد.
طی سال های اخیر صحبت های 
زیادی در مورد جدایی آزمون از زنیت  و 
داشته  وجود  بزرگتر  تیمی  به  انتقالش 
و در همین تابستان گذشته نیز مهاجم 
ملی پوش زنیت به بایرن لورکوزن بسیار 
برای  درنهایت  اما  بود،  شده  نزدیک 
روسیه  فوتبال  در  پیاپی  سال  چندمین 
ماندنی شد؛ با این حال به نظر می رسد 
مدت  طوالنی  حضور  دوران  زودی  به 
آزمون در فوتبال روسیه تمام خواهد شد 
و شاید او خیلی زود  و در همین ژانویه 

به فوتبال فرانسه کوچ کند.

فابریتزیو رومانو افشا کرد؛

آزمون با قراردادی چهار ساله به لیون پیوست 

به نظر می رسد ماجرای ستاره تیم 
ملی و سرمربی آن پایان یافته و باید در 
انتظار دعوت دوباره طارمی به اردوی تیم 

ملی در ادامه مسیر بود.
مهدی طارمی که بعد از موضع گیری 
درباره سرمربی تیم ملی و یک توئیت از 
سوی دراگان اسکوچیچ به اردوی تیم ملی 
برای دو دیدار مقابل لبنان و سوریه دعوت 
نشده بود، اکنون به این اختالف پایان داد.

که  بود  شده  آغاز  جایی  از  ماجرا 
دراگان اسکوچیچ در مصاحبه با یکی از 
نشریات کرواسی به بحث تاکتیک پذیری 
بازیکنان ایرانی اشاره کرده بود و در ادامه 
تیم  ایرانی  ستاره  واکنش  با  ماجرا  این 
از  توئیت  یک  انتشار  شد.  همراه  پورتو 
سوی مهدی طارمی و واکنش نسبت به 
این موضوع باعث شد تا دراگان اسکوچیچ 
این  قبال  در  دیسیلین خود  راستای  در 

برای  طارمی  مهدی  از  موضع گیری، 
نیاورد  به عمل  تیم ملی دعوت  اردوی 
و او یکی از غایبان سرشناس ایران برابر 

لبنان و سوریه لقب گرفت.
هرچند تیم ملی با دستیابی به برد 
مقابل هر دو حریف خود در غیاب مهدی 
از باالترین شانس برای  طارمی اکنون 
حضور در جام جهانی برخوردار است، اما 
بازگشت دوباره مهدی طارمی به اردوی 
تیم ملی می تواند یک اتفاق مهم در مسیر 
دستیابی به این جواز تلقی شود. اتفاقی 
که بعد از این اردو بارها به آن اشاره شده 
بود و گفته می شد خط خوردن طارمی 
تنها به این اردو مربوط بوده و در ادامه 
شرایط همکاری طرفین بار دیگر شکل 

خواهد گرفت.
این  از  پیش  ملی  تیم  سرمربی 

مهدی طارمی را فالو کرده بود.

سرچ در بین فالووینگ های مهدی 
امروز  تا  او  که  دهد  می  نشان  طارمی 
سرمربی کروات تیم ملی را فالو نکرده بود.
مهدی طارمی بعد از گفتگویی که 
با سرمربی کروات تیم ملی داشت، او را 
فالو کرده تا مشخص شود اختالف تمام 

شده است.
در  طارمی  مهدی  ما  ا اکنون 

گفتگویی تلفنی با سرمربی تیم ملی به 
حواشی ها و اختالف ها پایان داده است. 
در این گفتگو طرفین ماجرا را در نهایت 
پایان دادند و با این شرایط به نظر می رسد 
باید در انتظار بازگشت ستاره ایرانی تیم 

پورتو به اردوی تیم ملی بود.
این  پایان  در  توجه  جالب  نکته 
در  طارمی  مهدی  که  بود  این  گفتگو 
صفحه شخصی خود دراگان اسکوچیچ 
را فالو کرد. مهدی طارمی که پیش از 
این دراگان اسکوچیچ را در بین دنبال 
این  پایان  در  نداشت،  خود  شوندگان 
گفتگوی تلفنی و پایان دادن ماجرای 
اختالف بین خود و سرمربی تیم ملی، 
این  به  ماجرا  این  تا  کرد  فالو  را  او 
اسکوچیچ  دراگان  شود.  تمام  شکل 
از  پیش  را  پورتو  ایرانی  مهاجم  البته 

این فالو کرده بود.

آشتی مجازی اسکوچیچ و مهدی؛

طارمی به تیم ملی برمی گردد! 
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شورای کتاب کودک برای دریافت آثار نویسندگان نوقلم  
گروه دستنوشته بزرگساالن برای کودکان و نوجوانان شورای کتاب 
کودک طی یک فراخوان از نویسندگان نوقلم در حوزه کودک و 
نوجوان دعوت کرد تا در صورت تمایل آثار خود را برای بررسی 

به این گروه ارسال کنند.
به گزارش دنیای جوانان از شورای کتاب کودک، گروه 
از  بیش  نوجوانان«  و  کودکان  برای  بزرگساالن  »دستنوشته 
سی سال است که در شورای کتاب کودک فعالیت دارد. این 
گروه با هدف؛ شناخت، هدایت و تشویق نویسندگان نوقلمی 
که آثار منتشر شده ندارند، تشکیل شده است تا فرصتی برای 
و  کودک  ادبیات  حوزه  در  نویسندگان  این  شکوفایی  و  رشد 

نوجوان فراهم شود.
شورای کتاب کودک طی فراخوانی اعالم کرده است: 
اگر دستنوشته هایی در حوزه کودک و نوجوان دارید و مایل 
ارسال  گروه  این  برای  می توانید  شود،  بررسی  که  هستید 
فعالیت های  با  بیشتر  آشنایی  سرآغاز  حرکت  این  کنید. 

شورای کتاب کودک و همچنین آثار ادبی مناسب کودک 
برای  را  تازه ای  افق های  و  می کند  فراهم  را  نوجوان  و 

می گشاید.  آن  شناخت 
پس از بررسی آثار به اثر منتخب لوح تقدیر معصومه سهراب 

)مافی( اهدا می شود. 
شرایط آثار ارسالی:

پدیدآورنده، اثر منتشر شده نداشته باشد
اثر تالیف باشد

اثر کمک آموزشی نباشد
اثر تایپ شده باشد

سن،  خانوادگی،  نام  نام،  مشخصات:  دارای  ارسالی  آثار 
تحصیالت، جنسیت، شغل، تاهل، تعداد فرزند، محل سکونت 
باشد و اگر فرد با شورا آشنایی دارد نحوه آشنایی، آشنایی با منابع 
ادبیات کودک و کتاب های کودکان را چند نمونه نام ببرد.آثار باید به 
آدرس ایمیل gmail.com@Nah.jabbari۳۵ و یا از طریق 
واتس اپ و یا تلگرام شماره تماس ۰۹۱۲۶۰۸۹۳۲۵ ارسال شود.

فراخوان شورای کتاب کودک برای دریافت آثار نویسندگان نوقلم

کودک  حوزۀ  نویسندۀ   
دومین  برگزیده  و  نوجوان  و 
گفت:  اندرزگو  شهید  جایزه 
زیاد  اسطوره های  با  پهناور  کشوری  ما 
و تاریخی بسیار غنی داریم، نویسنده ها 
نوجوانان  و  کودکان  تمام  برای  باید 
کشور بنویسند نه فقط بچه های تهران 

و آپارتمان نشین ها.
حسین قربان زادۀ خیاوی، نویسندۀ 
حوزۀ کودک و نوجوان، اهل شهرستان 
است.  اردبیل  استان  در  مشکین شهر 
مربی   به عنوان  ساله   ۵۷ نویسندۀ  این 
فکری  پرورش  کانون  در  کارشناس  و 
زادگاهش،  در  نان  نوجوا و  کودکان 
و  بیل  د ر ا همچنین  و  مشکین شهر 
هست.  و  بوده  فعال  تبریز،  هم  حاال 
جمله  از  را  آثاری  تاکنون  قربان زاده 
آب  تار،  سیم  روی  خوشه،  از  عزیزتر 
آتش  اصلی،  انگشت های  رد  زنجیر،  و 
و پرواز الک پشت ها، بر بلندای گودال، 
اثر هنری، گریز از سال صفر، بچه های 

حمام عدل و... نوشته است.
زاده  قربان  از  اصلی  انگشت  رد 
شهید  جایزه  دوره  دومین  در  امسال 
نوجوان  و  کودک  بخش  در  اندرزگو 
برگزیده شد و همین بهانه ای شد برای 
با  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار  گفت وگوی 

این نویسنده.
کجا  از  کتاب  این  نگارش  ایدۀ 

رسیده است؟
تبریز  روحانیان  از  یکی  دربارۀ  من 
حین  ایشان  می نوشتم.  شفاهی  خاطرۀ 
اشاره  خوبی  بسیار  مطالب  به  مصاحبه، 
می کرد که برای من خیلی خوشایند بود و 
با مطالبی که گفته بود، زندگی می کردم. 
همین باعث شد که این رمان شکل بگیرد.

مردم  و  مخاطبان  از  بازخوردی    
دربارۀ این اثر گرفته اید؟

کانون  داستان نویسی  مربی  من 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
هستم. کتاب را بسیاری از بچه ها تهیه 
کردند، خواندند و خیلی استقبال کردند؛ 
نوجوان  یک  عشق  دربارۀ  کتاب  چون 
است. عشق سهل و آسانی هم نیست؛ 
او  عموی  و  کرده  فوت  پسر  پدر  چون 
سرهنگ  دختر،  پدر  و  است  روحانی 
دو  این  است.  انقالب  اوایل  در  نظامی 
نفر با هم مشکالت بسیاری دارند. پسر 
دستگاه  همان  قوپوز  است.  قوپوزنواز 
مخصوص عاشق هاست که می نوازند و 
به نوعی  را  »کرم«  و  »اصلی«  حکایت 

روایت می کند.
در  دختر  و  ند  می خوا پسر  این 
مدرسه و در جشن ها هم آوازی می کند. 
»کرم«،  و  »اصلی«  نماد  واقع،  در 
سفر  پسر  هستند.  »گل آرا«  و  »اباذر« 
چون  دارد؛  دختر  به طرف  کرم واری 
پسر  و  تبریز می برد  به  را  پدر دخترش 
بسیاری  اتفاقات  و  می آید  او  دنبال  به 
به دلیل  می آید.  پیش  برایش  تبریز  در 
همین عشقی که در البه الی روایت های 
دوستش  خیلی  نوجوانان  است،  کتاب 
خوبی  خیلی  بازخوردهای  و  داشته اند 

ازش گرفته ام.

را در  اتفاقی  این بومی نویسی چه 
حوزۀ ادبیات داستانی، به خصوص ادبیات 

کودک و نوجوان، رقم می زند؟
م،  داشته ا که  مصاحبه هایی  در 
تأکید کرده ام که نویسندگان، به خصوص 
نویسندگان کودک و نوجوان، صرفًا نباید 
برای بچه های تهران و شهرنشین ها و 
و  آداب  ما  بنویسند.  آپارتمان نشین ها 
با  داریم  پهناوری  کشور  داریم.  رسوم 
استان هایی که آداب و رسوم خاصی در 
دارند.  عزاداری ها  و  مراسم   عروسی ها، 
تاریخی  داریم.  زیادی  اسطوره های  ما 
جنوب  تا  شمال  از  داریم؛  غنی  بسیار 
کشور، از غرب تا شرق کشور. بنابراین، 
تأکیدم بر این است که نویسنده ها حتمًا 
نوجوانان  و  کودکان  تمام  برای  باید 

بنویسند. کشورشان 
به همین دلیل، خودم ۱۰ رمان و 
داستان دارم که همه در فضاهای بومی، 
 ، مشکین شهر ن  شهرستا به خصوص 
ید  با حتمًا  نظرم  به  فتد.  می ا تفاق  ا
بچه های شهرستان را دریابیم که این، 
اینکه  یکی  دارد.  آشکار  بسیار  سود  دو 
عشایر  و  روستا  و  شهرستان  بچه های 
سهیم  کشور  ادبیات  در  را  خودشان 
مترو  که  داریم  را  بچه هایی  می دانند. 
آپارتمان  نمی دانند  اصاًل  و  ندیده اند 
چیست، نمی دانند آسانسور چیست؛ مگر 
بنابراین،  باشند.  دیده  فیلم ها  در  اینکه 
آپارتمان نشین و  هم بچه های تهران و 
شهرستان ها  در  زندگی  نوع  از  شهری 
بچه ها  اینکه  هم  می کنند،  پیدا  آگاهی 
از  نوعی  صاحب  که  می شوند  متوجه 
دوستانی  خوشبختانه،  هستند.  ادبیات 
هستند که در این عرصه قدم گذاشته اند؛ 
ولی من صرفًا ادبیات بومی می نویسم. 
تا حاال این طور بوده است و امیدوارم از 

این به بعد هم چنین باشد.
تاریخ  موضوعات  به  پرداختن   
رونه نمایی  وا ز  ا جلوگیری  و  معاصر 
وقایع این دوران، در حوزۀ ادبیات چقدر 

اثرگذار است؟
این  نوشتن  به  شروع  من  وقتی 
خوانده  که  کتابی  چندین  کردم،  رمان 
داشتم،  که  تصویری  چندین  و  بودم 
کردم.  جمع  رمان  یک  دل  در  را  همه 
این  در  که  را  تفاقاتی  ا ز  ا بسیاری 
در  یا  نوشته ام،  خودم  یا  می افتد،  رمان 
افرادی  با  و  خوانده ام  دیگر  کتاب های 
جمع بندی  کرده ام.  صحبت  درباره شان 

کتاب  یک  در  مختلف  تصویرهای  این 
خیلی  افتاده،  که  اتفاقاتی  به  می تواند 
کمک کند؛ چون از یک نگاه نیست و 
نگاه است. چون تصویری و  از چندین 
نکته به نکته است، وقتی این را در یک 
داستان بیاوریم و در دل یک رمان جای 
بدهیم، از اتفاقاتی که در دوران انقالب 
دست  به  را  تصویرهایی  است،  افتاده 
این  در  هم  اسطوره  از  من  می آوریم. 
و  داستان  کردم. »کرم«  استفاده  رمان 
افسانه ای قدیمی است. این ها در رمان 
بسیار  حکایت  اما  نمی رسند؛  هم  به 
لطیفی در دل انقالب است و تصاویری 
بسیار  برایشان  می گیرند،  نوجوانان  که 

ماندگار خواهد بود.
چهرۀ  بزک کردن  برای  جریانی 
که  دارد  وجود  نشر  حوزۀ  در  پهلوی ها 
درصدد تحریف تاریخ انقالب در قالب های 

مختلف هنری، از جمله ادبیات است؟
من به چنین موضوعاتی در کتاب ها 
فضای  در  بیشتر  م.  نکرده ا برخورد 
هستیم.  تفاقات  ا ین  ا شاهد  مجازی 
برهه ای  در  وقتی  می کنم  احساس 
به  ه ها  نگا می شویم،  سختی  ر  دچا
گذشته برمی گردد. من احساس می کنم 
از مشکالت، چه  برخی  گرفتارشدن در 
می شود  باعث  کاستی ها،  چه  و  تورم 
و  تطهیرکردن  بیفتد.  به گذشته  نگاه ها 
برهه ها  این  بزرگ کردن  یا  منزه کردن 
هیچ وقت  و  است  گذشته  به  بازگشت 

بازگشت به گذشته خوشایند نیست.
ما همیشه باید به جلو نگاه کنیم و 
از گذشته پند بگیریم. به نظرم نگاه به 
آینده، خوشایندتر از این است که برگردیم 
و بخش هایی از زندگی گذشته را تطهیر 
کنیم و خوشایند جلوه شان دهیم. آن موقع 
هم حتمًا اتفاقات ارزشمند و خوشایندی 
افتاده است؛ اما ما فعاًل در این برهه از 
زمان هستیم. باید سعی کنیم این دوره 
را سالم و خوشایند و بی مشکل کنیم و 

بتوانیم زندگی خوب داشته باشیم.
و  ادبیات  تأثیر  می توان  چگونه   
انقالب ضریب  ادبیات  در حوزۀ  را  هنر 
داد و باعث گسترش آن در جامعه شد؟

همۀ کسانی که با ادبیات سروکار 
دارند، می دانند که ادبیات ماندگار است. 
اگر می خواهیم موضوعی ماندگار باشد و 
برای چند عصر و چند دهه ماندگار بماند 
و در عین حال هم تأثیرگذار باشد، باید 
از طریق ادبیات و هنر به آن پرداخت. 

موضوعات  به  که  دارم  اعتقاد  بنابراین، 
انقالب باید از دید هنر و ادبیات پرداخته 
شود. بعضی از سخنرانی ها ممکن است 
تأثیرگذار  کوتاه  مدتی  و  سال  یک  در 
در  حساسات  ا نگیختن  ا بر یا  باشد، 
به  وقتی  ولی  دهد؛  جواب  کوتاه  مدتی 
ماندگاری و تأثیر عمیق و گسترده فکر 
که  است  هنر  و  ادبیات  این  می کنیم، 

حرفی برای گفتن دارد.
پس حس می کنم ما باید بیشتر به 
طرف ادبیات، به خصوص ادبیات کودک 
و نوجوان برویم تا بتوانیم این داشته ها 
را نشان دهیم. در این بین، ما صددرصد 
کم و کاستی هایی خواهیم داشت و به 
می توانند  هم  این ها  آمد.  خواهد  چشم 
صاحب  که  فردی  تا  شوند  داده  نشان 
و  را جمع بندی کند  این ها  شعور است، 

به فکر و باور ماندگاری برسد.
 مهم ترین ویژگی رد انگشت های 

اصلی از نظر شما چیست؟
ه  نگا ب  کتا یژگی  و ین  مهم تر
شهرستان های  در  نقالب  ا روند  به 
کوچک است. ما دربارۀ اینکه در دوران 
چه  کوچک  شهرستان های  در  انقالب، 
اتفاقاتی افتاد، کتابی نداریم یا بسیار کم 
داریم. دربارۀ تاریخ تهران، انقدر کتاب 
ما  که  شده  ساخته  فیلم  و  شده  نوشته 
می دانیم چه خبر بوده است؛ ولی در یک 
مشکین شهر،  مثل  کوچک  شهرستان 
اما  است؛  افتاده  متعددی  اتفاقات  قطعًا 

کسی از آن ها خبر ندارد.
یکی دیگر از ارزش های این کتاب، 
دارم  اعتقاد  است.  عاشقانه  نگاه  همان 
نوجوان  و  نباید روی عشق کودک  که 
سرپوش گذاشت و باید آن را قبول کرد. 
باید قبول کنیم که نوجوان های ما حس 
عاشقانه و نگاه های دوستانه دارند. من 
آمدم و انقالب را با یک اسطوره اصلی، 
جست وجوگری و تالش برای پیداکردن 

هدف نشان دادم.
شکسته  انگشتانش  اینکه  با  اباذر 
شده و وضعیت نامناسبی دارد، در شرایط 
دنبال  تبریز  در  و  بوده  سختی  بسیار 
هم  تأثیرگذار  باالخره  می گردد.  گل آرا 
می شود و راه خودش را انتخاب می کند 
و آواز می خواند و اهل هنر است. آمیختن 
پیداکردن  آخر،  در  و  هم  با  دو  این 
این  خاص  ویژگی های  از  یکی  مسیر، 
کتاب  مخاطبان  امیدوارم  است.  کتاب 
آن را درک و البه الی داستان پیدایش 
کنند و از کشف مباحثی که در داستان 

گنجانده ام، لذت ببرند.
جایزۀ ادبی شهید سیدعلی اندرزگو 
مبارزۀ  رویکرد  با  و  دوساالنه  جایزه ای 
ادبی و افشای چهرۀ واقعی پهلوی هاست 
که در بخش های مختلف، از ممتازترین 
حوزه های  در  تولیدشده  کتاب های 
»داستان  بزرگسال«،  رمان  و  »داستان 
همچنین  نوجوان«  رمان  و  کودک 
تقدیر  تاریخ شفاهی«  و  تاریخ  »روایت 
می کند. کلیه آثار چاپ اول سال های ۹۸ 
و ۹۹ که دارای درون مایه مدنظر جایزه 
شرکت  جایزه  از  دوره  این  در  بوده اند، 

داده شده اند.

چرا فقط برای بچه های تهران و آپارتمان نشین ها!؟ 

غواصی اقیانوس شعر معاصر در »گفت وگو با مفتون امینی«
کتاب »گفت وگو با مفتون امینی« 
که به تازگی از سوی نشر مروارید راهی 
گفت وگوی  حاصل  شده،  کتاب  بازار 
طوالنی مهدی مظفری ساوجی با مفتون 
امینی درباره زندگی و اشعار این شاعر در 

آستانه ۱۰۰ سالگی اش است.
شک  بدون  مفتون امینی  یداهلل   
ادبیات  ارزشمند  گنجینه های  از  یکی 
سال   ۹۱ طول  در  که  کسی  ماست؛ 
را  شعری  مختلف  جریان های  گذشته 
دیده و از نزدیک با بسیاری از شاعران 
شاملو،  فروغ،  نیما،  جمله  از  معاصر 

شهریار، منزوی و مشیری در ارتباط بوده است.
مفتون امینی از شاعران شاخص امروز است که امسال ۹۷ ساله شد. 
از معدود شاعران در قید حیات است که حضور نیما را از نزدیک درک کرده 
است. سرودن شعر را از دهه ۳۰ آغاز کرد و در جوار شاعرانی نظیر احمد 
احمدی،  احمدرضا  اخوان ثالث، یداهلل رویایی،  شاملو، فروغ فرخزاد، مهدی 
آثار  همواره  آتشی  منوچهر  و  رحمانی  نصرت  براهنی،  رضا  جاللی،  بیژن 
فارسی  معاصر  ادبیات  و  شعر  دوستداران  به  کتاب  قالب  در  توجهی  قابل 

ارائه کرده است.
بسیار  رابطه  بود: »من در آن زمان  ایبنا مفتون گفته  با  در گفت وگو 
خوبی با فریدون مشیری داشتم. مشیری مرد نازنینی بود و همه او را دوست 
داشتند. از طرفی رابطه ام با فریدون کار نیز بسیار دوستانه و خوب بود. یادم 
هست که به واسطه فریدون کار پیش افراد درجه یک شعر مانند نیما رفته 
بودم. خاطره دیدار با نیما کامال در ذهنم است. یک روز به همراه فریدون 
پرداختیم. شاید جالب  او  با  به حرف زدن  او رفتیم و مفصل  به منزل  کار 
باشد که بدانید در این جلسه هیچ کدام از ما شعری نخواندیم و فقط صحبت 
کردیم. در آن جلسه نیما به بیان حکایت های و داستان هایی می پرداخت که 
من و فریدون دوست نداشتیم با خواندن شعری، خودمان را از شنیدن این 
موارد آموزشی محروم کنیم. به هر حال رفتن به خانه نیما خودش داستان 

مفصلی است و این اتفاق به سادگی رخ نداد.«
درباره فروغ نیز این گونه می  گوید که » در انتهای خیابان فردوسی دو 
آنجا  اکثرا در  را  او  بود و  آنجا  پاتوق فروغ  بود که  تا روزنامه و مجله  سه 
می دیدم. به یاد دارم که در آن کوچه مجله »خواندنی ها« و »سپید و سیاه« 
دفتر داشتند و چقدر روزهای خوبی را در آنجا گذراندیم. از طرفی فریدون کار 
همسری ایرانی با چهره جذاب اروپایی داشت که دوست نزدیک فروغ بود به 
همین دلیل وقتی به منزل فریدون کار می رفتم، فروغ را هم می دیدم. قرار 
گرفتن فروغ در کنار همسر فریدون کار و دوستی این دو نفر نیز داستان 
جالبی بود؛ چراکه بر خالف چهره اروپایی همسر فریدون کار، فروغ چهره 
الغر و سیاهی داشت و این چهره معمولی در کنار آن چهره اروپایی، کمی 
جلب توجه می کرد. به خاطر دارم که در آن زمان فروغ هنوز معروف نشده 
بود؛ اما وقتی شعر می خواند، مطمئن بودم که او جایگاه خوبی در شعر برای 

خودش دست وپا می کند و همین طور هم شد.«
مفتون از دوستان شهریار هم بوده و این گونه نقل می کند: »آن زمان 
با مفتون می شناختند  را  آذربایجان  با منوچهر آتشی و شعر  را  شعر جنوب 
و اگر قرار بود از شاعران دموکرات شهرستانی نامی ببرند، نام ما دو نفر را 
می بردند. بعد از ما هم منصور اوجی آمد و اسمی دست و پا کرد و نامش 
با شهریار رابطه خوبی داشتم؛  افتاد. من در بین شاعران آذری  سرزبان ها 
اما ذهنیت ما بسیار با هم متفاوت بود. او شعرهایی می گفت که در زمان 
خودش مورد اعتراض برخی بود. برای مثال یک بار ساواک من را خواست 
و به من گفت که تو با شهریار دوستی و رابطه نزدیکی داری؛ از او بخواه 
که دست از گفتن این اشعار بردارد؛ چراکه مردم مذهبی هستند و به این 

شعرها واکنش نشان می دهند و ناراحت می شوند.«
گفتن  خوب  شعر  که  است  معتقد  کشورمان  پیشکسوت  شاعر  این 
فایده ای ندارد و در دنیای امروز برای مطرح شدن باید خالقیت ویژه ای به 
خرج داد تا به یک شاعر مهم تبدیل شد. او می گوید شاعران به سه دسته 
شاعر خوب، شاعر بزرگ و شاعر مهم تقسیم می شوند که فقط از شاعران 

مهم نامی باقی می ماند.
مفتون تاکید دارد، شعر خوب این روزها بسیار زیاد است اما شعر خوب 
فایده ندارد و ما به خالقیت نیاز داریم. شاید در میان شاعران حاضر این 
خالقیت را بتوان در شعرهای شمس لنگرودی و حافظ موسوی پیدا کرد. 
به نظرم اگر شخصی بتواند ترکیب این دو شاعر باشد، می تواند بعد از نیما 

و شاملو نامی برای خود دست و پا کند.
به  امینی«  مفتون  با  »گفت وگو  کتاب  در  ساوجی،  مظفری  مهدی 
این  دیدگاه های  و  پرداخته  امینی  مفتون  اشعار  و  زندگی  درباره  گفت وگو 
شاعر را، در آستانه ۱۰۰ سالگی، با مخاطبان شعر و ادبیات امروز در میان 

نهاده است.
این کتاب با سه شعر از محمدحسین شهریار، احمد شاملو و محمدرضا 

شفیعی کدکنی که به مفتون امینی تقدیم کرده اند آغاز می شود.
می شد  »کاش  می گوید:  امینی  مفتون  شعر  با  پیوند  در  شاملو  احمد 

شعرهای رنگی نوشت، تجربه ای که آقای مفتون امینی کرده است«.
محمود دولت آبادی می نویسد: »در سینه آن مرد نیرومند، قلب کبوتری 
انگار می تپد... اما فقط شعر مفتون نبود که در من بسیار اثر گذاشت، که با 
شعر او، شخصیت مفتون بوده و هست که همواره احترام برانگیز بوده است، 
به انگاشت من نوعی استغنا را در  با آن وقار خود ویژه مفتون، وقاری که 
پس پشت خود دارد که باز به انگارمن، ناشی می شود از وحدت شخصیتی 

انسانی که مفتون امینی است.«
نقش های  گنجینه  مفتون،  »شعر  می گوید:  نیز  بهبهانی  سیمین 
رنگین و عواطِف دلنشینی است که از عشق و عرفان و تفّکر، گرانسنگی 
می گیرد. هرگز بی قراِر آوازه و غوغا نبوده و نیست و دوستداراِن شعرش 
خود  ارزشمند  کار  به  شکیبا  و  ایستا  باوقار،  و  فروتن  ستارگانند.  همچند 
شعرش  سپیدی  به  کاسته  مویش  سیاهی  از  هرچه  و  می دهد  ادامه 
جوان  شعری  آذری،  سپیدگوی  سپیدموی  این  اکنون،  و  است  افزوده 

و پرشور دارد«.
»گفت وگو با مفتون امینی« در ۴۹۶ صفحه و با قیمت ۱۳۵ هزار تومان 

به تازگی از سوی نشر مروارید راهی بازار کتاب شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

ایفال: طرح »پیک کتاب« ایران تجربه موفقی بود
 »فدراسیون بین المللی انجمن ها و مؤسسات کتابداری« )ایفال( در گزارشی 
با اشاره به اجرای طرح کرونایی پیک کتاب در ایران نوشت: پس از تجربه موفق 
دوره آزمایشی، طرح پیک کتاب حاال در بیش از ۷۵۰ کتابخانه ایران اجرا می شود.   
بسیاری  تعطیلی  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  کتاب  پیک  طرح 
فعالیت های فرهنگی، با هدف تسهیل دسترسی عالقمندان به کتاب و کتابخوانی 
و با همکاری اداره کل پست از آغاز  همه گیری کرونا )اسفند ۱۳۹۸( اجرا شد. 
کتابداران در این طرح درخواست امانت کتاب را از طریق تماس تلفنی، پیامک 
یا سامانه اینترنتی دریافت می کنند و کتاب را به وسیله پیک به دست متقاضی 

می رسانند.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی ایفال، در یادداشت ایفال 
درباره اجرای طرح پیک کتاب در کتابخانه های ایران آمده است: اگرچه با شیوع 
ویروس کرونا محدودیت هایی بر فعالیت کتابخانه های عمومی در ایران اعمال 
شد؛ این شرایط زمینه را برای ظهور انواع جدیدی از خدمات فراهم کرد. یکی 
از این خدمات تحویل کتاب درب منزل یا پیک کتاب است که کتابهای چاپی 
را به دست اعضای کتابخانه ها می رساند. ابتدا تعداد محدودی از کتابخانه در 
تابستان سال ۲۰۲۰ به صورت داوطلبانه این سرویس را به طور آزمایشی اجرایی 
کردند و تجربه موفق از دوره آزمایشی باعث شد از پاییز همان سال این برنامه 

به تمام کتابخانه های عمومی سراسر ایران تعمیم داده شود.
براساس آمار و ارقام موجود، تاامروز بیش از ۷۵۰ کتابخانه در اجرای این 
برنامه مشارکت کرده اند. طرح پیک کتاب در مناطق مختلف با عناوین متفاوت 
اجرا می شود، عناوینی که برخی از آنها متاثر از سنت های ایرانی هستند. به عنوان 
مثال، در استان شمالی گیالن نام کتاب دوخان به این پروژه داده شده است که 
به زبان گیلکی یعنی فراخواندن یا صدا زدن برای درخواست کتاب. در استان 
خوزستان نیز این پروژه ایمک نام گذاری شده است که از حروف اول عبارت 

ارسال یار مهربان به کتابخوان تشکیل می شود.
کتابخانه ها برای ارائه این سرویس، روش های متفاوتی را به کار گرفتند؛ 
اعضا می توانند با استفاده از فهرست برخط دسترسی همگانی که تدارک دیده 
از  نام کتابی را که می خواهند را جست وجو کرده و سپس آن کتاب را  شده، 
طریق ارتباط با صفحات مجازی، مراجعه به وبسایت یا تماس گرفتن با کتابخانه 
سفارش دهند. پس از این مرحله، مسئوالن کتابخانه کتاب های سفارش داده 
شده را از طریق پست یا پیک به دست اعضا می رسانند. در مراحل بسته بندی 
و ارسال کتاب ها نیز تمام شیوه نامه های بهداشتی رعایت می شوند تا از انتقال و 

گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود.
اگرچه فعالیت کتابخانه ها با تکمیل واکسیناسیون کتابداران به تدریج به 
حالت عادی برخواهد گشت؛ سرویس تحویل کتاب و دیگر فعالیت های جدید 
از جمله پروژه های اطالعاتی، خدمات مرجع مجازی و قصه گویی آنالین که 
در دوران شیوع کرونا آغاز شدند، نه تنها ادامه خواهند یافت بلکه تالش هایی 
در  بیشتری  تاثیر  با  تا  شد  خواهد  رفع  و  شناسایی  پروژه ها  این  کمبودهای 
کتابخانه های عمومی سراسر ایران اجرا شوند. این تالش ها به واسطه بازخورد 
و  نظر کتابداران، کاربران و سرویس دهندگان در مسیر درست قرار گرفته و 

ارتقا خواهند یافت.
طرح پیک کتاب با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارائه خدمات 
بیشتر به عالقه مندان، همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی کتابخانه های عمومی 

در استان های مختلف کشور در حال اجراست.

آگهي موضوع ماده ي ۳ قانون ۱۳ آیین نامه ي تعیین تکلیف وضعیت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آراي صادره  هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ي ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد به  شرح زیر:

شماره  ی  رأي  و   ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۶۱۹ کالسه   -پرونده 
۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۶۸۴۸ مورخه۱۴۰۰/۰۸/۱۳ به تقاضای فاطمه م میرزائیان   
فرزند  ابراهیم  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان )تجاری- مسکونی(  به  
مساحت ۲۸/۲۵مترمربع مجزی شده از  پالک شماره۲۴فرعی از۲۰۹۱اصلی، واقع 
در بخش ۱ شهرستان خرم آباد، خروجي از مالکیت مالک اولیه علیمردان والیزاده 
معجزی به واسطه محمد حسین والیزاده معجزی    رسیدگي و تأیید و انشا گردید. 
مراتب در اجراي ماده ي ۳ قانون تعیین تکلیف اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي در دو نوبت به فاصله ي ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقي در روزنامه ي کثیراالنتشار و محلي آگهي می گردد، در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف۴۱۵۵۹۰۹۶۸

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

اسناد و امالک شهرستان  اداره ی ثبت  صیدآقا نجفونددریکوندی، رییس 
خرم آباد

آگهي موضوع ماده ي ۳ قانون ۱۳ آیین نامه ي تعیین تکلیف وضعیت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آراي صادره  هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ي ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد به  شرح زیر:

شماره  ی  رأي  و   ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۴۷۶ کالسه   -پرونده 
هاشمی  فرزاد  تقاضای  به  مورخه۱۴۰۰/۰۸/۱۶   ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۷۰۱۷
گل  فرزند قاسم    نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونی  به  مساحت 
 ۴ بخش  در  واقع  از۳اصلی،  شماره۱۱فرعی  پالک  مجزی  مترمربع   ۹۵/۱۹
شهرستان خرم آباد، خروجي از مالکیت مالک اولیه غالمشاه فرهمند   رسیدگي 

و تأیید و انشا گردید. 
مراتب در اجراي ماده ي ۳ قانون تعیین تکلیف اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي در دو نوبت به فاصله ي ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقي در روزنامه ي کثیراالنتشار و محلي آگهي می گردد، در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
اسناد و امالک شهرستان  اداره ی ثبت  صیدآقا نجفونددریکوندی، رییس 

خرم آباد

برگ سبزخودرو هیوندای مسقف فلزی 
به مالکیت وحید جوزی

مدل  ۱۳۸۱
شماره شهربانی:  ۳۱ ایران ۶۳۳ ع ۷۳

شماره تنه: ۸۱۰۰۰۳۹۳
شماره موتور: ۱۱۰۵۱۱۸

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
۱۴۰۰/۰۹/۲۱

آشنایی  برای  رسانه ها  و  مجازی  فضای  از ظرفیت  استفاده  لزوم 
مردم با نمایشگاه مجازی کتاب

محمد نورصالحی اظهار کرد: باید از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ها 
استفاده و مردم را با ویژگی ها و مزایای نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان 

آشنا کرد.
)رئیس شورای  نورصالحی  جوانان محمد  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
ادبیات  با روابط عمومی خانه کتاب و  اسالمی شهر اصفهان( در گفت وگو 
اصفهان  نمایشگاه مجازی کتاب  برگزاری   اهمیت  به  اشاره  ایران ضمن 
بیان کرد: شیوع ویروس کرونا طی دو سال اخیر فعالیت های اجتماعی در 
بسیاری از حوزه ها را محدود کرده است؛ مانند برگزاری نمایشگاه کتاب که 

برای مردم اهمیت زیادی داشت.
وی افزود: اکنون اگرچه با توجه به بهتر شدن وضعیت شیوع کرونا 
اما  دچار مشکل هستیم  ما کمتر  در کشور  واکسیناسیون  و گستره وسیع 
برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل مجازی می تواند نقش موثری برای مردم 
و ناشران داشته باشد.رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن بیان اینکه 
هنوز هم به دلیل استمرار شرایط بیماری کرونا جابجایی و رفت و آمدها 
به دلیل حضور مردم در فضای مجازی و  اکنون  داد:  ادامه  سخت است، 
دسترسی گسترده جامعه به این فضا، امکانی فراهم شده است تا مردم از 

نمایشگاه مجازی خرید داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه موفق نمایشگاه مجازی کتاب تهران در سال 
از  به استقبال خوب مردم شهرهای مختلف  با توجه  گذشته، عنوان کرد: 
جمله اصفهان از نمایشگاه  مجازی کتاب، این رویداد فرهنگی می تواند کمک 

خوبی به مردم و عالقه مندان به حوزه کتاب باشد.
محمدنورصالحی در پایان گفت: بهتر است در این زمینه از امکانات 
از ظرفیت  استفاده  با  اطالع رسانی مردم  و  آگاهی  برای  استانی  و  شهری 
فضای مجازی و رسانه ها استفاده و مردم را با ویژگی ها و مزایای نمایشگاه 
مجازی کتاب آشنا کرد. مردم باید مطلع شوند که با حضور در نمایشگاه 
مجازی کتاب می توانند با طیف گسترده ای از تنوع موضوعی و کتابی روبرو 

شوند که انتخاب کتاب خوب را برای آن ها آسان تر می کند.
نمایشگاه  )پانزدهمین  اصفهان  استان  نمایشگاه مجازی کتاب  اولین 
کتاب استان اصفهان( از بیستم آذر ماه آغاز شده و تا بیست وششم آذرماه 
۱۴۰۰ به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت. عالقه مندان اصفهانی برای 

بازدید و خرید کتاب می توانند به ketab.ir  مراجعه کنند.
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از راست: بیژن ترقی،معینی کرمانشاهی، تورج نگهبان
اختصاصی دنیای جوانان

تیر عشق است که 
فریاد مرا کرده بلند

حیدر یغما نیشابوری

عطر گیسوی تواَم کرده معّطر ، نه گالب
مستم از بادۀ عشق تو ، نه از جام شراب

تیر عشق است که فریاد مرا کرده بلند
هجر یار است که در جان من افکنده عذاب

این که برخیزدم از سینه ، شرار است، نه آه
وین سرشک است که می ریزدم از دیده ، نه آب

رشته عهد تو بسته است مرا پای، نَه چرخ
این مالل است که بفشرده مرا تنگ ، نه خواب

این خروش است که از دل َرَودم، نی فریاد
این دل است آنچه از او دود برآید ، نه کباب

شعر از سینه  یغما تََرود ، نی ز قلم
مطلب از نادِی الهام بُود، نی ز کتاب



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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اجراي نمایش محمد چرم شیر در جشنواره

د  ر ا د قصد  ی  ر غفا عباس 
باشم،  اسب  می خواستم  نمایشنامه 
نوشته محمد چرم شیر را در چهلمین 
آورد.  به صحنه  فجر  تئاتر  جشنواره 
تر  تئا ن  رگردا کا ری،  غفا عباس 
نمایش  خود  فعالیت  آخرین  در  که 

تاالر  در  را  چرم شیر  محمد  نوشته  سگدو 
سایه مجموعه تئاترشهر به صحنه آورد و این نمایش موفق به دریافت 
جوایزی از سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شد، از اجرای 
نمایش می خواستم اسب باشم به تهیه کنندگی مریم نراقی خبر داد و 
گفت: می خواستم اسب باشم، بازخوانی کتاب خاطرات یک دختر جوان 
است که سال ۱۳۸۳ توسط انتشارات نیال منتشر شده و داستان اصلی 
که اتفاقات آن در جنگ جهانی دوم می گذرد، روایتي جذاب از ۴ زن 

را دربر مي گیرد.

میرطاهر مظلومي و داوري یک مسابقه 

حضور  شاهد  ینکه  ا ز  ا بعد 
اجرا  عرصه  در  بازیگران  از  بسیاري 
برنامه هاي  و  مسابفات  در  داوري  و 
نمونه  تازه ترین  حاال  بودیم  مختلف 
آن رخ داده است. میرطاهر مظلومی، 

گوینده و بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون، 
داور مسابقه پادکست صدا، موسیقی، زندگی 
شد. میرطاهر مظلومی که سال ها سابقه دوبلوری و کار در رادیو را دارد، 
در کنار ۲ هنرمند نام آشنای دیگر که اسامی آنها به زودی اعالم می شود، 
داور جشنواره پادکست صدا، موسیقی، زندگی شد. صدا، موسیقی، زندگی 
جشنواره  ای رقابتی است که با توجه به ترویج تولید و انتشار پادکست، 
با هدف معرفی پادکسترهای ایرانی برگزار خواهد شد. اطالعات بیشتر 
و  رسمی  رسانه های  در  زودی  به  آن  فراخوان  و  جشنواره  این  درباره 

مجازی منتشر می شود .

ساالر عقیلي با شهر خاموشي مي آید

ساالر عقیلی، خواننده محبوب 
موسیقي  خیر  ا سال هاي  ر  پرکا و 
آلبوم  معرفی  با  گذشته  روز  کشور 
جدید خود به نام شهر خاموشی، در 
اولین  را  می ترسم  قطعه  صبا  رادیو 

شنوندگان  به  رادیویی  شبکه  این  از  بار 
برنامه  این  در  تقدیم کرد. ساالر عقیلی 
این  تفاوت  درباره  خود  موسیقی  آلبوم  آخرین  معرفی  با  رادیویي 
آهنگسازی  با  خاموشی  شهر  آلبوم  گفت:  خود  آثار  سایر  با  آلبوم 
تقدیم  قطعه   ۷ در  زرین  بهتاش  و  صادقی نژاد  ایوب  و  ابوالفضل 

می شود. مردم 
 این آلبوم از این نظر از سایر آثار متفاوت است که در آن از اشعار 
کالسیک کمتر استفاده شده است و از اشعار ترانه سرایان معاصر مثل 

مهدیه عرب و محمدرضا یار بهره برده ایم.
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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

آخرین وضعیت جمال شورجه بعد از عمل

تهیه کننده سریال حضرت موسی 
)ع(، با بیان اینکه اینکه جمال شورجه 
قرار  جراحی  عمل  تحت  تازگی  به 
ین  ا فعلی  وضعیت  است،  گرفته 
کرد.  توصیف  مساعد  را  کارگردان 
جمال  دوستان  از  میرعالیی  احمد 

شورجه در گفتگویی درباره وضعیت جسمی 
فعلی جمال شورجه گفت: این عمل که ترمیمی و مربوط به جمجه سر 

ایشان بود در بیمارستان الله با موفقیت انجام شد.
 ایشان چند روزی در آی سی یو بستری بودند و در حال حاضر در 
منزل دوره نقاهت را می گذرانند. خدا را شکر حالشان خوب است و این 
عمل جراحی در روند بهبودی شان تاثیر مثبتی گذاشته و در حال حاضر 
ادامه دوره درمان از جمله فیزیوتراپی را در منزل انجام می دهند تا بهبود 

کامل ایشان حاصل شود.
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نمایشــنامه   ۴ تازگــی  بــه 
ــان از ســوی نشــر  ــد رحمانی محم
چلچلــه منتشــر شــده اند و رونمایي 
ــد.  ــام ش ــته انج ــا روز گذش از آنه
ــوز  ــد هن ــان هرچن ــد رحمانی محم
بــرای چــاپ بعضــی آثــارش گیر و 
ــی خوشــحال  ــی دارد ول گرفت های
ی  مه ها یشــنا نما کــه  ســت  ا
ــر  ــزی منتش ــدون ممی ــازه اش ب ت
نمایشــنامه نویس  ایــن  شــده اند 
ــی  ــر، در گفتگوی ــردان تئات و کارگ
ــن  ــار ای ــاره انتش ــی درب توضیحات
ــادآوری  ــه ی ــد و البت ــار می ده آث
ــنامه ها  ــوز نمایش ــه هن ــد ک می کن
ــه  ــادی دارد ک ــای زی و فیلمنامه ه
همچنیــن  او  نشــده اند!  منتشــر 
ــن  ــی از اولی ــاره یک ــی درب ماجرای
نمایشــنامه هایش روایــت می کنــد، 
ماجرایــی کــه قدیمی ترهــای تئاتــر 
ــرای  ــی شــاید ب آن را می داننــد ول
ــاگری  ــل جــوان نوعــی افش نس

باشــد.
یــن  ه تر ز تا ش  ر نــگا
اخیــرا  کــه  او  نمایشــنامه های 
کتابفروشــی ها  ویتریــن  روانــه 
قبــل   ســال ها  بــه  شــده اند، 
ــن اســاس ۴  ــر همی برمی گــردد. ب
نمایشــنامه ســیگار کشــیدن سیگار 
نکشــیدن، در روزهــای آخر اســفند، 
ســینماهای مــن و شــب ســال نــو، 
رونمایــی شــدند. هــر یــک از ایــن 
نمایشــنامه ها در مجلــدی جداگانــه 

ــان  ــیده اند و رحمانی ــاپ رس ــه چ ب
قصــه نــگارش آنهــا را تعریــف 
ــد. ایــن چهــره پیشکســوت  می کن
و شــاخص عرصــه تئاتــر یــادآوری 
 ۸۰ دهــه  دوم  نیمــه  می کنــد: 
نمایشــنامه ســیگار کشــیدن سیگار 
نکشــیدن را نوشــتم. آن زمــان 
هنــری  فرهنگــی  موسســه  در 
کارنامــه تدریــس می کــردم و ایــن 
نمایشــنامه ســر کالس هنرجویــان 
جــوان ایــن موسســه نوشــته شــد. 
همــان دوره آن را تمریــن کردیــم 
ــه اجــرا نرســید.  ــی متاســفانه ب ول
ــرای  ــه ب ــت ک ــنامه ای اس نمایش
دانشــجو  و  جــوان  گروه هــای 
گروه هایــی  بــرای  همینطــور  و 
کــه خــارج از تهــران فعالیــت 
می کننــد، نوشــته شــده چــون 
قطعــات نمایشــی کوتاهــی اســت 
ــت   ــی اس ــا تک گوی ــب ی ــه اغل ک

ــخصیت دارد. ــا دو ش ی
محمــد رحمانیــان کــه همــراه 
ــور  ــاب نصیرپ ــرش مهت ــا همس ب
ــرده  ــی ک ــادا زندگ ــی در کان مدت
آن  در  می کنــد:  اضافــه  اســت، 
ــا  ــنامه ب ــن نمایش ــم ای ــع ه مقط
بازیگــری  کالس  هنرجویــان 
مهتــاب نصیرپــور تمریــن شــد 
ــید  ــرا نرس ــه اج ــم ب ــاز ه ــی ب ول
ــاره  ــم دوب ــل ه ــال قب و ۲-۳ س
در پــی اجــرای آن بــودم کــه بــاز 
هــم موفــق نشــدم و در میــان 

ایــن ۴ نمایشــنامه، بیــش از همــه 
ــد  ــن عالقه من ــن مت ــه انتشــار ای ب

ــودم. ب
دهــه  اوایــل  در  کــه  او 
در  را  دیگــری  نمایشــنامه   ۹۰
ــح  ــت، توضی ــادا نوشــته اس کان
می دهــد: آخریــن ســالی کــه 
بــه طــور جــدی در کانــادا بودیم، 
نصیرپــور  مهتــاب  کالس  در 
نمایشــنامه شــب ســال نــو، را 
نوشــتم. طــرح اولیــه ایــن نمایش 
متعلــق بــه حمیــد امجــد اســت و 
اســفند ســال ۹۱ آن را همــان 
ــن  ــا ای ــردم و بعده ــرا ک ــا اج ج
 ۲ در  ایــران  در  را  نمایشــنامه 
ــم  ــنامه خوانی کردی ــت نمایش نوب
ــت. ــده اس ــرا نش ــوز اج ــی هن ول

ــه  ــه ب ــان ک ــد رحمانی محم
فاصلــه اندکــی نمایــش در روزهای 
ــازی اشــکان  ــا ب آخــر اســفند، را ب
خطیبــی و غــزل شــاکری در تــاالر 
وحــدت روی صحنــه بــرده اســت، 
ــن  ــرای ای ــگارش و اج ــاره ن درب
ــن  ــد: ای ــز می گوی ــنامه نی نمایش
نمایــش ســال ۹۲ روی صحنــه 
ــتیم  ــرار گذاش ــان ق ــت. آن زم رف
ــای  ــه توانایی ه ــه ب ــا توج ــه ب ک
اشــکان خطیبــی در خوانندگــی، 
ــی  ــری، نمایش ــی و بازیگ نوازندگ
اجــرا کنیــم. در میانــه کار اتفاقاتــی 
کــه بــرای یکــی از گروه هــای 
ــمت و  ــود، س ــیقی رخ داده ب موس

ــر داد. ــان را تغیی ــوی کارم س
رش  نــگا ن  ســتا ا د مــا  ا
مــن،  ســینماهای  نمایشــنامه 
ــلو  ــن آغداش ــه ای از آیدی ــه مقال ب
ــان آن را  ــه رحمانی ــردد ک برمی گ
ــرای  ــدن آن ب ــا خوان ــده و ب خوان
نوشــتن ایــن نمایشــنامه ایــده 
گرفتــه اســت. در ایــن نمایشــنامه 
ــدان  ــی از عالقمن ــرات جمع خاط
ــه  ــورد توج ــینما م ــینما از ۴ س س
ســینماهای  می گیــرد،  ر  قــرا
شــهر  ســیتی،  رادیــو  کاپــری، 
فرنــگ و متروپــل. رحمانیــان کــه 
خاطره هــای  اینهــا  دارد  تاکیــد 
ــت،  ــردی نیس ــت و ف ــی اس جمع
ایــن نمایشــنامه را بــه عنــوان 
ــو  ــینماتئاتر چارس ــر س ــن تئات اولی

روی صحنــه بــرد.
بعــد از اینکــه کاوه کاغذچــی 
ــه  ــر را ب ــد اث پیشــنهاد انتشــار چن
 ۴ ایــن  او  می دهــد،  رحمانیــان 
ــد و  ــاب می کن ــنامه را انتخ نمایش
حــاال از کیفیــت چــاپ آنهــا راضی 
اســت. او در پاســخ به این پرســش 
کــه آیــا انتشــار ایــن نمایشــنامه ها 
ــا  ــه خانه نشــینی های دوران کرون ب
می دهــد:  توضیــح  برمی گــردد، 
م  ه ا د بــو صــد  متر همیشــه 
فیلمنامه هایــی  و  نمایشــنامه ها 
را کــه قبــال نوشــته ام، منتشــر 
کنــم چــون بــه هــر حــال تجربــه 
دورانــی اســت کــه ممکــن اســت 

ــاید  ــا ش ــورد ی ــی بخ ــه درد کس ب
ــاپ  ــوال چ ــا اص ــورد. ام ــم نخ ه
جــزو  فیلمنامــه  و  نمایشــنامه 
و  بــوده  زندگــی ام  برنامه هــای 
ــح  ــادی را صــرف تصحی ــت زی وق

و بازنویســی آنهــا می کنــم.
ایــن نویســنده البتــه یــادآوری 
می کنــد کــه هنــوز بســیاری از 
فیلمنامه هایــش  و  نمایشــنامه ها 
منتشــر نشــده اند: حتــی بعضــی از 
آنهــا کــه قبــال چــاپ شــده اند، در 
تجدیــد چــاپ بــه مشــکل ممیــزی 
نمایشــنامه  ماننــد  برخورده انــد 
امیــر. گاهــی هم مشــکالت اداری، 
ــت.  ــرده اس ــف ک ــا را متوق کار م
ــه مشــکلی  ــم ک ــذ ه ــی کاغ گران

عمومــی اســت.
ــه  ــه ده ــان ک ــد رحمانی محم
۷۰ بــه عنــوان یــک اســتعداد 
ــی  ــران معرف ــر ای ــه تئات ــوان ب ج
ــادآوری  ــا ی ــاال ب ــت، ح ــده اس ش
ــد:  ــره ای از آن دوران می گوی خاط
ســال ۷۲ نمایشــی بــه نــام تنبــور 
هــادی  کارگردانــی  بــه  نــواز، 
بازیگــران  مرزبــان اجــرا شــد. 
ــارخ،  ــن ت ــون امی ــاخصی همچ ش
جمشــید اســماعیل خانی، پرویــز 
پرســتویی، هرمــز هدایــت، فرزانــه 
ــد  ــازی کردن ــی و... در آن ب کابل
ــور  ــتر و بروش ــه پوس ــر ب ــی اگ ول
ــای  ــد، ج ــگاه کنی ــش ن ــن نمای ای
نویســنده در آن خالــی اســت. ایــن 

ــه  ــته ام ک ــن نوش ــنامه را م نمایش
ــته  ــن نبش ــل آن که ــوان کام عن
اســت.  شادی ســاز،  تنبــورزن 
ــورای  ــت ش ــس وق ــان رئی آن زم
نظــارت و ارزشــیابی اجــازه نــداد تا 
نــام مــن بــه عنــوان نویســنده این 
نمایشــنامه اعــالم شــود. بارهــا دلم 
می خواســت آن را منتشــر کنــم که 
همیشــه هــم بــا مشــکلی برخــورد 
کــرده اســت. حــاال هــم مشــغول 

و  نمایشــنامه  ایــن  آماده ســازی 
ــتم و  ــر هس ــنامه دیگ ــد نمایش چن
ــز  ــنامه ها نی ــن نمایش ــدوارم ای امی

ــوند. ــر ش منتش
محمــد رحمانیــان کــه معموال 
از ممیــزی آثــارش گلــه دارد، ایــن 
بــار ابــراز خوشــنودی می کنــد 
کــه ایــن ۴ نمایشــنامه بــدون 
رســیده اند  چــاپ  بــه  ممیــزی 
. البتــه کــه بــه جــز یکــی از 

ــرا  ــر اج ــنامه دیگ ــا، ۳ نمایش اینه
شــده اند  نمایشــنامه خوانی  یــا 
ــرای  ــکلی ب ــد مش ــا نبای و قاعدت
انتشارشــان پیــش می آمــد. ایــن ۴ 
نمایشــنامه روز گذشته در ساختمان 
جدیــد خانــه تئاتــر رونمایــي شــدند 
در  کــه  مي رســد  نظــر  بــه  و 
ــنامه  ــه نمایش ــدان ب ــن عالقمن بی
مخاطــب  تئاتري هــا،  خصوصــا 

ــد. ــذب کن ــادي را ج زی

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

از  کــه  فرهــادی  اصغــر 
امیدهــای اصلــی اســکار ۲۰۲۲ 
فیلــم  بهتریــن  بخش هــای  در 
فیلمنامــه  بهتریــن  بین المللــی، 
و بهتریــن کارگــردان اســت، از 
ــر  ــان و تاثی ــد قهرم ــای تولی روزه
ــر  ــا ب ــروس کرون ــری وی همه گی
ــد.  ــینمایی می گوی ــروژه س ــن پ ای
وبــگاه  خبرنــگار  پانــد،  اســتیو 
آمریکایــی درپ همزمــان بــا آغــاز 
فصــل جوایــز ســینمایی پــای 
فرهــادی  اصغــر  صحبت هــای 
ــان  ــا قهرم نشســته کــه امســال ب
نماینــده ایــران در نــود و چهارمیــن 
دوره مراســم اهــدای جوایز اســکار 
اســت. او پیش تــر دوبــار بــا جدایی 
نــادر از ســیمین و فروشــنده، برنده 
اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان 
شــده و انتظــار مــی رود بــا قهرمان 
دســت کم در فهرســت ۵ نامــزد 
نهایــی ایــن بخــش قــرار بگیــرد. 
بــرای  کارشناســان  چنــد  هــر 
ــدن در  ــزد ش ــت نام ــادی بخ فره
فیلمنامــه  بهتریــن  رشــته های 
هــم  را  کارگردانــی  بهتریــن  و 
ــه  ــب اســت ک ــل هســتند. جال قائ
فرهــادي روز گذشــته موفــق شــد 
تــا جایــزه تاثیرگــذاری خالقانــه   در 
بخــش کارگردانــی را در فســتیوال 
پالــم اســپرینگز دریافــت کنــد کــه 
بازهــم شــانس او را در اســکار 
نســخه  کــرد.  خواهــد  بیشــتر 
ــا  کوتاه شــده گفتگــوي فرهــادي ب

اســتیو بانــد در نســخه بین المللــی 
درپ منتشــر شــده و نســخه مفصل 
و اصلــی آن در پایــگاه ایــن ســایت 

ــت. ــترس اس ــر در دس معتب

ــه  ــم هم ــان فیل ــس از پای -پ
بــرای  اســپانیا،  در  ننــد  می دا
ایــران  بــه  قهرمــان  ســاختن 
ــم  ــک تصمی ــن ی ــتید... ای بازگش

و اقــدام آگاهانــه بــود؟
*بلــه. کامــال مطمئــن بــودم 
بــه  بعــدی  فیلــم  بــرای  کــه 
ایــران بازمی گــردم. راســتش را 
ــران  ــت دارم در ای ــد، دوس بخواهی
فیلــم بســازم. مــن آنجــا بــه دنیــا 
می کنــم  احســاس  و  آمــده ام 
ــارت و  ــتر نظ ــز بیش ــه چی ــر هم ب
مدیریــت دارم. وقتــی بیــرون از 
ــز  ــه چی ــم، هم ــران کار می کن ای
برایــم شــبیه تجربــه کــردن اســت.

از  را  قهرمــان  -داســتان 
مدت هــا پیــش در ذهــن داشــتید؟

ــی از آن در  ــای کل ــک نم *ی
ــش  ــال پی ــا ۲ س ــود ام ــم ب ذهن
ــه  ــان کار هم ــس از پای ــت پ درس
می داننــد، شــروع کــردم بــه فکــر 
ــدی  ــی ج ــه خیل ــه اینک ــردن ب ک
بســازم.  فیلــم  آن  اســاس  بــر 
بــا همه گیــری کرونــا نوشــتن 
ــید و  ــول کش ــی ط ــه خیل فیلمنام
ــف  ــا متوق ــد باره ــد پیش تولی رون
ــه  ــت ب ــد در نهای ــر چن ــد. ه ش
ســود مــا شــد. تمرین هــا را بیشــتر 

کردیــم وقــت زیادتــر برای نوشــتن 
ــد  ــان تولی ــه در جری ــتیم. البت داش
ــاک  ــیار خطرن ــا بس ــاع کرون اوض
ــودم  ــران ب ــن نگ ــود و م ــده ب ش
بازیگــران و عوامــل  کــه ســر 
ــی کار  ــد. وقت ــی می آی ــه بالی چ
ــر  ــه تصاوی ــید و ب ــان رس ــه پای ب
ــه در  ــدم هم ــردم، دی ــگاه می ک ن
پس زمینــه ماســک دارنــد. ماســک 
را از چهــره ۳۵۰ نفــر حــذف کردیم 
و االن کــه فیلــم را می بینیــد هیــچ 
ــا در آن نیســت. نشــانه ای از کرون

ــگارش  ــد ن ــتان در رون -داس
فیلمنامــه و تمرین هــا تغییــر کــرد؟

*در تمرین هــا نــه خیلــی، امــا 
در جریــان نوشــتن و کار روی متن، 
بارهــا و بارهــا داســتان را عــوض 
کردیــم. قهرمــان برخــالف جدایی 
و فروشــنده داســتانی بســیار ساده و 
کم تنــش دارد و بــه همیــن دلیــل 
ــم  ــم روی آن کار کنی ــار بودی ناچ
تــا درام برجســته تر شــود. هــر 
ــتر  ــم و بیش ــر می روی ــه پیش ت چ

پیچیده تــر  شــرایط  می دانیــم، 
می شــود و آنچــه ایــن نــوع فیلــم 
می کنــد،  ســخت تر  را  ســاختن 
وجــود یــک قانــون اســت؛ اینکــه 
همــه چیــز بایــد واقعــی بــه نظــر 
برســد. مــن می خواســتم همــه 
چیــز درســت عیــن زندگــی باشــد 
ــخت تر از  ــیار س ــن بس ــب ای و خ

ــت. ــودن اس ــرا ب واقع گ

فیلمــی  ســاختن  -بــرای 
درســت عیــن زندگــی، بزرگتریــن 

چالــش شــما چیســت؟
ایــن  چالــش  *بزرگتریــن 
اســت کــه خــودت را در موقعیتــی 
ــون  ــه آن قان ــه ب ــی ک ــرار بده ق
زندگــی می گویــی. یعنــی بایــد 
خیلــی کار کنــی امــا دیده نشــوی. 
ــد.  ــی باش ــد نامرئ ــز بای ــه چی هم
ــته اند و  ــا را ننوش ــگار دیالوگ ه ان
بازیگــران دارنــد بداهــه می گوینــد. 
ــان  ــد پنه ــم بای ــم ه ــاختار فیل س
باشــد کــه کاری اســت بســیار 
ســخت. اگــر بخواهــی فیلمــی 
بســازی کــه شــبیه زندگــی نباشــد، 
ــن  ــع ای ــت. در واق ــان اس کار آس
شــخصیت اصلــی فیلــم اســت 
کــه نشــان می دهــد بــا کــدام 
ــی  ــم. وقت ــم روبه رویی ــه فیل گون
شــخصیت ســاده اســت، فیلــم هم 
ســاده از کار درمی آیــد امــا در عیــن 
ــت  ــتم روای ــن نمی خواس ــال م ح
نحیــف باشــد و یــک داســتان 

می خواســتم. چندالیــه 

از  اجتماعــی  -شــبکه های 
ــگ در  ــی پررن ــدا نقش ــان ابت هم

ــتند؟ ــم داش فیل
ا  ر نوشــتن  ر  کا *وقتــی 
ــه  ــتم ک ــردم، نمی دانس ــروع ک ش
رســانه های اجتماعــی قــرار اســت 
یکــی از موضوع هــای اصلــی فیلــم 
ــردی  ــاره م ــتان درب ــند. داس باش
بــود کــه در یــک منطقــه زندگــی 
می کنــد و مســائلی برایــش رخ 
ســقوط  او  پایــان  و  می دهــد 
اســت. امــروز اگــر کســی در یــک 

منطقــه کوچــک هــم شناخته شــده 
اجتماعــی  رســانه های  باشــد، 
زندگــی اش  در  بــزرگ  نقشــی 
بــازی می کننــد. اینگونــه بــود 
ــی  ــبکه های اجتماع ــای ش ــه پ ک
ــد  ــر چن ــد. ه ــاز ش ــتان ب ــه داس ب
رســانه های  نمی خواســتم  مــن 
در  را  اصلــی  نقــش  اجتماعــی 
ــان  ــون زم ــد چ ــازی کنن ــم ب فیل
ــن  ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ــی ب کاف
موضــوع پیچیــده نداشــتیم. ضمــن 
ــه  ــتقیم ب ــود مس ــرار نب ــه ق اینک
ــم.  ــی بپردازی ــانه های اجتماع رس
ماجــرا  ایــن  مــن می خواســتم 
در یــک گوشــه باشــد و فقــط 

ببینیــم. را  آن  بازتاب هــای 

-شــما معمــوال زیــاد تمریــن 
در  تمرین هــا  یــا  آ می کنیــد. 
قهرمــان طوالنی تــر از معمــول 

ــود؟ ب
*قــرار گذاشــته بودیــم پــس 
از ۲ مــاه تمریــن کار را شــروع 
ــری  ــل همه گی ــه دلی ــا ب ــم ام کنی
تمرین هــای  کرونــا،  ویــروس 
ــر  ــید. ه ــول کش ــاه ط ــا ۱۰ م م
بــه  محــدود  تمرین هــا  چنــد 
ــه پیشــینه  ــا ب ــود و م ــه نب فیلمنام
ــم.  ــم می پرداختی ــخصیت ها ه ش
ــا تمــام داســتان های گذشــته را  م
مــرور کردیــم و بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــورد، هم ــد خ ــم کلی ــی فیل وقت
ــا  ــتند از کج ــخصیت ها می دانس ش

ــیده اند. ــه رس ــن نقط ــه ای ب

در  هــم  بازیگــران  -پــس 
شــخصیت ها  پیشــینه  ر  و مــر

داشــتند؟ مشــارکت 
دالیــل  از  یکــی  و  *بلــه 
ــور  ــرای حض ــران ب ــتیاق بازیگ اش
ــود در  ــان موج ــان، هیج در قهرم
ــان  ــود. چن ــن ب ــه های تمری جلس
ــد  ــه کار می کردن ــا عالق ــه ب هم
کــه اگــر کســی در را بــاز می کــرد 
ــد،  ــا می ش ــن م ــاق تمری و وارد ات
فکــر می کــرد داریــم نمایــش اجــرا 
می کنیــم. کســی کاغــذ در دســت 
نداشــت و گاهــی مــن بــه بچه هــا 
می گفتــم: خــب، حــاال تــو رحیــم 

بــاش و تــو بهــرام!

-بــه مرحلــه ای رســیدید کــه 
بــا خودتــان بگوییــد: تمریــن بــس 

اســت، برویــم بــرای کار؟
ــه  ــز ب ــی هرگ ــده( کس *)خن
ایــن مرحلــه نمی رســد. وقتــی 
تمرین هــا تمــام شــد و آمــاده 
شــدیم بــرای فیلمبــرداری به شــهر 
شــیراز برویــم، برخــی بازیگــران از 
مــن پرســیدند آیــا واقعــا مطمئــن 
هســتم کــه آماده ایــم. لــذت فیلــم 
ســاختن بــرای مــن وقتــی نیســت 
کــه کار بــه پایــان رســیده و فیلــم 
بــرای نمایــش آمــاده شــده اســت. 
وقتــی ۴۰ تــا ۵۰ نفــر دور و بــر من 
هســتند و دارنــد تمــام تالش شــان 
ــان  ــن کارش ــا بهتری ــد ت را می کنن
ــن  ــن بزرگ تری ــد، ای ــه دهن را ارائ
و شــادترین لحظــه مــن در زندگــی 

اســت.

اصغر فرهادي هر روز پرافتخارتر از دیروز

مي خواهم در فیلم هایم همه چیز مانند زندگي باشد


