
ثبت کمترین تعداد فوت ناشی از کرونا؛

مسئولیت پذیر باشیم، واکسن بزنیم! 
امسال کل گاز تحویلی به خطوط کشور نسبت 
به سال پیش بهتر بود، به طوری که کل گاز تحویلی 
به شبکه ۱۹ دی ماه )۱۴۰۰( معادل ۸۴۴.۱ میلیون 
مترمکعب در روز ثبت شده که رقم بسیار خوبی بوده و در 

آستانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز قرار گرفته است.
به گزارش دنیای جوانان، مقدار گاز مصرفی در بخش های 

نیروگاهی، صنایع عمده، خانگی و تجاری در ۱۹ دی ماه ۷۸۸.۹ 
میلیون مترمکعب بوده که ۱۱۶.۱ میلیون مترمکعب گاز به 
نیروگاه ها و ۱۰۶.۵ میلیون مترمکعب به صنایع عمده کشور 
تحویل شد و سهم بخش خانگی و تجاری از این مقدار ۵۶۶.۳ 
میلیون مترمکعب گاز بوده که عدد بسیار قابل توجهی است.

صفحه ۳

پژوهشگران در یک مطالعه مطرح کردند؛

با افزایش مالیات
 مصرف سیگار کاهش می یابد!

نیمروز، سرزمین اساطیر
به  استان  در  ساکن  اقوام  مجموعه 
همراه سنن و شیوه خاص زندگی، زندگی 
ایلی با الگوی سکونت و آداب و رسوم ویژه، 
از جاذبه های چشم نواز استان است. برخی از اعیاد و 

مناسبت ها مورد توجه بیشتر می باشد. 
ازجمله اعیاد مذهبی قربان و فطر بسیار با شکوه 
برگزار می شود و عید نوروز جایگاه آنها را ندارد. در 
برپایی مجالس شادی، دهل و سرنا و چوب بازی، 
رونقی خاص داشته و جشن برداشت محصول نیز در 
بعضی نقاط برگزار می شود . در مجالس عزاداری با 
به گرایشات دینی، مذهبی، حضوری پررنگ  توجه 
به  را  محکم  پیوندی  و  شده  مشاهده  آشنایان  از 

نمایش می گذارد. 
صفحه ۵

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد:

فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف آب
 اقدامات مؤثری انجام داده است

4
افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱

صفحه 3

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سعید اسدي: 

جشنواره تئاتر فجر 
محلي براي معرفي 

جوان هاست

6ایران زمین
اعطای 3۰۰ میلیارد 

ریال تسهیالت تفاهم 
نامه ای در استان 

بوشهر

7علمی

جنبه ترغیبی جشنواره برای هنرمندان ساکن خارج از تهران، 
اندام  عرض  برای  محلی  عنوان  به  جوانان  برای  آن  اهمیت 
با تئاتر دنیا به واسطه بخش بین الملِل از جمله  و رویارویی 
امتیازهایی است که سعید اسدی به عنوان ویژگی های جشنواره 

تئاتر فجر به آنها اشاره می کند.

بانک توسعه تعاون استان بوشهر از پرداخت  مدیر شعب 
300 میلیارد ریال تسهیالت در قالب انعقاد 45 فقره تفاهم 
نامه با فروشگاه ها ،اتحادیه های ها و تعاونی های استان از 
ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه در استان بوشهر خبر داد .

زمانی که دما از کنترل خارج می شود، قند خون شما تحت تاثیر 
قرار می گیرد. هم هوای گرم و هم هوای سرد بیش ازحد 
تاثیر  شما  داروهای  و  اندازه گیری  ابزار  روی  می توانند 
بگذارند و توانایی بدن شما در تولید و استفاده از انسولین 

را کاهش دهند. 

هوای گرم و سرد 
چگونه بر قند خون 
شما تاثیر می گذارد؟

تولید گاز در کشور افزایش یافت نمایندگان با تصویب کلیات بودجه
 پشت مردم را خالی کردند

این بودجه تکافوی  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: 
صراحت  با  من  و  داد  نخواهد  را  ایران  مردم  امروز  نیازمندی های 
و  سیزدهم  دولت  آبروی  نکنید  شک  یقین  به  قطع  که  می گویم 
مجلس یازدهم را خواهد برد و حتما باعث نارضایتی های شدید خواهد شد و 
مطمئن باشید که نارسایی های اجتماعی را هم در سطح وسیع گسترش می دهد.
صفحه 2

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
لیبی که  تاثیر اختالالت عرضه در قزاقستان و  تحت 
به  ابتال  موارد  سریع  افزایش  از  ناشی  نگرانی های 

امیکرون در سطح جهان را جبران کرد، افزایش یافت.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت با ۱۶ 
سنت معادل ۰.2 درصد افزایش، به ۸۱ دالر و ۹۱ سنت در هر 
با  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  معامالت وست  بهای  رسید.  بشکه 

۱۵ سنت معادل ۰.2 درصد افزایش، به ۷۹ دالر و ۵ سنت در هر 
درصد  پنج  گذشته  هفته  نفت  قیمت  شاخص های  رسید.  بشکه 
صعود کرد که تحت تاثیر ناآرامی ها در قزاقستان و کاهش تولید 
میدان نفتی تنگیز و همچنین تعمیرات خط لوله در لیبی بود که 
به  روز  در  بشکه  میلیون   ۱.۳ از  کشور  این  تولید  کاهش  باعث 

۷2۹ هزار بشکه در روز شد.
صفحه ۳

بحران قزاقستان قیمت نفت را باال برد
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صفحه 2

مجلس،  در  نوشهر  مردم  نماینده 
بگوییم  ما در صورتی می توانیم  گفت: 
مردم  به  یارانه ها  این  حذف  با  که 
مردم حس  که  نخواهد شد  وارد  فشار 
نکنند ارز حذف شده است، آیا االن در 
داروخانه ها، نهاده های دامی و در قیمت 
مرغ و تخم مرغ مردم حس نکردند که 

ارز حذف شده است؟
محمدعلی محسنی بندپی نماینده 
مردم نوشهر در مجلس شورای اسالمی، 
حذف  بر  مبنی  دولت  نظر  درخصوص 
ارز ۴2۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، 
گفت: من با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی به 
می کنم  فکر  چون  مخالفم  جدی  طور 
که  سیاست  این  اصلی  آسیب دیدگان 
به دنبال ضعف نظارت دولت و مجلس 
و  هستند  مردم  می افتد،  اتفاق  دارد 
مردم  نیز  را  آن  پیامدهای  و  هزینه  ها 

باید تحمل کنند.
صورتی  در  ما  داد:  ادامه  وی 
این  حذف  با  که  بگوییم  نیم  می توا

یارانه ها به مردم فشار وارد نخواهد شد 
شده  حذف  ارز  نکنند  حس  مردم  که 
است، آیا االن در داروخانه ها، نهاده های 
دامی و در قیمت مرغ و تخم مرغ مردم 
حس نکردند که ارز حذف شده است؟ 

این  اجرای  راهکار  درباره  بندپی 
طرح، تصریح کرد: اگر دولت سازوکاری 
دارو  بخش  در  که  بگیرد  کار  به  را 
تحت  که  داروهایی  از  دسته  آن  چه 
و  هستند  بیمه گر  سازمان های  پوشش 
یا داروهایی که خارج از پوشش خدمات 
ارائه  مردم  به  ما  بیمه گر  سازمان های 
می شود، تغییری نکند؛ می توانیم بگوییم 
که حذف این ارز پیشگیری از رانت بوده 
نه فشار به مردم. اما االن با سازوکاری 
بودجه ۱۴۰۱ دیده شده  که در الیحه 
است، قطعا حذف ارز ۴2۰۰ تومانی از 
فشار  باعث  داروها  و  دامی  نهاده های 

مجدد و مضاعف بر مردم خواهد شد.
مستقلین  فراکسیون  سخنگوی 
والیی در رابطه با طرح بنزینی دولت 

که در آن قرار است نحوه توزیع بنزین 
شیوه  تغییر  داشت:  اظهار  کند،  تغییر 
نیامده  بودجه  الیحه  در  بنزین  توزیع 
است، یک سیاست های را آقای وزیر 
اعالم کرده است که این هم باید در 
قالب الیحه به مجلس بیاید و تصویب 
شود. اما بعید می دانم در سال ۱۴۰۱ 
باشیم؛  داشته  بنزین  قیمت  افزایش 
چراکه هرگونه تغییر در قیمت بنزین، 
نرژی  ا ی  مل ها حا قیمت  ر  د کال 
ثیر  تا دیگر  قیمت های  بر  ند  می توا
کنترل  غیرقابل  تاثیر  این  و  بگذارد 

بود. خواهد 
»در  اینکه  به  پاسخ  در  بندپی 
مبنای  تنها  قیمت،  تغییر  عدم  صورت 
می تواند  آیا  کند،  تغییر  بنزین  توزیع 
مورد موافقت مجلس قرار گیرد؟«، بیان 
کرد: اگر قیمت افزایش پیدا نکند و نحوه 
توزیع به جای وسیله نقلیه، به هر کد ملی 
یا هر فرد اختصاص پیدا کند، خب این 
می شود عدالت. آن چیزی که ما االن به 

دنبال آن هستیم این است که یارانه ها به 
صورت عادالنه بین مردم تقسیم شود.

است  قرار  اگر  کرد:  اضافه  وی 
یارانه  بنزین  منحصراً  یا  برای سوخت 
که  شهروندی  مِن  سهم  از  بدهند، 
اتوموبیل  اتومبیل ندارم به کسانی که 
برای  باید  را  من  سهم  ندهند؛  دارند، 
من  اگر  ببینند،  جایی  یک  من  خود 
توان خرید اتوموبیل ندارم یا عالقه به 
داشتن خودروی شخصی ندارم، یارانه 
شود.  حفظ  خودش  جای  در  باید  من 
فلسفه ایجاد همه دولت ها و ماموریت 
در طبقات  عدالت  است،  عدالت  آن ها 
مختلف جامعه، متاسفانه شما می بینید 
خیلی وقت ها در خیلی از پدیده ها این 

مساله را مشاهده نمی کنیم.
نماینده مردم نوشهر و چالوس ابراز 
داشت: اگر دولت و وزیر محترم بتوانند 
سازوکاری را اتخاذ کنند که افراد به یک 
میزان از سرانه ملی خودشان بهره مند 
شوند، فکر می کنم قابل دفاع خواهد بود.

نماینده مجلس:

افزایش قیمت بنزین در سال 1401 بعید است!

دبیر علمی ششمین کنگره بین المللی 
کلینیکال انکولوژی با اشاره به چهار کانسر 
پروستات،  کولون،  شامل  جهان  در  شایع 
پستان و ریه گفت: شیوع سرطان در ایران 
تغییر یافته و سرطان های پروستات و پستان 

از شایع ترین سرطان ها هستند.
انجمن  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
رادیوتراپی آنکولوژی ایران، دکتر امیر محمد 
عارف پور با اشاره به این موضوع که کنگره 
امسال به صورت ترکیبی) حضوری و مجازی( 
از  برجسته  و صاحبنظران  اساتید  با شرکت 
داخل و خارج از کشور 2۷ تا 2۹ بهمن سال 
جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود و 
جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه درمان 
سرطان و به طور کلی کلینیکال انکولوژی ارائه 
و مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد، افزود: 
این سمینار بین المللی تحت لیسانس انجمن 
ازمو)ESMO و استرو)ESTRO ( است و 
دارد. باالیی  بسیار  و حرفه ای  ارزش علمی 

وی با اشاره به سرطان های شایع در جهان 
که شامل  کولون، پروستات، پستان و ریه 
می باشند، افزود: تا ۱۰ سال اخیر کانسرهای 
گوارشی جزو شایعترین سرطان ها بودند که 
ایران  در  تغییر شیوع سرطان  امروزه شاهد 

هستیم و کانسر پروستات در مردان و کانسر 
پستان در زنان بسیار شایع است. 

علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو   
پزشکی ایران همچنین سرطان های خونی، 
تومورهای مغزی نخاعی و اعصاب محیطی 

را از شایعترین سرطان های کودکان نام برد و 
اظهار داشت: درمان اصلی سرطان های مغزی 
نخاعی و عصب محیطی )نوع مدوبالستوم( 
توسط رادیوتراپی صورت می پذیرد و درمان 
کنار درمان  در  درمانی  نوع شیمی  از  هایی 

رادیوتراپی قرار می گیرند.
دبیر علمی ششمین کنگره بین المللی 
کلینیکال انکولوژی با بیان اینکه در کنگره 
تومورهای  درباره  و موضوعاتی  پنل  امسال 
و  سر  تومورهای  اطفال،  تومورهای  مانند 
گردن و سرطان های ریه برگزار می شود، 
گفت: همچنین پنل اختصاصی برای درمان 
های جدید تومورهای ناحیه مغز و اعصاب 

محیطی در این کنگره خواهیم داشت.
در  همچنین  شد:  یادآور  پور  عارف 
کنگره امسال پنل اقتصاد سالمت در حیطه 
انکولوژی برپا خواهد شد و از حضور اساتید 
بهره  زمینه  این  در  برجسته  و صاحبنظران 

مند خواهیم بود.  

دبیر علمی ششمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی مطرح کرد؛

سرطان های پروستات و پستان، شایع ترین سرطان ها در ایران

رییس اتحادیه بارفروشان می گوید خبرهای بازگشت 
محصوالت کشاورزی ایران در چند وقت اخیر، تمایل مردم 

را برای خرید میوه کاهش داده است.
بازار  وضعیت  اینکه  بیان  با  دارایی نژاد،  مصطفی 
تن  هزار   2۰ تا   ۱۰ روزانه  گفت:  نیست،  خوب  میوه 
بار است که قبال  بار میدان مرکزی میوه و تره  ورودی 
اما  رفت.  می  فروش  به  بعدش  روز  تا  بار  میزان  این 
شب قبل ورودی بار به میدان ۸۵۰۰ تن بود که 2۵۰۰ 
اینکه میوه در میدان  مانده است.  باقی  تا کنون  تن آن 

شهر  سطح  در  مردم  یعنی  نمی شود،  خریداری  مرکزی 
نمی خرند. میوه  مغازه ها  از 

یافته است  ادامه داد: قدرت خرید مردم کاهش  وی 
و تمایلی به خرید میوه ندارند. از طرفی خبرهایی که چند 
وقت اخیر در خصوص برگشت محصوالت کشاورزی ایران 
منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است. در حالی که باید 

گفت محصوالت ما همگی سالم هستند.
ادامه  روند  این  اگر  گفت:  بارفروشان  اتحادیه  رییس 
پیدا کند، میوه ها بر روی دست کشاورزان می ماند و آنها 

ضرر خواهند کرد.
چندی پیش روسیه فلفل دلمه های ایران را به دلیل 
استفاده از چهار نوع سم شناخته نشده در این کشور برگشت 
زد. بعد از آن هند و امارات، کیوی ایران را به دلیل وجود 
نوعی آفت )شپشک( برگشت زدند که سازمان گیاهپزشکی 
نیز  ازبکستان  کرد.  تکذیب  را  آفت  نوع  این  وجود  کشور 
که  داد  برگشت  را  ایران  سیب زمینی  از  محموله  چندین 
مقامات مسوول علت آن را وجود خاک همراه سیب زمینی 

اعالم کردند.

رییس اتحادیه بارفروشان:

قدرت مردم برای خرید میوه کاهش یافته است 
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نماینده مجلس:
نمایندگان با تصویب کلیات بودجه پشت مردم را خالی کردند

تکافوی  بودجه  این  گفت:  مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
نیازمندی های امروز مردم ایران را نخواهد داد و من با صراحت می گویم 
که قطع به یقین شک نکنید آبروی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را 
خواهد برد و حتما باعث نارضایتی های شدید خواهد شد و مطمئن باشید 

که نارسایی های اجتماعی را هم در سطح وسیع گسترش می دهد.
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اول  رئیس  نائب  کارنامی  بابایی  علی 
شورای اسالمی در گفت وگو با در پاسخ به این سوال که »مجلس علیرغم 
نگرانی ها و انتقاداتی که داشت به کلیات الیحه بودجه رأی مثبت داد، 
به نظر شما در فرصت بررسی جزئیات در تلفیق امکان اصالحات مدنظر 
مجلس وجود دارد؟«، گفت: به نظر من خیر، اصال تلفیق در کل تجربه 
در  اساسی  و  ماهوی  تغییرات  است  نتوانسته  مجالس مختلف هیچوقت 
بودجه های پیشنهادی دولت بدهد. بله تغییرات جزئی در البی گری هایی 
که اعضای کمیسیون تلفیق داشتند؛ در معادالت دولت فقط برای منطقه ای 
تغییرات  اما  می کنند،  چایین  و  باال  را  ردیف  تا  دو  هستند  خودشان  که 

ماهوی و اساسی خیر.
نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم درخصوص ایرادات و اشکاالت 
الیحه بودجه، اظهار داشت: سه نگرانی جدی در خصوص الیحه بودجه 
وجود داد، یک مساله بحث ارز است. عماًل تصمیم گرفتند ارز را آزاد کنند، 
خب مجلس مخالف است. کمیسیون در اینجا می خواهد چه کار کند؟ اگر 
می خواهد با این مخالفت کند باید در کلیات مخالفت می کرد که نکرد، 
االن می خواهد اصالح کند، چه چیز را اصالح کند؟ روش اجرای آن را 
می خواهد اصالح کند وقتی اصل مساله اتفاق افتاد، آزادسازی ارز صورت 
گرفت، تورم و مشکالت برای مردم ایجاد شد، ایشان می خواهد روش 

بازتوزیع را اصالح کند.
ملی  و  اصلی  ردیف های  بحث حذف  در  دوم  نکته  داد:  ادامه  وی 
پروژه های استانی بود؛ خب چطور می خواهد این را اصالح کند؟ کمیسیون 
تلفیق رأی داده و با همین رویکرد بودجه را تایید کرده است. مثال ۱۰ 
درصد اصالح می کند، مگر ۱۰ درصد می تواند اهداف توازن منطقه ای در 

کل کشور را پوشش  دهد؟
به  رسیدگی  نکته  سومین  کرد:  اضافه  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
درآمد صندوق های بیمه ای است، برای صندوق بیمه تامین اجتماعی هیچ 
چیزی دیده نشده است، مجلس چطور می خواهد این را اصالح کند وقتی 
چنین اختیاری ندارد. در الیحه بودجه برای تهاتر بدهی دولت به تامین 
اجتماعی حتی یک عدد کوچک هم نگذاشتند و در حقیقت به سازمان 

تامین اجتماعی کشور جفا شده است.
آقای  دولت  بودجه  اولین  چون  گفت:  ادامه  در  کارنامی  بابایی 
رئیسی بود دوستان می خواستند رأی بدهند که دادند. اتفاقا به همین 
دلیل که دوستان رأی دادند باید با کلیات مخالفت می کردند. به دلیل 
نگران  مردم،  نگران  ایران  در  انقالبی  گفتمان  که  کنند  ثابت  اینکه 
وضعیت معیشت مردم و طبقات پایین جامعه و نگران وضعیت موجود 
فعلی  دولت  با  نداشت  تعارف  قبل  دولت  با  که  دلیل  همان  به  است، 

باشد. نباید تعارف داشته  هم 
وی افزود: اگر قرار شد که چون با دولت قبل آنطور برخورد کرده با این 
دولت همراهی کند، این استدالل کارشناسی نیست. بله از نگاه سیاسی از 
بیرون مجلس قابل تامل است اما مگر سیاسیون چند درصد جامعه هستند؟ 
بودجه برای سیاسیون نیست، برای مردم است؛ بودجه می خواهد یک سال 

مالی ۸۴ میلیون آدم را در کشور تنطیم کند.

هالل احمر به بیماران نیازمند وام می دهد 
سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر از تامین اعتبار ۳۰۰ میلیارد 

ریالی برای اعطای وام به بیماران نیازمند خبر داد.
وحید سلیمی، دراین باره گفت: با توجه به افزایش هزینه های درمانی و با 
پیگیری صورت گرفته از سوی سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر که تسکین 
آالم بشری در جامعه و افزایش اثربخشی خدمات حمایتی به بیماران نیازمند و معسر 
جزوی از رسالت، وظایف ذاتی و ماموریت های آن محسوب می شود،  مبلغ ۳۰ 
میلیارد تومان را برای بیماران کم بضاعت و دارای شرایط خاص در نظر گرفته شد. 
وی با بیان اینکه سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر بر اساس دستورالعمل 
اجرایی جز 2-2 بند »و« تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه سال جاری، برای اعطای 
تسهیالت به بیماران نیازمند در هر یک از استانها،  اعتباری مجزا اختصاص داده 
است، گفت: این مبلغ به شکل وام و با نرخ سود چهاردرصد و با بازپرداخت حداکثر 

۵ ساله به این افراد اعطا خواهد شد.
سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر با بیان اینکه سه بانک ملی، 
مسکن و صادرات به عنوان بانک های عامل در نظر گرفته شده اند، تصریح کرد:  
برای پرداخت این وام قرض الحسنه بیماران نیازمند و معسر و همچنین بیماران 

ناشی از کرونا در سراسر کشور مورد توجه قرار خواهند گرفت.
سلیمی با بیان اینکه شیوه نامه اجرایی اعطای وام مذکور به جمعیت هالل 
احمر استانها ابالغ شده است، گفت: افراد متقاضی می توانند با مراجعه به شعب 
جمعیت هالل احمر نسبت به ارائه مدارک الزم برای تکمیل پرونده اقدام کنند تا 
پس از انجام مراحل مددکاری و طرح در کمیته وام مربوطه ، افراد واجد شرایط 

به بانک های عامل معرفی شوند. 
به گفته وی، اولویت پرداخت تسهیالت با متقاضیان ثبت شده در سامانه سخا 
و جوانان، امدادگران، داوطلبان و خانواده آنان مطابق با شیوه نامه مربوطه است.

عضو شورای شهر تهران:
تهران«  متروی  ساله   ۴ »تکمیل  بر  مبنی  تهران  شهردار  وعده 

شدنی نیست
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران وعده شهردار 

تهران مبنی بر »تکمیل ۴ ساله متروی تهران« را شدنی ندانست.
»سید جعفر تشکری هاشمی« رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
شهر تهران در واکنش به وعده شهردار تهران مبنی بر اتمام ۴ ساله متروی تهران 
گفت: از اینکه چنین اقدامی صورت بگیرد بسیار خوشحال می شویم و می تواند یک 
حرکت ارزشمند و رو به جلو باشد، اما این را هم می دانیم که شواهد چنین چیزی 
را تایید نمی کند، چرا که در بودجه ۱۴۰۱ دولت رقم بسیار ناچیزی برای مترو در 
نظر گرفته و شهرداری تهران نیز با محدودیت منابع روبرو است. از طرفی هم 
عقب ماندگی های بسیاری داریم و همه اینها نشان دهنده این است که شهرداری 

با محدودیت جدی منابع روبرو است. 
تشکری هاشمی تاکید کرد: اعداد و ارقام بزرگ است و اگر در این تصور 

باشیم که به سهولت قابل تامین است جای تامل دارد. 
اینکه  بیان  با  نقل شورای شهر تهران  رئیس کمیسیون عمران و حمل و 
برای برخی خطوط هنوز طراحی انجام نشده و با فرض اینکه همه این اتفاقات نیز 
رخ دهد، برای ساخت همه ی خطوط مطرح شده بیش از 2۰۰ هزار میلیارد تومان 
منابع نیاز است، ادامه داد: هر ایستگاه از خطوط فعلی را شاید بتوان با دو سه هزار 
میلیارد تومان تکمیل کرد. اما برای تکمیل پارکینگ ها، تعمیرگاه ها و مواردی از 

این دست برای هر خط تنها به سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
تشکری هاشمی ادامه داد: این اعداد شاید برای یک سال بودجه منطقی 
باشیم۱۰۰ درصد آن  بودجه ای سه هزار میلیاردی که مطمئن  با  بتوان  باشند و 
محقق می شود کاری کرد؛ اما وقتی از 2۰۰ هزار میلیارد برای ساخت خطوط جدید 

صحبت می شود، این برنامه دور از ذهن به نظر می رسد

ثبت کمترین تعداد فوت ناشی از کرونا؛

مسئولیت پذیر باشیم، واکسن بزنیم! 
د  تعدا کمترین  اعالم 
فوت ناشی از کرونا )۱۹ نفر( 
پس از دو سال در ۱۷ دی ماه 
۱۴۰۰ از جانب وزارت بهداشت، درمان 
اگر  است،  حاکی  پزشکی  آموزش  و 

مسئولیت پذیر باشیم، واکسن می زنیم.
تعداد  که  بود  ماه ۱۴۰۰  آذر  اول 
جانباختگان کرونا در ایران پس از 2۳۴ 
قربانیان  کاهش  و  شد  رقمی  دو  روز 
داد  نشان  نفر،   ۹۷ به  بیماری  این 
کشور  در  سراسری  واکسیناسیون  که 

اثربخش بوده است.
اقدامی که با مشارکت مردم امروز 
اومیکرون  جدید  سویه  بروز  علیرغم 
را  نفر   ۵۰ زیر  مرگ  هم  کشور  در 
گفته  به  که  عددی  است.  شده  سبب 
تداوم  با  سالمت  حوزه  متخصصان 
مشارکت همگانی شهروندان در رعایت 
به  بهداشتی  پروتکل های  سختگیرانه 
کاهش  هم  باز  واکسن  تزریق  ویژه 

خواهد یافت.
وزیر  عین اللهی،  بهرام  گفته  به 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
از  بیماری  این  قربانیان  درصد   ۸۰ نیز 
واکسن نزده ها بوده و بنابراین، بی توجهی 
هر انسان در مقابله با این ویروس، عدم 
در  مقاومت  و  بهداشتی  اصول  رعایت 
به  بی توجهی  حقیقت  در  واکسن  برابر 
وظیفه ای است که تبعات جبران ناپذیر 

آن دامن گیر کل جامعه خواهد شد.  
نیز  مربوطه  کارشناسان  از  برخی 
معتقدند تصمیم گیری در مورد دریافت 
شخصی  مساله  یک  کرونا  واکسن 
نیست و بنابراین فرضیه اجباری کردن 
واکسیناسیون را راهکاری موثر در مقابله 

با این بیماری عنوان می کنند.
مرکز  سرپرست  هاشمی،  محمد 
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم 
آخرین آمار موارد مثبت شناسایی شده 
اومیکرون در کشور تا تاریخ ۱۷ دی ماه 

را ۴۶۷ نفر اعالم کرد.
ورود این سویه که 2۸ آذرماه به 
ایران تایید شده بود، به گفته پزشکان 
به دلیل قدرت انتشار باال می تواند کشور 
را با موجی از بیماران اومیکرون و نیاز به 
سیستم پزشکی و پرستاری مواجه کند.  
اتفاقی که اکنون در بعضی کشورها 

نظیر انگلستان مشاهده می شود. مطابق 
با گزارشات رسمی روزانه بین ۱۵۰ تا 
۱۶۰ هزار نفر بیمار مبتال به کرونا در 
این کشور شناسایی می شود. در اروپا و 
امریکا نیز شمار مبتالیان به این ویروس 
در هر 2۴ ساعت از مرز ۱۰۰ هزار نفر 
گذشته است. اعدادی که نه فقط مرگ 
هزاران  سوگ  که  زمین  کره  ساکنین 

خانواده را روایت می کند.
ضرورت بهره گیری از مشوق های 
مثبت و منفی برای تکمیل واکسیناسیون
روان درمانگر و مدرس دانشگاه در 
اجباری  واکسیناسیون  طرح  خصوص 
برای مقابله با کرونا اظهار داشت: اجبار 
باعث  مساله  هر  خصوص  در  الزام  و 
جبهه گیری و مقاومت در برابر پذیرش 

موضوع خواهد شد.
کرد:  تصریح  عسکری پور  مهدی 
و  تنبیه  هم  تربیتی  زمینه  در  امروزه 
تقویت  منظور  به  و  شده  حذف  توبیخ 
رفتارهای  حذف  و  مثبت  رفتارهای 
منفی مولفه های تشویقی به کار گرفته 
تقویت  نیز  رفتاردرمانگران  می شود. 
مثبت و منفی را جایگزین تنبیه کرده اند.

و  مثبت  مشوق های  از  استفاده 
و  مطلوب  رفتار  تقویت  برای  منفی 
منفی  و  مثبت  مجازات  به کارگیری 
به کار  مشکل ساز  رفتار  تضعیف  برای 

برده می شود.
با  وگو  گفت  به  اشاره  با  وی 

ادامه  زمینه  این  در  شهروندان  برخی 
ادارات  و  اماکن عمومی  از  بعضی  داد: 
و  سازمان  و  اداره  در  حضور  تداوم 
ارائه  بهره مندی از خدمات را منوط به 
کارت واکسیناسیون دانسته و این اجبار 
و  بروز عواطف  با  برای مردم می تواند 

احساسات منفی همراه شود.
 : د کر کید  تا س  ر مد ین  ا
این  در  اطالع رسانی  و  آگاهی بخشی 
و  عمومی  ترغیب  باعث  باید  زمینه 
و  شده  واکسیناسیون  در  مشارکت 
از  می توانند  رسانه ها،  بر  عالوه  مردم 
مشاهدات تجربی خود در این زمینه نیز 

استفاده کنند.
از  پیش  داد:  توضیح  عسکری پور 
می توان  کشور،  در  واکسیناسیون  آغاز 
بیماران کرونا و جانباختگان این ویروس 
نزدیکان  و  دوستان  خانواده،  در  را 
میزان  کاهش  امروز  اما  کرد،  مشاهده 
کرونا  بیماران  و  بستری  میر،  و  مرگ 
مردم  می شود.  دیده  طایفه  هر  در 
می توانند فارغ از آمارهای رسمی، اخبار 
و اطالعات، این موارد در خانواده و اقوام 

خود مشاهده و نتیجه گیری کنند.
تشویقی  عناصر  شد:  یادآور  وی 
کارت  کردن  شارژ  وام،  پرداخت  مانند 
و  مالیات  از  معافیت  اتوبوس،  و  مترو 
کاهش هزینه قبوض و در مقابل عناصر 
تنبیهی همچون تاخیر در پرداخت وام 
و... در کنار استفاده از نظرات هنرمندان 

و ورزشکاران و اقشار محبوب جامعه هم 
در این زمینه اثرگذار است.

اجبار در واکسیناسیون باید آخرین 
گزینه باشد

از  فوبیا  داد:  ادامه  پور  عسکری 
اعتقاد  واکسن،  به  بی اعتمادی  سوزن، 
به مقدرات از جمله علل اصلی مخالفت 
با واکسن است، اما هر یک از این مسائل 
باید با آگاهی بخشی از بین برود. پس از 
آگاهی بخشی، اطالع رسانی، بهره گیری 
تنبیهی،  عناصر  تشویقی،  طرح های  از 
مخاطرات  شرح  و  مردم  با  وگو  گفت 
بیماری، می توان از طرح واکسیناسیون 
تضییع  از  جلوگیری  منظور  به  اجباری 

حقوق دیگران استفاده کرد.
در  کرد:  تاکید  روانشناس  این 
رعایت  کرونا  واکسن  تزریق  حقیقت 
در  و  بوده  دیگران  اجتماعی  حقوق 
نهایت، پس از آزمایش همه شیوه های 
به  الزام  و  اجبار  از  می توان  تشویقی، 

عنوان آخرین گزینه استفاده کرد.
قانون  به  اشاره  با  عسکری پور 
قانون  با  مطابق  کرد:  تاکید  اساسی 
اساسی کشور نیز رفتار هر شهروند در 
صورت تضییع حقوق دیگران باید مهار 
شود، دریافت واکسن کرونا با سالمت 
مرتبط  معه  جا ن  ندا شهرو تک تک 
باید  بنابراین مخالفان واکسن  و  است 
جامعه  در  عمومی  خدمات  دریافت  از 

محروم شوند.
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
احکام مربوط به تخلفات کنکور سال های گذشته تا ۲۰ روز آینده 

صادر می شود
با  نشست  حاشیه  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  جدید  رئیس 
اعضای کمیسیون آموزش از صادر شدن احکام پرونده تخلفات در کنکور 

سراسری تا 2۰ روز آینده خبر داد.
در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس  پورعباس  عبدالرسول 
به  که  مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  نشست  تشریح 
موضوع بررسی نحوه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون 
سراسری اختصاص داشت، عنوان کرد: در بخش نخست نشست امروز، با 
توجه به اینکه این نخستین نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش 
بود، برنامه های جدید سازمان سنجش برای اعضای کمیسیون تشریح و 

برنامه های جدید سازمان تبیین شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: موضوع بررسی نحوه 
اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری با توجه به 
دغدغه های اعضای کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و سازمان سنجش 
در این زمینه که مربوط می شود به تخلفات گزارش شده برخی از داوطلبان 
در آزمون  سراسری سال های گذشته، تدابیر الزم را اتخاذ کرده و تا 2 الی 

۳ هفته آینده نتایج آن مشخص خواهد شد.
اینکه در زمینه گزارش تخلفات مربوط به تقلب برخی  بیان  با  وی 
داوطلبان در آزمون سراسری با توجه به مستند نبودن دالیل گزارش شده، 
عمده داوطلبان تبرئه خواهند شد، افزود: اما در برخی موارد که گزارش های 
مستند وجود دارد، کمیته رسیدگی به تخلفات احکام الزم را صادر خواهد کرد.

پورعباس با تأکید بر اینکه مردم به هیچ عنوان نباید نسبت به این 
موضوع نگرانی داشته باشند و باید مطمئن باشند که رسیدگی ها کامال دقیق 
و موشکافانه خواهد بود، گفت: این پرونده ها عمدتًا در کنکور سراسری رشته 

پزشکی بوده ولی گزارشات در همه رشته ها وجود داشته است.
ادامه داد: منشأ اصلی شک و شبهات به وجود آمده گزارشات  وی 
مردمی و منطبق نبودن نتایج با سوابق داوطلب است ولی در برخی موارد 
استفاده از موبایل، هندزفری و امکانات الکترونیک گزارش شده که در این 

موارد به تخلفات رسیدگی شده است.
احکام  کرد:  تصریح  سنجش  سازمان  رئیس  ملت،  خانه  گزارش  به 
صادره به اطالع فرد متخلف و دانشگاه می رسد و با توجه به اینکه آیین نامه 
رسیدگی به تخلفات کنکور، نشر عمومی آن را اقدام غیرقانونی تلقی کرده 
نمی توان احکام را به اطالع عموم رساند. با توجه به اینکه تعداد پرونده ها 
زیاد است روزی صد پرونده در حال بررسی است و احکام به مرور صادر 
می شود که پیش بینی می شود ظرف 2۰ روز آینده پرونده ها به اتمام برسد.
 وی اضافه کرد: البته به شکل عام اعالم خواهیم کرد که چه تعداد از 
داوطلبان تبرئه کامل می شوند و پیش بینی ما این است که اکثریت پرونده ها 
آیا  این سوال که  به  نتیجه شود. پورعباس در پاسخ  نیز منجر به همین 
رسیدگی ها در سازمان سنجش صورت خواهد گرفت یا مراجع نظارتی دیگر 
نیز به این موضوع ورود می کنند، گفت: مجلس رهنمودهای الزم در این 
زمینه را به سازمان سنجش داده و یک کمیته تخصصی ذیل هیأت بدوی 

سازمان سنجش تشکیل شده و به پرونده ها رسیدگی می کند.

داماد عصبانی پدر و مادرزنش را در تهران سالخی کرد
تازه داماد در اقدامی جنون آمیز پس از درگیری با همسرش، دست به قتل عام خانوادگی 

زد و پدر و مادر زنش را کشت و و زنش را نیز تا یک قدمی پرتگاه مرگ کشاند.
قتل عام خانوادگی در تهران رخ داد. عامل قتل عام خانوادگی دستگیر شد. رسیدگی به 
پرونده قتل عام خانوادگی در دادگاه آغاز شد. عامل قتل عام خانوادگی اعتراف کرد. در ادامه 

بیشتر از قتل عام خانوادگی بخوانید.
رسیدگی به این پرونده از  ۳۱ شهریور ماه سال ۹۹ آغاز شد .حمید ۳۰ ساله در بالکن 
طبقه چهارم خانه اش در خیابان سپیده شهرک ولیعصر ایستاده بود و در حالی که دست ها و 

لباسهایش خونین بود فریاد می زد: با پلیس تماس بگیرید، من پدر و مادر زنم را کشته ام .
همسایه ها که با صحنه وحشتناک روبه رو شده بودند بالفاصله با کالنتری ۱۵۳ شهرک 

ولیعصر تماس گرفتند و ماموران پلیس پا در قربانگاه گذاشتند .
مرد ۵۳ ساله به نام احمد و همسر ۴۸ ساله اش ثریا با ضربات متعدد چاقو کشته شده 
بودند و دختر 2۴ ساله شان به نام مریم به شدت زخمی بود که به بیمارستان منتقل شد.جسد 
های خونین زن و مرد میانسال نیز با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و  تازه داماد 

۳۰ سال تحت بازجویی قرار گرفت.
داماد خشن به قتل پدر و مادر همسرش اعتراف کرد و گفت :من چند سال قبل با برادر 
زنم همکار بودم و در یک اداره کار می کردیم. من از این طریق با همسرم آشنا شدم  و دو 
سال قبل به خواستگاری مریم رفتم و با او ازدواج کردم .او پرستار بود و در یک بیمارستان کار 
می کرد .چون پدرزنم یک ساختمان ۴ طبقه داشت و خودش در طبقه دوم ساکن بود از من 

و همسرم خواست تا به طبقه چهارم همان  ساختمان برویم  و زندگی مشترکمان را شروع 
کنیم. ما در طبقه چهارم ساختمان  ساکن  شدیم اما هر بار من و همسرم با هم اختالف پیدا 
می کردیم مریم پیش خانواده اش می رفت و همه جزئیات درگیری را به آن ها می گفت و 
آنها در دعواهای ما دخالت می کردند. آخرین بار همسرم  از محل کارش تماس گرفت و گفت 
تصمیم دارد دندان هایش را ایمپلنت کند. اما من به او گفتم هزینه ایمپلنت باالست و این پول را 
ندارم .من می خواستم به برادر زنم زنگ بزنم و از او پول قرض بگیرم که مریم سر این موضوع 
عصبانی شد و به من بد و بیراه گفت. او می گفت اگر از پس مخارج زندگی مشترک بر نمی 
آید چرا ازدواج کرده ام. من  که از شنیدن توهین های همسرم عصبانی شده بودم به محل کار 
همسرم رفتم اما حراست بیمارستان اجازه ورود را به من نداد . به همین خاطر به خانه برگشتم. 
چند دقیقه ای نگذشته بود که متوجه شدم همسرم هم به خانه آمده . او همراه مادرزنم وارد 

خانه شد و شروع به بحث کرد .
متهم در تشریح جزییات قتل ادامه داد: دعوا میان من و همسرم باال گرفته بود که پدرزنم 
وارد شد و دو سیلی به صورتم زد که کنترل اعصاب را از دست دادم.من چاقوی آشپزخانه را 
برداشتم و به جان پدر زنم افتادم.گمان  می کنم ۱۰ ضربه او زدم .همسرم  قصد داشت مانع 
من شود که چند ضربه  چاقو هم به او برخورد کرد .وقتی پدر زنم روی زمین افتاد مادر زنم را 
نیز کشتم .مریم خونین روی زمین افتاده بود که به بالکن خانه رفتم و  با فریاد از همسایه ها 

خواستم تا با پلیس تماس بگیرند.
به دنبال اعتراف های تازه داماد خشن ،برای وی  به اتهام 2 قتل، جراحات عمدی غیر 
منتهی به فوت و شروع به قتل همسرش، کیفرخواست صادر و پرونده اش به شعبه پنجم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد .
محاکمه تازه داماد خشن

 وی در شعبه پنجم  دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد .
در ابتدای جلسه مادر بزرگ مریم و وکیل اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.

 وقتی حمید در جایگاه متهم ایستاد اتهاماتش را نپذیرفت .
وی گفت:قبول دارم اشتباه کرده ام .اما پرونده ام با عدالت جمع آوری نشده است . من قبل 
از شروع زندگی مشترک دو واحد آپارتمانی داشتم اما به درخواست خانواده همسرم به طبقه چهارم 
ساختمان آنها رفتم. ولی آنها مدام در زندگی ما دخالت می کردند .هر حرفی که به همسرم میزدم 

بالفاصله همان حرف را  به پدر و مادرش می گفت  و من از این وضعیت خسته شده بودم.
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پروژه Stealth گیگابایت مدیریت 
کابل های داخل کیس را آسان تر می کند

 ،Stealth گیگابایـت سـعی دارد بـا پـروژه ی خـود موسـوم بـه
راهـکاری جدیـد بـرای مدیریت کابـل سیسـتم های رایانـه ای ارائه دهد 
تـا کاربـران بتواننـد بـا روشـی مٔوثـر، کابل هـای درون کیـس رایانـه ی 

خـود را مدیریـت کننـد.
سـر هـم کـردن یـک رایانه ی شـخصی حـس بسـیار خوبـی دارد. 
بـا این حـال، مدیریـت کابل هـا یکـی از چالش هـای پیش روی شـما در 
ایـن شـرایط خواهـد بود، به خصوص اگر تمایل داشـته باشـید سیسـتمی 
در ابعـاد کوچـک و بـا ظاهـری بـدون کابـل تهیـه کنید. ظاهرا شـرکت 
گیگابایـت راهـکاری بـرای ایـن مشـکل دارد کـه بـا بهره گرفتـن از آن 
می تـوان کابل هـا را به سـادگی و بـا سـاختاری بی نقـص مدیریـت کـرد. 
بـا این حـال، نکته هـای مهمـی در مـورد ایـن روش وجـود دارد کـه باید 

مدنظـر قـرار دهید.
گیگابایـت  شـرکت  زیرمجموعه هـای  از  یکـی   ،Aorus واحـد 
بـوده کـه تمرکـز آن روی بـازی اسـت. Aorus به تازگـی در صفحه ی 
را معرفـی کـرده   Project Stealth به نـام  توئیتـر خـود مفهومـی 
اسـت. ایـن سـرمایه گذاری اساسـا شـامل ایجاد یـک اکوسیسـتم کامل 
از محصـوالت اسـت کـه هـدف آن ارائه ی یک سـاختار زیبا بـا مدیریت 

آسـان تر کابـل  اسـت.
بـه گـزارش دیجیتـال ترنـدز، مادربـرد سفارشـی ATX گیگابایت 
همـه ی اتصـاالت بـرق، ورودی ها و خروجی ها را به بخش پشـتی منتقل 
می کنـد و بنابرایـن مدیریـت کابل هـا از جلـو بـه بخـش پشـتی انتقـال 
داده شـده اسـت. ایـن ویژگـی شـامل همـه ی ورودی هـا و خروجی  های 
پنـل جلویـی، درگاه هـای SATA، کانکتـور 2۴ پین بـرق، کانکتور برق 
پردازنـده ی مرکـزی و سـایر کانکتورهای مهم مثل فن و USB اسـت. 
احتمـاال ایـن قابلیـت باعـث خواهد شـد هنگام نـگاه کردن بـه پنجره ی 
شـفاف کیـس رایانـه ی خـود، بـا سـاختاری به ظاهر بـدون کابـل مواجه 

شوید.
بدیهـی اسـت یـک مادربـرد بـا کانکتورهـای معکـوس، بـا سـایر 
کیس هـای سـری ATX سـازگاری نـدارد و بنابرایـن گیگابایـت یـک 
کیـس مخصـوص بـرای ایـن مادربـرد آمـاده کرده کـه برای دسترسـی 
بـه کانکتورهـا و هدرهـای مختلـف، از حفره هـای مخصـوص کابل هـا 
 GinjFo در پشـت سـینی مادربـرد بهـره می برد. وب سـایت فرانسـوی
تصاویـری منتشـر کـرده اسـت کـه نمای پشـتی ایـن مادربرد را نشـان 
می دهـد. بـا توجـه بـه این عکس هـا، حتـی می تـوان بریدگی هایی برای 

کانکتورهـای PCIe در بخـش پشـتی مادربـرد مشـاهده کرد.
البتـه سـاختار هیـچ رایانه ای بـدون کارت گرافیـک تکمیل نخواهد 
گرافیـک  کارت  پوشـش  یـک  ایجـاد  بـا  همچنیـن  گیگابایـت  شـد. 
سفارشی شـده، کانکتورهـای بـرق این قطعـه را در راسـتای کانکتورهای 
PCIe قـرار داده اسـت. هنـوز مشـخص نشـده کـه آیـا ایـن روکـش 
می توانـد روی یـک پردازنـده ی گرافیکـی بـدون در قـرار گیرد یـا اینکه 
گیگابایـت بایـد خود دسـت به کار شـده و کارت گرافیـک مخصوص این 
مادربرد را تولید کند. افرادی که در زمینه ی سـاخت رایانه های شـخصی 
فعالیـت دارنـد، به احتمـال زیـاد از ایـن مفهوم کـه بتوان مادربرد و سـایر 
قطعـات را به سـادگی متصـل کـرد و مدیریـت کابل راه به بخش پشـتی 
انتقـال داد، اسـتقبال خواهنـد کـرد. NZHT H۱ نیـز سـعی داشـت با 
گنجانـدن منبع تغذیـه ی داخلی و خنک کننده ی مایـع یکپارچه، مدیریت 
کابـل را درون کیـس سـاده کنـد. هـر تالشـی بـرای ساده سـازی فرایند 
سـاخت رایانه های شـخصی و ایجاد جنبه های سـرگرمی بیشـتر توسـط 

شـرکت ها، قابل سـتایش اسـت.
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پژوهشگران در یک مطالعه مطرح کردند؛
با افزایش مالیات، مصرف سیگار کاهش می یابد!

پژوهشگران با انجام یک مطالعه، کشش قیمتی سیگار در ایران و تاثیر افزایش مالیات 
در قیمت این محصول را بررسی کردند.

استعمال دخانیات در سطح جهانی از علل اصلی مرگ ومیر و عوارض قابل اجتناب 
است. مصرف سیگار به عنوان عامل خطر اصلی بسیاری از بیماری های واگیر و غیر و 

واگیر شناخته می شود.
همچنین هزینه های اقتصادی بسیار زیادی دارد. برای مثال در سال 2۰۱2 هزینه 
اقتصادی مربوط به سیگار، حدود ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بود و حدود ۴۰ 

درصد از این هزینه در کشورهای با درآمد کم صرف می شد.
یکی از مهم ترین سیاست ها در کاهش تقاضا برای سیگار، تنظیم قیمت این محصول 
برای  قیمت  تنظیم  کلیدی  راهبردهای  از  یکی  مالیات،  مختلف  اشکال  تحمیل  و  است 

جلوگیری از شروع مصرف و افزایش میزان ترک سیگار است.
تعداد زیادی از مطالعات، تاثیر افزایش مالیات سیگار را در کشورهای توسعه یافته و 
در حال توسعه بررسی کردند. با این که چندین مطالعه تجربی، شواهدی را در حمایت از آن 
ارائه می کنند، ولی، برخی از مطالعات به طور قاطع به این نتیجه نرسیدند که قیمت های 

باالتر منجر به مصرف کمتر سیگار می شود.
در این مطالعات عنوان شده که مالیات و عوارض باعث افزایش قیمت سیگار می شود؛ 
اما سیگاری ها ممکن است به جای کاهش مقدار سیگار، سیگارهای با کیفیت پایین تر و 
ارزان تر را خریداری کنند. پاسخگویی تقاضای سیگار به دلیل تغییر قیمت، معمواًل با کیفیت 

و کمیت کشش قیمت )PED( سنجیده می شود.
مالیات می تواند مصرف سیگار را کاهش دهد؟

»کشش قیمتی تقاضا« )PED(، شاخصی است که تغییر در مقدار تقاضای یک کاال 
را به دلیل تغییر در قیمت خود اندازه می گیرد و بسته به نوع محصول می تواند کشسان یا 
غیرکشسان باشد. به عنوان مثال؛ تقاضا برای انسولین در میان بیماران دیابتی، نسبت به 
افزایش متناسب با قیمت انسولین، کم تر کاهش می یابد. در این حالت PED یا کشش 
قیمتی تقاضا غیرکشسان است که نشان می دهد درصد تغییر در مقدار تقاضا کمتر از درصد 

تغییر قیمت خواهد بود. از سوی دیگر، تقاضا برای کاالهای لوکس مانند جراحی زیبایی به 
تناسب بیشتری نسبت به افزایش قیمت کاهش می یابد.

زمانی که کاالی جایگزین وجود داشته باشد، کشش قیمتی یک محصول نیز متفاوت 
است. »کشش متقاطع تقاضا« )XED( نیز شاخصی است برای نشان دادن تغییر در مقدار 
تقاضای یک کاال، در زمانی که قیمت کاالی جایگزین آن، افزایش می یابد. برای مثال، 
زمانی که قیمت برنج افزایش می یابد، مردم می توانند به جای برنج، گندم بیشتری مصرف 

کنند و شرایط دیگر ثابت بماند.
علی رغم شیوع زیاد و فزاینده مصرف دخانیات، تالش ها برای کاهش مصرف سیگار 
در ایران چندان موفقیت آمیز نبوده است. با این که مالیات می تواند راهبرد مؤثری برای 
کاهش تقاضا برای سیگار باشد، ولی ایران یکی از بدترین سیاست های مالیاتی دخانیات 

را در منطقه مدیترانه شرقی داشته است.
مطالعات قبلی شیوع و عوامل تعیین کننده مصرف سیگار در ایران را بررسی کرده اند، 
اما هیچ مطالعه در ایران برای سنجش کشش تقاضای سیگار وجود ندارد. بر همین اساس 
پژوهشگران با انجام یک مطالعه، کشش قیمت و درآمد سه نوع سیگار مصرفی ایرانیان 

را بررسی کردند.
برای انجام این تحقیق، از داده های پیمایش درآمد و هزینه های خانوار ایرانی در 
سال ۱۳۹۶ که در تمام ۳۱ استان ایران انجام شد، استفاده شد. در مجموع ۳۹ هزار و ۸۶۴ 

خانوار در این پیمایش شرکت داشتند.
مالیات می تواند مصرف سیگار را کاهش دهد؟

بر اساس بررسی های این مطالعه، به نظر می رسد که برندهای غیرایرانی بیشترین 
سهم هزینه را در خانواده های ایرانی داشته اند. برندهای ایرانی ۰.۳۷ درصد از کل هزینه 
ها سهم داشتند. به طور متوسط، خانوارهای ایرانی حدود ۰.۰۳ درصد از کل هزینه خانوار 

خود را صرف خرید انواع دیگر محصوالت سیگار کرده اند.
همچنین نتایج حاکی از آن است که برندهای سیگار غیر ایرانی، بیشترین کشش 

مصرف را در بین سه نوع سیگار دارند.
پژوهشگران این مطالعه در خصوص نتایج به دست آمده، می گویند: کشش قیمتی 
تقاضا یا PED برای سیگارهای برندهای ایرانی کم تر از برندهای غیر ایرانی است. بنابراین، 
ابزار  افزایش می دهد، می تواند یک  را  مالیات که قیمت سیگار  مانند  اقتصادی  اقدامات 
سیاسی مفید برای محدود کردن شروع و شدت مصرف سیگار در ایران باشد. با این وجود، 

کارایی چنین سیاستی به مدیریت بهتر مالیات مارک های مختلف سیگار بستگی دارد.
به گفته این محققان؛ یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران کمک کند 
تا درک بهتری از استراتژی مالیات بر سیگار و اجرای سیاست های مبتنی بر شواهد در 
ایران داشته باشند. در انجام این تحقیق؛ عنایت اله همایی راد و آنیتا ریحانیان؛ پژوهشگران 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، محمد حبیب اله پولوک از اداره بهداشت نوا اسکوشیا کانادا 
و ستار رضایی از مرکز تحقیقات تعیین کننده های محیطی سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه، با یکدیگر مشارکت داشتند.
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نظام  اصالح  ضرورت 
جامعه  در  همیشه  لیاتی  ما
اما  است،  می شده  احساس 
تاکنون به دالیل مختلفی از انجام این 
با این حال افزایش  کار طفره رفته اند. 
مالیاتی  درآمدهای  سهم  درصدی   ۶2
دولت  اهتمام  نوید   ۱۴۰۱ بودجه  در 
مالیاتی  نظام  ایرادات  رفع  به  سیزدهم 
اصالح  برنامه  رساندن  سرانجام  به  و 

آن را می دهد.
یکی از مهمترین و برجسته ترین 
نکات الیحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حدود 
است  مالیاتی  درآمدهای  درصدی   ۶2
که اتفاق مثبت و نادری در یک اقتصاد 
نفتی مثل اقتصاد ایران به شمار می رود. 
درآمدهای  به  بودجه  وابستگی  تاکنون 
بودجه  نظام  ضعف  بزرگترین  نفتی 
نقص  بزرگترین  همچنین  و  نویسی 

اقتصاد کشور به شمار می رفته است.
اصالح  سیاست های  بر  تمرکز  با 
ساختار بودجه توجه ها به سمت کاستن 
بر  افزودن  و  بوجه  در  نفت  سهم  از 
درآمدهای مالیاتی معطوف شده است. 
بودجه  ساختار  اصالح  بحث  از  هرچند 
چندسالی می گذرد، اما به نظر می رسد 
این  در  آن  اصلی  گام های  نخستین 
دولت و در اولین الیحه بودجه آن در 

حال برداشته شدن است.
یکی از این گام های اساسی تأکید 
بر افزایش درآمدها مالیاتی و جلوگیری 
از سوداگری و بازگرداندن ثبات و اعتماد 

به اقتصاد کشور است.
ن  حسا ا سید  ی  گفته ها بر  بنا
دولت  تالش  اقتصاد  وزیر  خاندوزی، 
سیزدهم بر افزایش ۵۰ درصدی نسبت 
است.  داخلی  ناخالص  تولید  به  مالیات 
ناخالص  تولید  به  مالیات  نسبت  برای 
داخلی ایران اعداد متفاوتی گفته شده، 
اما به طور کلی عددی بین ۶ تا هفت 
درصد است. این رقم با نسبت مالیات 
به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته 
که گاهی باالی ۳۰ درصد است فاصله 
زیادی دارد. با این حال، در برنامه ششم 
توسعه هدف ۱۰ درصدی برای آن در 
 ۵۰ رشد  اگر  است.  شده  گرفته  نظر 
با  این نسبت محقق شود  در  درصدی 
افزایش ۳تا ۳.۵ درصدی به هدف مورد 
نظر برنامه ششِم توسعه خواهیم رسید 
که اقدام مثبت و خوبی در اقتصاد نفتی 

کشور به شمار می رود.
جدید  مالیاتی  پایه های  تعریف 
برنامه  دو  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  و 
اصلی دولت برای دست یابی به اهداف 

مورد نظر است.
 هرچند در مورد میزان فرار مالیاتی 

اعداد و ارقام متفاوتی گفته می شود اما 
داود  اظهارات  جدیدترین  از  یکی  در 
مالیاتی  امور  سازمان  رییس  منظور، 
کشور گفته است که ساالنه در کشور 
مالیاتی  فرار  تومان  میلیارد  هزار   ۱۳۵
توجه  قابل  و  بزرگ  رقم  این  داریم. 
است. بدون شک در صورتی که برای 
آن تمهیداتی اندیشیده شود بخش قابل 
از هزینه های دولت را پوشش  توجهی 
داده و جلو منفی شدن تراز عملیاتی را 

خواهد گرفت.  
پایه های  تعریف  این،  بر  عالوه 
پیشین  قوانین  اصالح  جدید،  مالیاتی 
و وضع قوانین جدید نیز در دستور کار 
مواردی  مهمترین  جمله  از  دارد.  قرار 
که سال های زیادی است که در جریان 
نتیجه  به  هنوز  دالیلی  به  اما  است، 
مطلوب نرسیده مالیات بر عایدی سرمایه  
است. جای این مالیات در ترکیب مالیاتی 

کشور خالی است.
خرین  آ ساس  ا بر  و  کنون  تا
جاری  نخست سال  نیمه  در  اطالعات 
و  درصد   ۶2.۸ مستقیم   مالیات های 
بر  مالیات  یعنی  مستقیم،  غیر  مالیات 
کاال و خدمات و مالیات بر واردات حدود 
۳۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را 

تشکیل می دهد.
هم در مالیات های مستقیم و هم 
ایرادات  مستقیم  غیر  مالیات های  در 
مالیات  مثال  برای  دارد.  وجود  اساسی 
نیست  گونه ای  به  خدمات  و  کاال  بر 
چون  بازارهایی  در  سوداگری  جلو  که 
مسکن، طال، ارز، خودرو و غیره را بگیرد. 
نیز  مستقیم  مالیات های  در  همچنین 
برآورد درآمد افراد بسیار مشکل است، اما 
فرار مالیاتی را تسهیل می کند. بنابراین 
ضرورت اصالح نظام مالیاتی از سال ها 
پیش احساس می شد و اقداماتی در این 
راستا انجام شده، اما کافی نبوده و نتیجه 

مطلوبی در بر نداشته است. 
برای مثال در سال ۱۳۹۱ وزارت 

دارایی الیحه اصالح  اقتصادی و  امور 
قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد 
و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت؛ 
این الیحه با قید یک فوریت در سال 
اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم   ۱۳۹۱
شد. همچنین،  اوایل خرداد امسال بود 
که مجلس شورای اسالمی کلیات طرح 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه که از 
سوی کمیسیون اقتصادی ارائه شده بود 

را تصویب کرد.
اکنون در دولت سیزدهم نیز اهتمام 
دارد. چندی  کار وجود  این  به  ویژه ای 
پیش »سید احسان خاندوزی« با اشاره 
به ضرورت اصالح نظام مالیاتی، افزود: 
نمی توان میل تاریخی به سوداگری در 
طریق  از  مگر  کرد،  کنترل  را  کشور 
مالیات عایدی بر سرمایه؛ همچنین از 
طریق مالیات بر مجموع درآمد می توان 
فرار مالیاتی یا تمایل به معافیت ها را در 

اقتصاد کشور کنترل کرد.
منظور  به  که  جلسه ای  در  وی 
در    ۱۴۰۱ بودجه  الیحه  هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل 
اصالح  رویکرد  از  حمایت  با  نیز  شد 
بودجه و افزایش پایه های مالیاتی، گفت: 
بر  مالیات  الیحه  به زودی  تالشیم  در 

مجموع درآمد را به دولت ببریم.
عایدی  بر  لیات  ما طرح  طبق 
زمان  در  دارایی  ارزش  مازاد  سرمایه، 
تملکش،  ارزش  به  نسبت  آن  انتقال 
عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و 
انتقال دارایی های امالک با انواع کاربری 
و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه 
موتوری زمینی، طال، شمش طال، طالی 
طال،  جنس  از  آالت  زیور  شده،  آب 
پالتین و جواهرآالت و انواع ارز خارجی 
در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور 
از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و 
ویژه اقتصادی مشمول مالیات می شود.

بر  لیات  ما شیوه  در  همچنین، 
منابع  همه  لیات  ما درآمد،  مجموع 

نرخ  با  حقیقی  اشخاص  مدی  درآ
مشخص و لحاظ معافیت پایه یا هزینه 
اعتبار مالیاتی محاسبه و  قابل قبول و 
اخذ می شود. وقتی مجموع درآمد افراد 
هدف مالیات ستانی باشد آن وقت همه 
افراد جامعه در نظام مالیاتی به یکسان در 
نظر گرفته شده و بر اساس تفاوت های 
درآمدیشان دسته بندی می شوند. دیگر 
و  است  کارمند  نفر  یک  نیست  مهم 
آن  مهم  کارخانه دار.  یا  کارگر  دیگری 
است که درآمدهای مختلف افراد یک 
کاسه شده و بر اساس قوانین و مقرراِت 
مالیات  درآمد«  مجموع  بر  »مالیات 
محاسبه شده اخذ می شود.  هر دو نوع 
به  جهان  کشورهای  بیشتر  در  مالیات 
اجرا در می آید و اثرات مثبت آن را نیز 
ضرورت  در  بنابراین،  کرده اند.  تجربه 
ایجاد  راستای  در  مالیاتی  نظام  اصالح 
بر  مالیات  و  درآمد  مجموع  بر  مالیات 
عایدی سرمایه هیچ شکی وجود ندارد. 
اهتمام  دلیلی  هر  به  گذشته  دولت  در 
خاصی در این مورد صورت نگرفت. حتی 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه 
ارائه الیحه جامع مالیاتی به تعویق افتاد.

برای  که  شد  باعث  موضوع  این 
اجرای  روی  نتوان  هم  آینده  سال 
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر 
مجوع درآمد حساب کرد. همانطور که 
ترکیب  است  مشخص  زیر  نمودار  در 
است،  گذشته  روال  به  کشور  مالیاتی 
کرده  تغییر  آن  ارقام  و  اعداد  هرچند 

است.
با این حال امید آن می رود اقدامات 
قانونی و اجرایی الزم در زمینه اصالح 
نظام مالیاتی به سرعت انجام شود. در 
یکی از تازه ترین اظهار نظرها »مجتبی 
است،  گفته  مجلس  نماینده  توانگر«، 
کمیسیون  جاری،  هفته  بتدای  ا ز  ا
اقتصادی، به صورت دو شیفت بر طرح 
فعالیت های سوداگرانه  از  مالیات ستانی 
و مسکن  ارز، طال، سکه  بازارهای  در 
بر  مالیات  طرح  تا  شد  خواهد  متمرکز 
عایدی سرمایه یکشنبه هفته آینده برای 
قرار گرفتن در نوبت بررسی صحن علنی 

به هیات رییسه مجلس ارجاع شود.
با توجه به هماهنگی و همگرایی 
خوبی که بین مجلس و دولت سیزدهم 
کار  که  می رود  آن  امید  دارد  وجود 
سرانجامی  به  مالیاتی  نظام  اصالح 
و  کل جامعه  اقتصاد  برای  که  برسد 
تنها  ت  لیا ما  . شد با ثر  مؤ و  مفید 
درآمدهای دولت را افزایش نمی دهد، 
فیت  شفا مهمتر  ی  ه ا شیو به  بلکه 
در  را  اجتماعی  عدالت  و  اقتصادی 

ارتقاء خواهد داد. جامعه 

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
تا  بانک  این  سوی  از  وارداتی  ارز  دالر  میلیون   3۲3 تخصیص 

پایان آبان ماه
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از تخصیص 
۳2۳ میلیون دالر ارز جهت واردات از سوی این بانک تا 

پایان آبان ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با شادا اظهار داشت: با 
توجه به محدودیت های اعمال شده بر نظام بانکی کشور، 
جمهوری  رسیدن  خارجی،  و  داخلی  سطح  در  انتظارات 

اسالمی ایران به جایگاه و نقش مؤثر و سازنده خود در نظام اقتصادی بین الملل است.
وی گفت: در شرایط تحریم های بین المللی سالهای اخیر، حفظ و ارتقای 
نقش بانک توسعه صادرات بعنوان یکی از نهادهای مهم حمایتی جهت حمایت از 
حضور اقتصادی ایران در کشورهای هدف به خصوص کشورهای همسایه از اهمیت 

بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده است.
حسینی افزود: در همین رابطه، بانک توسعه صادرات اقدام به ارائه خدمات 
کارگزاری شامل صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی های وارداتی و پذیرش و 
ابالغ اعتبار اسنادی های صادراتی، نقل و انتقال وجوه و همچنین ارائه تسهیالت به 
فعاالن تولید و تجارت از قبیل سرمایه در گردش )برای طرحهای صادراتی(، اعتبار 
خریدار، اعتبار فروشنده و تامین مالی سرمایه گذاری )با رویکرد صادراتی( می کند.

وی اعالم کرد: بر همین اساس، بانک توسعه صادرات، طی ۱۰۰ روز اخیر در 
حوزه بین المللی، مدیریت و حفظ روابط کارگزاری مستقیم با بانکهای مستقر در 
کشورهای هدف مشتریان همچون برخی کشورهای همسایه و اوراسیا، کشورهای 
اروپایی، روسیه و ... را در برنامه خود داشته است و با 2۳ بانک کارگزار )عمدتًا شعب 
خارجی بانک های ایرانی و بانک های ایرانی مستقر در خارج از کشور( به ارائه خدمت 
به فعاالن تجاری و صادرکنندگان پرداخته، بعالوه اینکه، با انعقاد قرارداد با بانک 
های داخلی غیر تحریمی سعی شده ارائه خدمات به مشتریان نه تنها قطع نشود، 
بلکه تداوم داشته باشد. همچنین بخش بین الملل بانک نسبت به ایجاد و متنوع 
سازی روش های ارتباطی جایگزین سوئیفت و پشتیبانی امور مرتبط اقدام کرده است.

حسینی ادامه داد: پیگیری ها جهت حل مشکالت بانکی در کشورهای مختلف 
و همچنین آزادسازی منابع مسدودی بانک به طرق مختلف از جمله مکاتبه و برگزاری 
جلسه با بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و نهاد متولی کمیسیون مشترک اقتصادی 
با کشورهای ذیربط در دستور کار معاونت بین الملل بانک بوده و در حال انجام است.

در  تسهیالت  اعطای  المللی،  بین  مالی  تامین  بخش  در  اینکه  بیان  با  وی 
قالب »اعتبار خریدار« به عنوان یکی از ابزارهای منحصر بفرد و کارآمد حمایت از 
صادرکنندگان جهت توسعه صادرات کاالها و خدمات تداوم یافته است؛ گفت: در 
همین راستا، پیگیری و حل و فصل مسائل مربوط به تامین مالی طرح ملی و مهم 
احداث خط انتقال برق در کشور ارمنستان و جلب مشارکت شرکت توانیر در این 

طرح، در برنامه کاری معاونت بین الملل قرار داشته است.
حسینی خاطر نشان کرد، تامین مالی اعتبار خریدار، یکی از ابزارهای مهم 
حمایتی بانک توسعه صادرات جهت حمایت از صادرات کاالها و خدمات بوده که از 
سال ۱۳۸۱ منحصراً در این بانک انجام شده و در این راستا بیش از 2 میلیارد دالر 
تسهیالت جهت تامین مالی صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی پرداخت شده است.

وی با یادآوری اینکه ارائه خدمات شامل صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار 
اسنادی های وارداتی و پذیرش و ابالغ اعتبار اسنادی¬های صادراتی، نقل و انتقال 
وجوه از وظایف بانک توسعه صادرات است، گفت: در همین راستا از تاریخ 2۰ تیرماه 
الی 2۹ آبان سال جاری با عاملیت این بانک حدود ۳2۳ میلیون دالر ارز جهت 
واردات به مشتریان تخصیص یافته و افزون بر یکهزار مورد اعتبارات/بروات اسنادی 

و حوالجات وارداتی به ارزش۵۱۱ میلیون دالر صادر شده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، تصریح کرد: همچنین بالغ بر ۵۰۰ مورد 
حوالجات ارزی )وارده و صادره( به ارزش ۳۷۱ میلیون دالر به انجام رسیده است.

وی افزود: بانک توسعه صادرات ایران در دوره ۱۰۰ روزه با برگزاری نشست 
و  مسائل  بررسی  به  استانها  اقتصادی  فعاالن  و  با صادرکنندگان  های تخصصی 
دانش  با شرکت های  مجازی  برپایی نشست¬های  با  و  پرداخته  آنان  مشکالت 
بنیان در برخی استانها رفع محدودیتها و چالشهای این شرکتها را در دستور کار 
خود داشته است. همچنین بررسی نحوه شناسایی مشتریان کوچک و متوسط نیز 

از اقدامات این بانک بوده است.
حسینی پرداخت تسهیالت ارزی و ریالی را به عنوان یکی از مهمترین مزیتهای 
رقابتی بانک توسعه صادرات مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه، عالوه بر خدمات 
بانکی  در عرصه  تسهیالت صادراتی  اخص  بطور  تسهیالت مختلف  ارائه  بانکی، 
بین الملل از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: این بانک به منظور حمایت از 
تولید کنندگان واجد شرایط جهت صدور کاال و خدمات، عالوه  صادرکنندگان و 
 Pre-Shipment( ارزی  و  ریالی  بصورت  حمل  از  قبل  تسهیالت  اعطای  بر 
 Post-Shipment( از حمل  اعطای تسهیالت پس   ،)Export Finance

Export Finance(و سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.
به گفته وی، تأمین مالی صادرات قبل از حمل شامل اعطای تسهیالت در 
ایجاد واحدهای تولیدی صادرات محور، تجهیز کارگاه، خرید مواد اولیه طرح های 

صادراتی و سرمایه در گردش می شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با توجه به ماهیت دولتی 
بودن و سابقه فعالیت های انجام شده در بانک توسعه صادرات، اجرا و رعایت قوانین 
و مقررات حاکم از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: یکی از خصوصیات این 
بانک که نزد فعاالن تجاری بدان شناخته می شود رعایت قوانین و مقررات حاکم 
است. وی اظهار داشت: هدف تسهیل و روان سازی مقررات، بسیاری از مقررات 
بازنگری مراجع  و  بانک مورد اصالح  این  پیشنهاد و همکاری  با  قوانین حاکم  و 

ذیربط قرار گرفته است.
حسینی افزود: به طور نمونه، آیین نامه تأمین مالی صادرات کاالها و خدمات با 
پیشنهاد بانک توسعه صادرات در سال ۱۳۸۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید 

و با همکاری این بانک مورد اصالح و بازنگری قرار گرفته است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و اولویت 
مصوبات شورای پول و اعتبار، واحد معاونت برنامه ریزی و فناوری بانک، به محض 
دریافت این مصوبات، در کوتاه ترین زمان نسبت به ابالغ آن به واحدهای ذی 
ربط اقدام کرده و متولیان اجرا و پیاده سازی آن ضوابط در بانک )اعم از اصالحات 

سامانه ها یا اصالح دستورالعمل ها و رویه ها( را تعیین می کنند.
وی تأکید کرد: امعان نظر به اهمیت موضوع اجرای برخی موارد، با درج در 
برنامه های سالیانه واحدها، از اجرای کامل آن اطمینان حاصل می شود. ضمن 
بر  نیز،  بانک )حسب شرح وظایف محوله(  اینکه، بدیهی است واحدهای نظارتی 

حسن اجرای این مصوبات در سطح بانک نظارت می کنند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تأکید وزیر اقتصاد برای خروج بانک ها از بنگاه داری و هدایت سرمایه به سمت 
نیازهای اقتصادی ملی، گفت: بانک توسعه صادارت ایران بعنوان اگزیم بانک ایران، 
با توجه به فلسفه وجودی خود، یعنی کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، همواره در 
پی آن بوده است که با توجه به قانون عملیات بانکداری بدون ربا مبنی بر رعایت 
حداقل ۴۰ درصد سرمایه پایه، به همکاری و مشارکت در حوزه های صرافی، کارگزاری 

بورس بازار سرمایه پرداخته و از ورود به بحث بنگاه داری خودداری کرده است.
وی افزود: این امر با هدف تنوع بخشی به پرتفوی دارایی ها و مدیریت ریسک 
صورت گرفته تا با تأمین بخشی از منابع مالی بتواند سرمایه مورد نیاز را در مدار 

زنجیره ارزش صادرات تامین کند.
حسینی اظهار داشت: بر این اساس، بانک توسعه صادرات ایران همواره در 
تالش است با به روزرسانی مدل کسب و کار خود مبنی بر تحوالت روز به ویژه 
تحول دیجیتال و اجرای برنامه های عملیاتی نظیر بانکداری باز، در اجرای استراتژی 
ممانعت از بنگاه داری )یعنی عدم ورود بانک به خرید بنگاه های اقتصادی و اداره 
آنها جهت کسب سود( و هدایت سرمایه ها به سمت زنجیره ارزش صادرات، نقش 
پویا و موثری را بازی نماید. وی یکی دیگر از اقدمات بانک توسعه صادرات ایران 
را هدایت سرمایه ها به سمت نیازهای اقتصادی ملی، تامین مالی ارزان قیمت برای 
بنگاه های کوچک و شرکت های دانش بنیان با پتانسیل صادراتی عنوان کرد و گفت: 
در این حوزه با پارک های فناوری و صندوق های نوآوری و شکوفایی دانشگاه تهران 
و شریف همکاری داشته و در سال ۱۳۹۹ مبلغ 2.۶۴۹ میلیارد ریال تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان پرداختیم که نسبت به سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته 

است و این روند بعد از آغاز بکار دولت سیزدهم نیز ادامه داشته است.
حسینی خاطر نشان کرد: برنامه های عملیاتی آتی بانک توسعه صادارت ایران 
با نگاه به پارادایم اقتصاد هوشمند)تحول دیجیتال( وزارت اقتصاد و دارایی و نقشه 
راه تحول دیجیتال مصوب بانک در قالب پروژه های تحول دیجیتال با هدف بهبود 
همکاری  با  باز  بانکداری  و  دیجیتال  فناوری  بستر  بر  بانکی  خدمات  و  فرآیندها 
واحدهای صف و ستاد تعریف شده است، که انتظار  می رود با اجرایی کردن این 
برنامه ها، منابع و سرمایه ها به صورت بهینه به سمت زنجیره ارزش صنایع تولیدی 

و خدماتی کشور با ارزش آفرینی باال مبتنی بر صادرات هدایت شود.

نسبت به سال گذشته؛
تولید گاز در کشور افزایش یافت

امسال کل گاز تحویلی به خطوط کشور نسبت به سال پیش بهتر بود، به 
طوری که کل گاز تحویلی به شبکه ۱۹ دی ماه )۱۴۰۰( معادل ۸۴۴.۱ میلیون 
مترمکعب در روز ثبت شده که رقم بسیار خوبی بوده و در آستانه ۸۵۰ میلیون 

مترمکعب در روز قرار گرفته است.
به گزارش دنیای جوانان، مقدار گاز مصرفی در بخش های نیروگاهی، صنایع 
عمده، خانگی و تجاری در ۱۹ دی ماه ۷۸۸.۹ میلیون مترمکعب بوده که ۱۱۶.۱ 
میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها و ۱۰۶.۵ میلیون مترمکعب به صنایع عمده 
این مقدار ۵۶۶.۳ میلیون  از  کشور تحویل شد و سهم بخش خانگی و تجاری 

مترمکعب گاز بوده که عدد بسیار قابل توجهی است.
همچنین در همین تاریخ ۵.۵ میلیون مترمکعب به کارخانه های سیمان، 2۳ 
میلیون مترمکعب به بخش فوالد، ۵۵.۵ میلیون مترمکعب به بخش پتروشیمی 
و 22.۵ میلیون مترمکعب به پاالیشگاه ها، تلمبه خانه ها، بخش مس و آلومینیوم 
باید توجه داشت که مصرف گاز در بخش های  اما  کشور اختصاص یافته است 

مختلف امسال نسبت به پارسال افزایش یافته است.
برای نمونه، پیش بینی شده بود که در بخش نیروگاهی به طور متوسط روزانه 
2۰۰ میلیون مترمکعب سوخت معادل مصرف شود، اما مقدار مصرف این بخش 
در آذرماه امسال از ۱۸۷ میلیون مترمکعب در مدت زمان مشابه پارسال به 2۰۶ 
میلیون مترمکعب رسید؛ یعنی بیش از ۱۰ درصد مصرف سوخت معادل نیروگاه ها 

در آذرماه امسال نسبت به پارسال افزایش یافته است.
در این راستا، هوشنگ فالحتیان - معاون برنامه ریزی وزیر نفت رشد مصرف 
در بخش نیروگاه های حرارتی کشور را در ۱۱ روز نخست دی ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۱2.۳ درصد عنوان کرد و گفت: کل سوخت معادل نیروگاه ها 
به طور میانگین از ابتدای آبان ماه تا ۱۱ دی ماه سال پیش ۱۹۰ میلیون مترمکعب 
بوده که امسال به 2۰۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته که رشد ۱۰.۱ درصدی 
نشان می دهد، به همین ترتیب میانگین مصرف سوخت معادل نیروگاه ها از ابتدای 

آذرماه تا ۱۱ دی ماه امسال با ۱۰.۷ درصد رشد روبه رو شده است.
وی روند مصرف نفت گاز )گازوئیل( در نیروگاه ها را هم صعودی عنوان کرد 
و افزود: مصرف نفت گاز در نیروگاه های کشور به دلیل سرمای زودرس از روزانه 
2۸ میلیون لیتر در آبان ماه ۱۳۹۹ به ۵۱.2 میلیون لیتر رسیده که با رشد ۸2.2 
درصدی مواجه شده است. خوشبختانه در آذرماه وضع معکوس شد و مقدار مصرف 
نفت گاز در نیروگاه ها به ۴۵ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و وضعیت بهتر شد و به 

همان ترتیب گاز بیشتری به نیروگاه ها تحویل شده است.
او از کاهش ۳۶ درصدی مصرف نفت گاز در سال جاری در بازه زمانی ابتدای 
آبان ماه تا ۱۱ دی ماه نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: میانگین مصرف 
نفت گاز در سال ۱۳۹۹ در بازه زمانی یادشده ۸۴.۷ میلیون لیتر در روز بوده که این 

رقم امسال به ۵۴ میلیون لیتر در روز رسیده است.
افزایش ۴ درصدی موجودی مخازن نفت گاز

معاون وزیر نفت با بیان اینکه موجودی مخازن نفت گاز در پایان ۱۱ دی ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴ درصد افزایش یافته است، یادآوری کرد: 
موجودی مخازن نفت گاز در شروع کار دولت جدید نسبت به پارسال کمتر بود، اما 

با وجود مصرف قابل توجه به تدریج این وضع بهبود یافت.
فالحتیان درباره مقدار تولید نفت گاز هم اظهار کرد: امسال تولید نفت گاز در 
بازه زمانی اول آذرماه تا ۱۱ دی ماه با ۸.۵ درصد رشد نسبت به پارسال به ۱۰۷ 
میلیون لیتر در روز رسیده است. مقدار تولید سال گذشته ۹۹.۳ میلیون لیتر در روز 
بود. مقدار تولید نفت کوره در پاالیشگاه های کشور نیز در همین بازه زمانی با رشد 

۱۶.۳ درصدی از ۵۸ میلیون لیتر به ۶۷.۵ میلیون لیتر رسیده است.
رشد ۱۰ درصدی مصرف خبر خوبی نیست

معاون وزیر نفت با بیان اینکه هنگامی که می گوییم مصرف سوخت معادل 
نیروگاه ها در این بازه زمانی ۱۰ درصد رشد کرده، بدان معناست که برق مصرفی 
مردم نیز به همین مقدار افزایش یافته که این برق ممکن است در بخش های 
صنعتی، خانگی، تجاری و کشاورزی مورد مصرف قرار گرفته باشد، تصریح کرد: 
اینکه ما هر سال با ۵ تا ۱۰ درصد رشد مصرف در این بخش مواجه هستیم اصاًل 
اینکه پارسال  با اشاره به  خبر خوبی نیست. طبق اعالم وزارت نفت، فالحتیان 
از ۴ درصد رشد داشته  نیروگاه ها به صورت متوسط بیش  نیز سوخت معادل در 
است، تصریح کرد: بخشی از این رشد به مسائل توسعه ای صنایع و بهره برداری 
از کارخانه های جدید، خانه های تازه و... برمی گردد و بخشی نیز به دلیل مصرف 
بی رویه است که ناشی از ارزان بودن حامل های انرژی، رفتار مصرفی مردم، نوع 
ساخت وساز و ... است.وی با یادآوری اینکه در آذرماه سال گذشته به طور متوسط 
۸2 میلیون مترمکعب گاز در روز در اختیار نیروگاه های حرارتی قرار می گرفت که 
این مقدار امسال با رشد ۶۳ درصدی به ۱۳۳.۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده 
است، اظهار کرد: همچنین در بازه زمانی اول دی ماه تا ۱۱ دی ماه ۹۵.۴ میلیون 
مترمکعب گاز در اختیار نیروگاه های حرارتی قرار گرفته است که نسبت به مدت 
مشابه پارسال ۴۴.۸ درصد رشد داشته است. مقدار گازی که سال گذشته در اختیار 

نیروگاه های حرارتی قرار گرفت، ۶۶ میلیون مترمکعب بوده است.
معاون وزیر نفت متوسط گاز تحویلی به نیروگاه های حرارتی را از ابتدای 
آذرماه تا ۱۱ دی ماه سال گذشته، ۷۷.۶ میلیون مترمکعب در روز عنوان کرد و 
گفت: این مقدار امسال با رشد ۵۸.۸ درصد به ۱2۳.۳ میلیون مترمکعب در روز 

رسیده که آمار شاخص و قابل قبولی است.

اهتمام دولت سیزدهم به اصالح نظام مالیاتی؛

افزایش 6۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱
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زیر نظر: میثم اسدی

بحران قزاقستان قیمت نفت را باال برد
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر اختالالت عرضه 
در قزاقستان و لیبی که نگرانی های ناشی از افزایش سریع موارد ابتال به امیکرون 

در سطح جهان را جبران کرد، افزایش یافت.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت با ۱۶ سنت معادل ۰.2 
درصد افزایش، به ۸۱ دالر و ۹۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۵ سنت معادل ۰.2 درصد افزایش، به ۷۹ دالر و ۵ 

سنت در هر بشکه رسید.
شاخص های قیمت نفت هفته گذشته پنج درصد صعود کرد که تحت تاثیر 
ناآرامی ها در قزاقستان و کاهش تولید میدان نفتی تنگیز و همچنین تعمیرات خط 
لوله در لیبی بود که باعث کاهش تولید این کشور از ۱.۳ میلیون بشکه در روز به 

۷2۹ هزار بشکه در روز شد.
شرکت شورون روز یکشنبه اعالم کرد پس از اعتراضاتی که باعث کاهش تولید 
میدان نفتی تنگیز شد، شرکت تنگیزِشوراویل قزاقستان در حال افزایش تدریجی 

تولید نفت و رساندن آن به نرخ معمول است.
تحلیلگران شرکت »آر بی سی کپیتال« در یادداشتی نوشتند: اختالالت عرضه 
فزاینده در لیبی و تولیدکنندگان دیگر توجهات را دوباره به مسئله موجود بودن عرضه 
معطوف کرد. اگر روسیه به اوکراین حمله کند، ممکن است صادرات نفت روسیه به 

اروپا مختل شده و قیمتهای نفت به سطح باالتری صعود کنند.
هشت سال پس از این که شبه جزیره کریمه به کنترل روسیه درآمد، واشنگتن 
و کی یف می گویند ده ها هزار نیروی روسی در نزدیکی مرز این کشور با اوکراین 

مستقر شده اند و ممکن است آماده تهاجم به اوکراین باشند.
نفت از تقاضای جهانی رو به رشد و رشد کمتر از حد انتظار عرضه از سوی 
اوپک و متحدانش پشتیبانی شده است. تولید نفت اوپک در دسامبر به میزان ۷۰ 
هزار بشکه در روز نسبت به نوامبر افزایش یافت، در حالی که بر اساس توافق نفتی 
اوپک پالس، این گروه اجازه داشت تولیدش را 2۵۳ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
شرکتهای انرژی آمریکا که پس از دو سال کاهش، در سال 2۰2۱ به شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند، سال نوی میالدی را با افزایش 
شمار دکلهای حفاری آغاز کردند. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم 
کرد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی که معیاری برای سنجش تولید آتی 
است، در هفته منتهی به هفتم ژانویه، دو حلقه افزایش یافت و به ۵۸۸ حلقه رسید.

از اروپا گرفته تا چین و هند محدودیتهایی را برای  در سطح جهانی دولتها 
مقابله با شیوع واریانت بسیار مسری اُمیکرون آغاز کردند.

کمبود  دلیل  به  دسامبر  ماه  در  اشتغال  آمریکا  در  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
نیروی کار، کمتر از حد انتظار افزایش یافت و رشد اشتغال در کوتاه مدت به دلیل 
مختل شدن فعالیت اقتصادی تحت تاثیر شیوع کووید ۱۹ ممکن است مالیم بماند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاونت مسکن و ساختمان در اطالعیه ای تشریح کرد؛
جزئیات ثبت نام مردان مجرد باالی ۲۳ سال 

سن در طرح مسکن ملی 
معاونت مسکن و ساختمان در اطالعیه ای جزییات ثبت نام مردان مجرد باالی 

2۳ سال سن را در سامانه نهضت ملی مسکن اعالم کرد.
معاونت مسکن و ساختمان در اطالعیه ای جزئیات ثبت نام مردان مجرد باالی 

2۳ سال سن در طرح نهضت ملی مسکن را اعالم کرد.
در این اطالعیه آمده است: در راستای حمایت و تسهیل در ازدواج جوانان، 
ثبت نام مردان مجرد متقاضی در طرح  های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و 
شهرسازی صورت می پذیرد. متقاضیان می توانند از ساعت ۱2 ظهر روز دوشنبه 
مورخ 2۰/۱۰/۱۴۰۰ تا پایان روز چهارشنبه مورخ 2۰/۱۱/۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه 
نهضت ملی مسکن به آدرس: saman.mrud.ir https:// نسبت به ثبت نام 

)بر اساس شرایط اعالمی ذیل(  اقدام کنند.  
شرایط ثبت نام برای متقاضیان بدین شرح است:

شرایط عمومی ثبت  نام اولیه:
-امکان ثبت نام صرفًا برای متقاضیان مرد مجرد )بین 2۳ سال تمام تا ۴۴ 

سال تمام( مجاز است.
- داشتن حداقل 2۳ سال تمام سن در هنگام ثبت  نام.

- نداشتن سابقه مالکیت مسکن و یا زمین با کاربری مسکونی براساس ضوابط 
ابالغی وزارت راه و شهرسازی.

امکانات  از  استفاده  عدم   -
امکانات  یا  دولتی  تسهیالت  و 
نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط 
به تامین مسکن شامل زمین، واحد 
مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای 
یا ساخت واحد مسکونی  خرید و 
)دارا بودن فرم »ج« سبز( از تاریخ 

اول فروردین ۱۳۵۷.
است:   آمده   ۱ تبصره  در 
همسر متقاضی در هنگام تحویل 
قانون  شرایط  حائز  باید  واحد 
و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی 
اجرایی  آئین  نامه  مسکن،  عرضه 
بعدی  اصالحات  و  مذکور  قانون 

آن باشد )فاقد مالکیت خصوصی و دارای فرم »ج« سبز( باشد.
واحد  از تحویل  فرد پس  است: در صورتیکه  نیز تصریح شده  تبصره 2  در 
مسکونی از همسر خود جدا شود )طالق بگیرد( فرم »ج« هر دو زوج تا پنج سال پس 
از وقوع طالق قرمز باقی خواهد ماند و در این مقطع زمانی )پنج سال پس از وقوع 
طالق( امکان استفاده از تسهیالت دولتی مسکن را نخواهد داشت. فرم »ج« زوج یا 
زوجه ای که مالک واحد مسکونی موضوع این دستورالعمل است، قرمز باقی می ماند.

-دارا بودن سابقه سکونت در شهر محل تقاضا براساس ضوابط ابالغی وزارت 
راه و شهرسازی.

-ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر تحویل عقدنامه ازدواج رسمی قبل از انعقاد 
قرارداد واگذاری واحد مسکونی.

شرایط انعقاد قرارداد و تحویل واحد مسکونی به متقاضی:

۱.در اتصال کلیه متقاضیان ثبت نامی به پروژه  ها و تحویل واحدها اولویت با 
متقاضیان متاهل است. اولویت  بندی متقاضیان در هر استان/شهر براساس شاخص -
هایی که متعاقباً اعالم می  شود از جمله تعداد متقاضیان واجد شرایط و امکانات موجود 

در هر استان/شهر و... انجام می شود.
2.نهایی شدن ثبت نام و انعقاد قرارداد با متقاضی در زمان انجام انتخاب واحد 
پروژه تخصیصی براساس ضوابط ابالغی وزارت راه و شهرسازی و منوط به واریز 
سهم آورده ابالغی، ارائه عقد نامه رسمی ازدواج به اداره کل راه و شهرسازی استان/

شهرستان و درج آن در سامانه است.
تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه 

رسمی و عدم واریز سهم آورده:
در صورت عدم ارائه عقدنامه رسمی توسط متقاضی در زمان انعقاد قرارداد )بر 
اساس ضوابط ابالغی وزارت راه و شهرسازی( در این دستورالعمل، ثبت  نام آنها ملغی 
و کل سهم آورده پرداختی پس از جایگزین کردن متقاضی جدید )با رعایت تبصره 

)۱( ذیل( با اولویت متقاضی متاهل عینٌا به ایشان مسترد می شود.
در تبصره ۱ آمده است: ظرف مدت ۶ ماه پس از لغو و ابطال ثبت نام متقاضی 
مجرد، متقاضی دیگری برای تملک واحد احداثی از متقاضیان ثبت نام شده در سامانه 

طرح  های حمایتی و با اولویت متقاضی متاهل، جایگزین می شود.
 )۱( تبصره  مطابق  متقاضی  وجود  عدم  صورت  در  است:  آمده   2 تبصره  در 
به شرایط  آنها مشروط  به  واحد  واگذاری  متقاضی مجرد،  تمایل  در صورت  اخیر، 

ذیل امکان پذیر است؛
-کل بهای قدرالسهم زمین و هزینه احداث واحد مسکونی به صورت نقدی و 

براساس قیمت کارشناسی روز با کسر اصل آورده متقاضی را بپردازد.
- تسهیالت دریافتی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و تقسیط 

خواهد شد.
- کل یارانه  های پرداختی مشتمل بر هزینه تخفیف صدور پروانه، نظام مهندسی، 

انشعابات و... به قیمت روز محاسبه و از متقاضی مسترد می شود.
تبصره2: در صورتیکه متقاضی مبالغ تعیین شده را وفق شرایط ذیل تبصره ۱ 
اخیر پرداخت نکند، سهم آورده به ایشان پس از کسر جرایم بانکی ناشی از تطویل 
عینًا مسترد  دوره مشارکت مدنی، 

خواهد شد.
سایر موارد:

-عالوه بر مورد تصریح شده 
گروه  پنج  حاضر،  دستورالعمل  در 
و  ضوابط  براساس  نیز  زیر  مجرد 
)آئین  نامه  قبلی  موجود  مقررات 
اجرایی(  های  دستورالعمل   و   ها 
هستند:  دارا  را  نام  ثبت   امکان 
نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی 
 ۴۵ باالی  مجرد  مردان  نخبگان، 
با  حرکتی  جسمی،  معلولین  سال، 
بودن حداقل 2۰ سال سن و  دارا 
با معرفی سازمان بهزیستی کشور، 
زنان خودسرپرست باالی ۳۵ سال 

سن، بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
الزم به ذکر است سایر ضوابط، شیوه  نامه  ها و مدارک موردنیاز برای شناسایی 

و احراز شرایط متقاضیان توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابالغ می شود.
 مدارک مورد نیاز جهت احراز شرایط بدین شرح است: بارگذاری تصویر کارت 
ملی متقاضی ، بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی، بارگذاری تصویر گواهی سابقه 
سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخیر شامل )گواهی تحصیل متقاضی، 
جواز کسب  متقاضی،  والدین  یا  متقاضی  تولد)شناسنامه(  محل  به  مربوط  مدارک 
شاغلین صنوف برای متقاضی یا والدین متقاضی، سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی 
یا والدین متقاضی،  گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا والدین 
متقاضی، گواهی مبنی بر پرداخت مستمری بگیران و بازنشستگان یا والدین متقاضی.
در این دستورالعمل تصریح شده است: اجاره نامه به عنوان سابقه سکونت ۵ 

ساله قابل قبول نیست.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1927- سه شنبه 21 دی 41400 زمین ایران 

به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب وفاضالب استان 
بوشهر مدیرعامل این شرکت 
از تسریع در اجرا خطوط انتقال آبرسانی 
به شهرها و روستاهای استان خبر داد و 
اظهار داشت: در راستای حل مشکالت 
منابع  از  حفاظت  و  استان  در  آبرسانی 
محدود آب و نیزجلوگیری از هدر رفت 
انتقال  خط  کیلومتر   ۱۶ کنون  تا  آب 
اجرا  بوشهر  استان  در  درسالجاری 

شده است.
وی از عملیات اجرایی خط انتقال 
آب و مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی شهر کلمه 
خبر داد و همچنین بیان کرد: عملیات 
اجرایی اتصال آب شیرین کن۱۰۰۰ متر 
مکعبی جزیره شیف به شبکه توزیع آب 
 2۰۰ و  هزار  یک  طول  به  جزیره  آن 

متر اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر اشاره به اولویت اول ودوم 
اجرا خط انتقال آب از چاه های تنگ سدر 
کرد:  نشان  خاطر  دشتی  به شهرستان 
تاکنون ۴ هزار متر اجرا شده و مابقی 

به زودی تکمیل می شود.
ز  ا آب  نتقال  ا خط  حمزه پور 
آب  توزیع  شبکه  تا  پمپاژ  یستگاه  ا

روستای چاووشی دشتی را مورد اشاره 
قرار داد و بیان کرد: این طرح به طول 
تکمیل  و  اجرا  متر   2۵۰ و  هزار  یک 

شده است.
وی از آغاز عملیات اجرایی ترمیم 
خط انتقال آب از مجتمع آبرسانی نوار 
و  باشی  روستای  از  تنگستان  ساحلی 
بندر  آب  ذخیره  مخزن  تا  بوجیکدان 
رستمی خبر داد و تصریح کرد: تاکنون 
شده  اجرا  طرح  این  ۱کیلومتر  حدود 

است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر عملیات اجرایی باقیمانده 
به  ارم  تنگ  سد  از  آب  انتقال  خط 
به طول ۱۳۵۰  دهرود سفلی  روستای 
متررا مورد اشاره قرار داد و گفت: احداث 
ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب هلیله 
و بندرگاه به طول ۳۵۰۰متر وعملیات 
شمالی  مناطق  خطوط  اجرای  و  تهیه 
۱۶۵۰کیلومتراجرا  طول  بوشهربه  شهر 

گردیده است .
خصوص  در  همچنین  حمزه پور 
عملیات اجرایی خط انتقال آب از پروژه 
شهید  سایت  تا  بوشهر  آب شیرین کن 
نیز  پروژه  این  گفت:  بوشهر  ماهینی 
بهتر  و  بیشتر  خدمات رسانی  منظور  به 
به  شهروندان،  رضایتمندی  اولویت  با 
نقاط  از  دربرخی  مشکل  رفع  منظور 
متر  هزار و۶۵۰  به طول   ، شهربوشهر 

اجرا شده است .

اجرای ۱6 کیلومتر خط انتقال آب به مخازن و شبکه های آبرسانی شهرها 
و روستاهای استان بوشهر

ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
ــزی: مرک

۱۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تن کاال امســال از اســتان 
مرکــزی بــه نقــاط کشــور حمل شــد

 مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی 
گفــت: ۱۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن کاال امســال از ایــن اســتان بــا 
حمــل و نقــل جــاده ای بــه نقــاط مختلــف کشــور حمــل شــده  اســت.
مهــرداد جهانــی بیــان کــرد: ایــن کاالهــا در قالــب ۷۷۰ هــزار و 

۴۷۱ بارنامــه بــه نقــاط مختلــف کشــور حمــل شــده  اســت.
وی ادامــه داد: ۴۸۰ هــزار تن کاالی اساســی از بنادر و شــهرهای 
جنوبــی کشــور توســط نــاوگان حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکزی 

حمل شــده اســت.
ــل جــاده ای اســتان مرکــزی  ــرکل راهــداری و حمــل و نق مدی
گفــت: کاالهــای اساســی توســط 22 هــزار دســتگاه نــاوگان حمــل و 
نقــل عمومــی ایــن اســتان از بنــادر کشــور بــه داخــل اســتان مرکــزی 

حمــل شــده  اســت.
ــزار و ۹۴2  ــت ه ــرکت، هف ــرد: ۱۳۵ ش ــان ک ــی خاطرنش جهان
دســتگاه ماشــین آالت و ۱۰ هــزار و ۸۹۹ نفــر راننــده وظیفــه حمــل 

ــار را در اســتان مرکــزی بــه عهــده دارنــد. ب
ــاوگان حمــل  ــه جایــی ۹۰۰ هــزار مســافر توســط ن  وی از جاب
و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی در ســال جــاری خبــرداد و گفــت: 
جــا بــه جایــی مســافر توســط نــاوگان حمــل و نقــل جــاده ای ایــن 
اســتان امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، 2۷ درصــد 

افزایــش یافتــه  اســت.
ــل جــاده ای اســتان مرکــزی  ــرکل راهــداری و حمــل و نق مدی
گفــت: ایــن تعــداد مســافر توســط ۱۰۰ هــزار ســفر جــاده ای از ایــن 

ــه جــا شــده اند. ــف کشــور جاب ــاط مختل ــه نق اســتان ب
ــده توســط  ــا ش ــه ج ــافران جاب ــزود: ۷۳ درصــد مس ــی اف جهان
ــرون  ــزی ب ــتان مرک ــاده ای اس ــی ج ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ن

ــت. ــوده  اس ــتانی ب ــه درون اس ــتانی و بقی اس
وی خاطرنشــان کــرد: ۴۸ شــرکت حمــل و نقــل مســافری، یــک 
هــزار و ۹2۵ نفــر راننــده و 2۶۵ دســتگاه اتوبــوس در اســتان مرکــزی 
وظیفــه حمــل و نقــل مســافر بــه نقــاط مختلــف کشــور و اســتان را 

برعهــده دارنــد.
۶ هــزار و ۴۰۰ کیلومتــر انــواع آزاد راه، راه اصلــی و راه روســتایی 
در اســتان مرکــزی وجــود دارد کــه چهــار هــزار کیلومتــر آن را راه های 

روســتایی تشــکیل داده است.

ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ــش ش ــر گزین دفت
ــد ــی ش ــر معرف ــهر برت بوش

رابــط هســته گزینــش شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر 
ــاون  ــوی مع ــی و از س ــتان معرف ــگران اس ــن گزینش ــی از برتری یک

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تجلی سیاســی اســتاندار م
ــه دســتور  ــا ۱۵ دیمــاه ســالروز تاســیس گزینــش ب ــان ب همزم
تاریخــی حضــرت امــام خمینی )ره( در جلســه ای گزینشــگران اســتان 

بوشــهر معرفــی و تجلیــل شــدند.
در ایــن جلســه ســبحان ســرخوش رابــط هســته گزینــش آبفــای 
بوشــهر بــا همــت و تــالش مجموعــه شــرکت و حمایــت مدیــر عامل 
ــاون  ــوی مع ــی و از س ــر معرف ــگران برت ــی از گزینش ــوان یک به عن
سیاســی اســتاندار در ســالن کوثــر اســتانداری موردتجلیل قــرار گرفت.

ــش  ــته گزین ــط هس ــی، راب ــای ارزیاب ــاخص ه ــاس ش ــر اس ب
ــر  ــته برت ــوان هس ــه عن ــهر ب ــتان بوش ــالب اس ــرکت آب و فاض ش

ــد. ــر ش ــرخوش تقدی ــبحان س ــی و از س ــتانی معرف اس

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری 
مطــرح کــرد:

ــرف  ــازی مص ــتای بهینه س ــه در راس ــوالد مبارک ف
آب اقدامــات مؤثــری انجــام داده اســت

آیــت اهلل ســید ابوالحســن مهــدوی، نماینــده مــردم اصفهــان در 
مجلــس خبــرگان رهبــری طــی بازدیــد از تصفیه خانــه پســاب صنعتی 
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــهری ش ــاب ش ــتحصال پس ــه اس و تصفیه خان
گفــت: ایــن شــرکت در راســتای بهینه ســازی مصــرف آب اقدامــات 
متعــددی انجــام داده و درصــدد اســت کــه در آینــده نزدیــک مصــرف 

آب خــام خــود را بــه صفــر برســاند.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تصفیه خانــه پســاب فــوالد مبارکــه 
بــا تصفیــه پســاب های انســانی، شــیمیایی و صنعتــی یکــی از 
ــه اقدامــات  ــا اشــاره ب ــن تصفیه خانه هــای کشــور اســت، ب بزرگ تری
مؤثــر ایــن شــرکت بــرای کاهــش مصــرف آب افــزود: ایــن شــرکت 
ــای  ــرف آب، فراینده ــش مص ــر در کاه ــات مؤث ــر اقدام ــالوه ب ع
مطلوبــی در خصــوص بومی ســازی دارد.نماینــده مــردم اصفهــان در 
مجلــس خبــرگان رهبــری خاطرنشــان کــرد: اعتمــاد و حمایــت فوالد 
مبارکــه از شــرکت های دانش بنیــان باعــث شــده رونــد بومی ســازی 
ــوالد  ــتراتژیک در ف ــوالت اس ــد محص ــد. تولی ــعه یاب ــور توس در کش
مبارکــه مایــه افتخــار و مباهــات اســت و امیدواریــم ایــن رونــد تولیــد 

توســط متخصصــان ایــن شــرکت رشــد پیــدا کنــد.
ــاب  ــه پس ــزات تصفیه خان ــات و تجهی ــت: قطع ــان داش وی اذع
ــوالد  ــرکت ف ــتحصال پســاب شــهری ش ــه اس ــی و تصفیه خان صنعت
مبارکــه بــه دســتان توانمنــد متخصصــان داخــل کشــور تولیــد شــده 
کــه بــه تمــام صنعتگــران خداقــوت عــرض می کنــم و امیــدوارم بــا 
تــالش مضاعــف جایــگاه میهــن عزیزمــان در دنیــا را ارتقــا بخشــند.
ــز  ــه نی ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــا مدیرعام ــر طیب نی محمدیاس
ــح  ــوالد تصری ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــد در گفت وگ ــن بازدی ــیه ای در حاش
ــه آب در فــوالد  ــادی در راســتای مصــرف بهین کــرد: پروژه هــای زی
مبارکــه از ســال های گذشــته تاکنــون اجــرا شــده کــه تولیــد بیشــتر 

محصــوالت را بــا مصــرف آب کمتــر رقــم زده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تــا ۴ ســال آینــده، مصــرف آب خــام شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــه صفــر کاهــش می یابــد، عنــوان داشــت: ارتقــای 
ــه و  ــود تصفی ــت بهب ــاب جه ــای پس ــی تصفیه خانه ه ــطح کارای س
بازچرخانــی آب در فــوالد مبارکــه منجــر بــه افزایــش راندمــان تولیــد 
محصــوالت شــده، به گونــه ای کــه منجــر بــه کاهــش ۵۰ درصــدی 
برداشــت از آب خــام شــده اســت.مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــا تأکیــد بــر ضــرورت ترویــج الگــوی مصــرف آب فــوالد مبارکــه  ب
در کشــور اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه موقعیــت اقلیــم خشــک کشــور، 
صنایــع دیگــر می تواننــد بــا الگوبــرداری از شــرکت فــوالد مبارکــه و 
ســرمایه گذاری های الزم، برداشــت آب خــام را بــه حداقــل برســانند.

ــالم و  ــگاه ای ــت دانش ــترک سرپرس ــت مش در نشس
ــراق : ــط ع ــگاه واس ــس دانش ریی

امضــا تفاهــم نامــه همــکاری دانشــگاه هــای ایالم 
ــط عراق و واس

در چارچوب گسترش همکاری های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
و  پژوهشی  آموزشی،  بخش های  در  آن  تعمیم  به  طرفین  تمایل  و  عراق 
دانشگاه  بین  جانبه   2 علمی  نامه  تفاهم  دانشجویی،  و  فرهنگی  فناوری، 

ایالم و واسط عراق امضا شد.
این تفاهم نامه در نشست مشترک سرپرست دانشگاه ایالم و رییس 
دانشگاه واسط، در سه ماده، 2۱ بند و برای یک دوره چهار ساله، صبح امروز 

در محل سالن جلسات حوزه ریاست، منعقد و امضا شد.
رییس دانشگاه ایالم در این آیین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه علمی 
با  داشت:  اظهار   ،۱۳۹2 سال  در  واسط  دانشگاه  و  ایالم  دانشگاه  مابین 
رایزنی هایی که سال ۱۳۹2 با رییس وقت دانشگاه واسط انجام گرفت، در 
نهایت تفاهم نامه همکاری علمی مشترکی منعقد شد که زیربنای شکل گیری 
توسعه همکاری های علمی مابین دانشگاه ایالم و دانشگاه های کشور عراق 

و پذیرش دانشجو در دانشگاه ایالم شد.
طاهر علی محمدی با بیان اینکه دانشگاه ایالم یک دانشگاه ماموریت گرا 
است، گفت: با توجه به ظرفیت های خاص استان ایالم در حوزه نفت و گاز، 
کشاورزی و دامپروری، دانشگاه ایالم به عنوان دانشگاه مادر و برخورداری 
از آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، کارگاه ها و اعضای هیأت علمی زبده و توانمند، 

ماموریت دارد در راستای استفاده حداکثری از این ظرفیت ها گام بردارد.
وی تاکید کرد: دانشجویان دانشگاه واسط می توانند، پایان نامه های 

خود را در دانشگاه ایالم انجام دهند.
مابین  جدید  نامه  تفاهم  انعقاد  از  خرسندی  ابراز  با  علی محمدی 
دانشگاه ایالم و دانشگاه واسط، یادآور شد: این تفاهم نامه نقشه راه توسعه 
همکاری های مشترک در سال های آینده مابین 2 دانشگاه خواهد بود و ما 
با تمام توان سعی خواهیم کرد، که تمام مفاد این تفاهم نامه اجرایی گردد، 

تا شاهد ارتقا بیش از پیش همکاری های دوجانبه باشیم.
سرپرست دانشگاه ایالم در ادامه به محورهای همکاری دانشگاه های 
واسط و ایالم اشاره کرد و اظهار داشت: انجام تحقیقات پژوهشی مشترک 
در حوزه های مختلف، تبادل استاد و دانشجو و راه اندازی رشته های جدید 

تحصیلی می تواند از جمله محورهای همکاری های دوجانبه باشد.
رییس دانشگاه واسط عراق نیز با تقدیر از استقبال مدیریت دانشگاه 
در  عراق  ملت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  تاریخی  کمک های  به  ایالم، 
جریان حمله داعش اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان حمله داعش به 
سرزمین عراق، جمهوری اسالمی ایران در لحظات حساس به کمک ملت 
عراق شتافت و توانست با قدرت داعش را نابود کند و لذا ما خود را مدیون 
جمهوری اسالمی می دانیم و هیچگاه آن کمک ها را فراموش نخواهیم کرد.

مازن الحسنی با بیان اینکه دانشگاه واسط رتبه چهار علمی را در بین 
دانشگاه واسط  اکنون  اضافه کرد: هم  داراست،  دانشگاه های کشور عراق 
دارای ۳۵ هزار دانشجو، ۱۵ دانشکده، ۶۰۰ عضو هیأت علمی، ۱۳ مجله و 

۶۰ دپارتمان علمی است.
جانبه   2 همکاری های  توسعه  از  استقبال  با  واسط  دانشگاه  رییس 
دانشگاه های ایالم و واسط، بیان داشت: طبق بررسی هایی که انجام داده ایم، 
دانشگاه ایالم یک دانشگاه معتبر و دارای امکانات خوب آموزشی و پژوهشی 
و اساتیدی برجسته است و لذا ما آمادگی داریم در سطحوح مختلف و از 
بورسیه  دانشجو،  و  استاد  تبادل  مشترک،  علمی  مجالت  راه اندازی  جمله 
دانشجویان و برگزاری کنفراس های علمی مشترک، همکاری های دوجانبه 

را گسترش دهیم.
گفتنی است، تبادل استاد به منظور تدریس دروس مورد نیاز 2 طرف 
در زمینه های تخصصی مختلف، زمینه سازی برای ادامه تحصیل در مقاطع 
تحصیالت تکمیلی )دکتری و کارشناسی ارشد(، اجرای دوره های کوتاه مدت 
مورد نیاز طرفین، ایجاد شرایط الزم جهت بازدید اعضای هیأت علمی و 
دانشجویان دو دانشگاه، همکاری در جهت استفاده 2 دانشگاه از اعضای هیأت 
علمی به عنوان استاد راهنما و مشاور پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری، همکاری در برگزاری دوره های پسا دکتری،  انجام پروژه های 
پژوهشی و مطالعاتی مشترک، طراحی و برگزاری کنفرانس ساالنه بین المللی 
در زمینه های تخصصی مورد توافق طرفین، فراهم ساختن شرایط الزم جهت 
چاپ و نشر مجالت علمی، پژوهشی مشترک، فراهم ساختن شرایط الزم 
جهت استفاده هیأت علمی دو دانشگاه از فرصت مطالعاتی، ایجاد تمهیدات 
الزم به منظور استفاده دو دانشگاه از وسایل و مواد آزمایشگاهی طرفین، 
شناسایی توانایی های فنی دو دانشگاه و استفاده از خدمات فنی مهندسی و 
معماری مورد نیاز طرفین، ایجاد بانک اطالعاتی از اساتید دو دانشگاه، تشکیل 
شبکه پژوهشی بین دو دانشگاه، همکاری در جهت بسترسازی استفاده از منابع 
اطالعات علمی در دو دانشگاه، انتشار نشریه بین المللی با سه زبان فارسی ، 
انگلیسی و عربی در موضوع مسایل مشترک و تطبیقی بین 2 کشور، همکاری 
و تالش برای راه اندازی مرکز مطالعات ایران و عراق در دو دانشگاه ایالم 
و واسط، برگزاری مسابقات و برنامه های فرهنگی مشترک بین 2 دانشگاه، 
برگزاری مسابقات و برنامه های قرآنی مشترک، برگزاری اردوهای فرهنگی 
و ورزشی، تالش برای کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران 
با برگزاری دوره های زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان به صورت مشترک 

از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

با حضور مسئوالن و چهره های فرهنگی :
»شهر کتاب« در ایالم افتتاح شد

شهر کتاب ایالم با حضور مسئوالن و چهره های فرهنگی در راستای 
توسعه فعالیت های کتاب و کتابخوانی در شهر ایالم افتتاح شد.

تیتر یک برخی رسانه ها و خبرگزاری ها، تعطیلی  ،در روزهایی که 
نقاط کشور است، خوشبختانه در میانه های سرمای  کتابفروشی در برخی 
زمستان، با حضور گرم یک جمع فرهیخته و فرهنگی امروز شنبه هجدهم دی 
ماه ۱۴۰۰، مجموعه شهر کتاب ایالم با مدیریت سرکار خانم شکیبا عزیزبیگی 
و با حضور مدیران فرهنگی، نویسندگان و عالقه مندان به کتاب افتتاح شد.

آیین  در  ایالم،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  خودآموز 
افتتاحیه این مرکز گفت: بسیار خرسندیم که باالخره شهر کتاب ایالم با 
همت سرکار خانم عزیزبیگی در شهر ایالم راه اندازی شد؛ امیدواریم بتوانیم 
با کمک مردم فرهنگ دوست ایالم و عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی، 

حامی این مجموعه فرهنگی ارزشمند باشیم.
وی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم، عالوه بر 
حمایت معنوی و سوق دادن جلسات نقد و بررسی کتاب و سایر برنامه های 
حمایت  هیچ گونه  …از  و  کتاب  معرفی  و  رونمایی  جمله  از  کتاب محور 
دیگری دریغ نخواهد کرد.خودآموز با اشاره به ربع قرن سابقه فعالیت “شهر 
کتاب” و خدمات ارزنده آن در کشور، افتتاح آن را در ایالم نقطه عطفی در 
تاریخ فرهنگ استان دانست و اظهار داشت: مجموعه ای که بتواند پذیرای 
خانواده های کتابخوان ایالمی در تمام رده های سنی و سالیق مختلف باشد، 

همین شهر کتاب است که جای بسی خوشخالی، تبریک و تشکر دارد.
خودآموز در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه های همیشگی مولفان 
و ناشران ایالمی، ضعف شبکه توزیع کتاب و رساندن آن به دست مخاطب 
فضای  در  ایالم  کتاب  دایمی  فروشگاه  و  نمایشگاه  ایجاد  خواستار  است، 
مجموعه “شهر کتاب” شد و آن را ظرفیتی هم افزا و متقابل برای “شهر 

کتاب” و “کتاب ایالم” دانست.
در پایان خانم عزیزبیگی مدیر مجموعه شهر کتاب ایالم با قدردانی 
این  افتتاحیه  آیین  از حضور مدیران و چهره های فرهنگی و اهل قلم در 
مجموعه، گزارشی از روند راه اندازی شعبه “شهر کتاب ایالم” ارایه داد و 
ابراز امیدواری کرد این مجموعه بتواند گامی در راستای افزایش دانایی و 

ارتقای سطح فرهنگی استان بردارد.
گفتنی است موسسه “شهر کتاب” از سال ۱۳۷۵ در کشور ایجاد شده و 
نخستین شعبه آن در بلوار آزادی شهر ایالم، ابتدای آزادی ۹ ، در بخش های 
عرضه کتاب از ناشران معتبر ملی، محصوالت دیداری و شنیداری در حوزه 
موسیقی، فیلم و تئاتر، نوشت افزار، کمک آموزشی و دست سازه های هنری 
پاسخ گوی نیاز فرهنگی شهروندان و خانواده های ایالمی در تمام سنین و با 

عالیق و ذائقه های مختلف است.

تعاون  توسعه  بانک  شعب  مدیر 
میلیارد   ۳۰۰ پرداخت  از  بوشهر  استان 
ریال تسهیالت در قالب انعقاد ۴۵ فقره 
تفاهم نامه با فروشگاه ها ،اتحادیه های 
ها و تعاونی های استان از ابتدای سال 
جاری تا پایان آذر ماه در استان بوشهر 

خبر داد .
توسعه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بانک  روابط عمومی  از  نقل  به  تعاون 
استان  شعب  مدیریت  تعاون  توسعه 
مدیر  حسینی  مجتبی  سید  بوشهر؛ 
شعب استان با بیان مطلب فوق اظهار 
گسترده  بسیار  روابط  بانک  کرد:این 
و  دارد  استان  در  مردم  عموم  با  ای 
اجرای موفق طرح های ملی همچون 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری ،بند 
،انعقاد  بودجه  قانون   ۱۸ تبصره  الف 
با  متنوع  های  قرارداد  و  نامه  تفاهم 

سراسر  در  ها  تعاونی  و  ها  اتحادیه 
بانک  خدمات  جمله  از  بوشهر  استان 

دولتی توسعه تعاون بوده است که در 
تدابیر  اتخاذ  با  شده  تالش  راستا  این 

اجرایی ، فرآیندها و راهکار های الزم 
برای همه مشتریان و متقاضیان بانک 
شفاف باشد و تاکنون نتایج مناسبی نیز 
در خصوص این طرحها برای همگان 

حاصل شده است .
از  تعاونگران   : افزود  حسینی 
های  برنامه  در  ای  ویژه  اهمیت 
توسعه  بانک  در  عملیاتی  و  راهبردی 
شده  تالش  و  هستند  برخوردار  تعاون 
محصوالت و خدمات بانک در راستای 
تامین نیازهای بانکی و مالی این بخش 

مهم اقتصادی باشد .
مدیر شعب استان بوشهر در پایان 
به انعقاد تفاهم نامه های کشوری فی 
تعاونی  اتحادیه مرکزی  بانک و  مابین 
های مصرف کارگران ایران ،اتاق تعاون 
های  تعاونی  سراسری  ،اتحادیه  ایران 
تولیدکنندگان فرش دستباف اشاره کرد .

اعطای ۳00 میلیارد ریال تسهیالت تفاهم نامه ای در استان بوشهر

استان  راه و شهرسازی   مدیرکل 
بوشهر گفت: رهاورد سفر استانی هیات 
دولت به این استان 2۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای بخش راه و شهرسازی است 
و  و شهرسازی  راه  وزارت  تعهد  در  که 

سازمان برنامه و بودجه است.
*به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر*، 
فرزاد رستمی روز چهارشنبه در نشست 
این میزان ۱۰۰  از  افزود:  با خبرنگاران 
 ۱۵۰ و  سالجاری  برای  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی 
شده که با تخصیص این اعتبار زمینه ای 
برای سرعت بخشی در اجرای پروژه های 
در دست اقدام راهسازی فراهم می شود.

*تصویب ۴۰۰ میلیون دالر و یورو 
برای راه آهن بوشهر - شیراز*

وی اضافه کرد: در ششمین سفر 
استانی رئیس جمهوری و هیات دولت 
سیزدهم به استان بوشهر که ۱۶ مهرماه 
جاری انجام شد، تامین منابع مالی مورد 
نیاز قطعه های پروژه  خط ریلی بوشهر 
- شیراز  از منابع مختلف در دستور کار 
قرار گرفت که در این ارتباط 2۰۰ میلیون 
بوشهر  استان  در  پروژه  این  برای  دالر 
سفر  محل  از  نیز  یورو  میلیون  و 2۰۰ 
فارس برای  استان  به  جمهوری  رئیس 

این پروژه تصویب شده است.
با اشاره به پیشرفت کلی  رستمی 
حدود ۱۳ درصدی پروژه راه آهن بوشهر- 
شیراز - عسلویه اضافه کرد: از مجموع 
این  پروژه ۱۴۰  مسافت  کیلومتر   ۴۵۰
در  مابقی  و  بوشهر  استان  در  کیلومتر 
زمان  در  که  دارد  قرار  فارس  استان 
پیشرفت  با 2۴ درصد  حاضر قطعه ۱۰ 
فیزیکی در بوشهر و یکی از قطعه ها نیز 

در شیراز در حال کار است. 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
رئیس  سفر  از  بعد  کرد:  اظهار  بوشهر 
حضور  با  که  نشستی  در  جمهوری 
فارس  و  بوشهر  های  استان  مسئوالن 
در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار 
اهرم  مسیر  کیلومتر  قرار شد 2۰۵  شد 
- عسلویه نیز به راه آهن بوشهر - شیراز 

اضافه شود.
س  سا ا بر  : د کر فه  ضا ا ی  و
که  شد  این  بر  قرار  اولیه  پیشنهادهای 
مسیر پروژه راه آهن از سمت بوشهر به 
عسلویه از سوی مجموعه وزارت نفت و 
پتروشیمی ها احداث شود و  با همراهی 
از سهم  نیز غیر  مسیر بوشهر - شیراز 
تهاتر نفتی؛ سقف تهاتر نفتی، اعتبارات 
ماده ۵۶ و قانون بودجه برای سال های 

آینده افزایش یابد.
احداث  موضوع  در  گفت:  رستمی 
راه آهن بوشهر-شیراز تامین اعتبار آن 
قرار  نفت در دستور کار  تهاتر  از محل 
اصالح  با  باید  مهم  این  تحق  دارد که 

قانون بودجه و یا مصوبه سران قوا انجام 
شود تا امکان تهاتر نفتی برای سال های 

آینده نیز وجود داشته باشد.
راه آهن  برای  کنونی  برآورد  وی 
میلیارد  هزار   2۵ را  شیراز   - بوشهر 
راه آهن  پروژه  اجرای  برآورد  و  تومان 
هزار   ۳۳ را  عسلویه   - بوشهر  شیراز- 
میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: انتظار 
می رود در صورت تامین اعتبار مورد نیاز 
این پروژه در مدت چهار تا پنج سال مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
به گفته رستمی اگر فاینانس و تهاتر 
نفتی براساس دالر انجام شود چون در 
بحث دالر تورم نداریم همین رقم ولی 
در بحث ریالی برآورد ما برای ساخت این 
پروژه در دوره ساخت چهار تا پنج سال 

۵2 هزار میلیارد تومان است.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
پروژه  پیمانکاران  با  داد:  ادامه  بوشهر 

نیز صحبت هایی برای استفاده از تهاتر 
انجام شده است و در حال گرفتن موافقت 

پیمانکاران با تهاتر هستیم.
وی اضافه کرد: برآورد هزینه برای 
اجرای راه آهن شیراز- بوشهر و عسلویه 
2 میلیارد دالر است و مابقی آن از تهاتر 
نفتی مصوبه ها گرفته شده اما چون خارج 
مصوبات  است  بودجه  چارچوب  قانون 
سران قوا باید در قانون بودجه آورده شود 
تا برای سالهای آینده دچار مشکل نشویم.
استان  در  نفر   ۶۰۴ *2۱هزارو 
بوشهر برای نهضت جهش تولید مسکن 

ثبت نام کردند*

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
برای  نام  ثبت  ابتدای  از  گفت:  بوشهر 
تاکنون  مسکن  تولید  جهش  نهضت 
2۱هزار و ۶۰۴ نفر در این استان ثبت 

نام کردند.
رستمی اضافه کرد: قرار است دولت 
سیزدهم در مدت چهار سال چهار میلیون 
واحد مسکونی در کشور احداث کند که 
طرح  این  اجرای  از  استان  این  سهم 
ساخت ۵۴ هزار واحد مسکونی در مدت 
چهار سال است اما هیچ محدودیتی برای 

ثبت نام وجود ندارد.

این طرح  برای اجرای  افزود:  وی 
زمین  ۵۰۰ واحد  و  هزار   ۱2 تاکنون 
تامین شده است و در حال تامین زمین 
اراضی  طریق  از  مختلف  شهرهای  در 
مازاد دستگاه های اجرایی، تغییر کاربری، 
تا  هستیم  محدوده  به  الحاقی  اراضی 

بتوان زمین بیشتری تامین کرد.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی 
انجام شده تالش می شود سهمیه 2 سال 
استان بوشهر که شامل ۳۰ هزار واحد 

می شود، همزمان پیگیری و اجرا شود.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مشارکت  ضرورت  به  اشاره  با  بوشهر 
افرادی که زمین دارند در طرح مالکان 
شخصی یا خودمالکان گفت: این افراد 
با توجه به اینکه خود زمین مورد نیاز را 
در تملک  دارند محدودیتی در ثبت نام 
ندارند و می توانند برای ساخت زمین خود 
با استفاده از تسهیالتی که برای زمینهای 

ساخت  برای  شود  می  پرداخت  دولتی 
زمین مطابق با سلیقه خود استفاده کنند.
از  دیگر  یکی  شد:  یادآور  وی 
مزایای ساخت واحدهای خودمالک این 
است که این واحدها امکانات زیرساختی 
این  در  مشکلی  و  دارند  اختیار  در  را 

بخش ندارند.
رستمی با بیان اینکه نهضت ملی 
مسکن  شامل  مسکن  تولید  جهش 
شهری و روستایی، بخش خصوصی و 
بافت فرسوده است گفت: در زمان حاضر 
عملیات اجرایی یک هزار واحد از قبل در 
و 2هزار  ملی مسکن  اقدام  قالب طرح 
و ۵۸۹ واحد نیز که به تازگی در شهر 
بنیاد مسکن  جدید عالی شهر از سوی 

آغاز شده است
بانکی  تسهیالت  پرداخت  به  وی 
مسکن  تولید  ملی جهش  نهضت  در 
پرداخت و افزود: برای متقاضیان شرکت 
دراین نهضت در مرکز استان ۳۵۰ میلیون 
تومان، برای سایر شهرها ۳۰۰ میلیون 
تومان و برای ساخت مسکن در روستاها 
نیز 2۵۰ میلیون تومان تسهیالت پیش 

بینی و پرداخت می شود.
*تکمیل راه های استان بوشهر به 

2۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند*

استان  راه و شهرسازی  مدیر کل 
بوشهر همچنین در بخش جاده ای گفت: 
ساالنه برای اجرای طرحهای راهسازی 
در استان 2۰۰ تا 2۵۰ میلیارد تومان اعبتار 
هزینه می شود که با توجه به پروژه های 
در دست اجرای برای تکمیل طرح های 
راهسازی در استان به افزون بر 2 هزار 

و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به اینکه کریدور ساحلی 
بزرگراه بزباز- بندو به طول 22 کیلومتر 
یکی  تومان  ۵۰ میلیارد  روز  ارزش  با 
عملیات  افزود:  است  مهم  از طرح های 
نهایی و بخش جزئی از آسفالت این مسیر 
باقی مانده بود که در حال انجام است و 
تنها ایمن سازی مسیر باقی مانده که تا 
دهه فجر یا پایان سال این طرح به بهره 

برداری می رسد.
 – افزود: کنارگذر کنگان  رستمی 
از طرح هاست که  دوراهک یکی دیگر 
کیلومتر،   ۱۳ طول  به  آن  سوم  قطعه 
ابنیه و زیرسازی تقاطع غیرهمسطح ریز 
– دوراهک تکمیل شده و با تخصیص 
قیر مورد نیاز به زودی عملیات آسفالت 
آن شروع می شود و ایمن سازی مسیر در 
نیمه اول سال ۱۴۰۱ انجام و این کنارگذر 

به صورت کامل زیربار ترافیک می رود.
وی ادامه داد: البته ۱۸ کیلومتر از 
از این زیر بار ترافیک  این مسیر پیش 
رفته است و بخش عمده ای از آسفالت 
۱۳ کیلومتر نهایی انجام شده و تنها ایمن 
سازی مسیر مانده که در سال آینده انجام 

می شود.
رستمی بیان کرد: جاده وفاق حد 
فاصل دیر – کنگان به طول ۹ کیلومتر 
به  منطقه  گردشگری  رونق  با هدف  و 
صورت ساحلی ساخته شده که ۹۰ درصد 
پیشرفت دارد و در صورت تزریق اعتبار، 
آینده  تا سال  از آن  بهره برداری  امکان 

فراهم می شود.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بوشهر عنوان کرد: محور اهرم – برازجان 
از جمله محورهایی است که بخشی از 
قیرآن تخصیص یافته و 2۰ کیلومتر آماده 
آسفالت است و به دنبال دریافت مقدار قیر 
بیشتر از وزارتخانه هستیم تا تمام مسیر 

آسفالت شود.
دیلم  شهر  ورودی  داد:  ادامه  وی 
در  که  است  مسیرهایی  دیگر  از  هم 
صورت تخصیص اعتبار، با بستن قرارداد 
با قرارگاه خاتم یا پیمانکار جدید عملیات 

اجرایی آن را شروع کنیم.
مسیر  دوم  باند  گفت:  رستمی 
مسیرهاست  دیگر  از  گناوه  کمربندی 
که موضوع تملک اراضی مسیر مطرح 
است و در صورتی که موفق به توافق 
با مالکین این مسیر بشویم با توجه به 
زیرسازی عمده این مسیر، روسازی آن 

هم شروع می شود.

رهاورد سفر هیات دولت به استان بوشهر ۲۵0 میلیارد تومان اعتبار
 برای بخش راه و شهرسازی است
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و  سیستان  ساطیری  ا سرزمین 
جنوب  و  شمال  ناحیه  دو  از  بلوچستان 
تشکیل شده است. سیستان امروزی که 
را در برمی گیرد،  استان  قسمت شمالی 
در کتاب اوستا، یازدهمین سرزمینی است 
زادگاه  همچنین  آفریده.  اهورامزدا  که 
شاهنامه  حماسی  قهرمان  دستان  رستم 

فردوسی می باشد.
به  ا  ر سیستان  نگاران  تاریخ   
کیومرث  نوادگان  از  یکی  گرشاسب، 
نسبت داده اند. نام سیستان از نام اقوام 
در  سکاها  است.  شده  اخذ  سکا  آریایی 
حدود سال ۱2۸ قبل از میالد، سیستان 
را به تصرف خود در آورده و در پهنه آن 

استقرار یافته اند.
است.  سیستان  دیگر  نام  نیمروز 
همچنین بنای بیشتر شهرهای سیستان 
چون  ایران  ای  اسطوره  پهلوانان  به  را 
زال، سام و رستم نسبت داده اند. زمانی 
سیستان جزو متعلقات دولت ساسانی به 
شمار می آمد که به دست اردشیر بابکان 
قمری،  هجری   2۳ سال  در  و  شد  فتح 
فتح  را  سرزمین  این  عرب  مسلمانان 
ایرانی  معروف  فرمانروای  کردند.اولین 
لیث  یعقوب  اسالم،  از  بعد  این سرزمین 
سامانیان،  از صفاریان،  بعد  بود.  صفاری 
غزنویان و سلجوقیان نیز هریک، مدتی 
در این سرزمین فرمان رانده اند.سرزمین 
بلوچستان امروزی که ناحیه جنوبی استان 
را تشکیل می دهد، در قدیمی ترین اسناد 
در  و  بوده  مشهور  مکا  اسم  به  تاریخی 
یونانی  نگار  تاریخ  هرودت  های  نوشته 
از آن به عنوان گدروزیا یاد شده است.به 
دنبال سقوط هخامنشیان توسط اسکندر 
مقدونی ) 2۳۰ پ- م ( وی مسیر بازگشت 
خود از هند را گدروزیا انتخاب کرده است. 
پس از ساسانیان توسط اعراب مسلمان، در 
زمان خلیفه دوم، اکثر مردم این سرزمین 

بالفاصله به اسالم گرویدند.
از زمان ساسانیان به بعد این سرزمین 
ایران محسوب می شد  از  همواره جزیی 
تا اینکه با دخالت بریتانیا در قرن نوزدهم 
میالدی عماًل به دو بخش غربی و شرقی 
تقسیم شد. از این به بعد بلوچستان مانند سایر 
ایالت ها و والیت های کشور حکومت خان 
خانی داشت تا در سال ۱۳۰۷ ه.ش پس از 
شکست دوست محمد خان بارکزهی قدرت 

حکومت مرکزی در این خطه تثبیت شد.

موسیقی
موسیقی سیستان و بلوچستان از جمله 
هنرهایی است که به جهت شرایط خاص 
استان، شاخص تر از دیگر استان ها، طی 
سالیان دراز گرما بخش شادی و شور مردم این 

سامان بوده است. سازهایی مثل قیچک، رباب 
، بنجو، تنبورک، دهلک و سازهای ضربی، 
مانند طشت و کوزه که خاص منطقه است، 
وسعتی در خور توجه به موسیقی این خطه 
داده و به همراه دهل و سرنا از دیگر سازهای 
رایج، بویژه در منطقه سیستان، رونق افزای 

محافل جشن و سرور می باشد.
از انواع موسیقی در استان می توان 
موسیقی های رزمی ، مجلسی، عرفانی و 

بزمی را نام برد، که بیان کننده غم ها، 
شادمانی ها، حماسه ها و روحیه فداکاری، 
تقوی، وفای به عهد، حب وطن و میهمان 

نوازی مردم استان است.
موسیقی بومی و ترانه های فولک 
مردم سیستان و بلوچستان ظرافت ویژه 
ای دارند. این لطافت شاید به دلیل طبیعت 
در  انسان  گذران  سخت  شیوه  و  خشن 
این خطه، اندکی غیرعادی به نظر برسد، 
ولی موسیقی بومی و ترانه های عامیانه 
مردم این سزمین، نمودار کاملی از سفر 

مردم آن است.
در  بیشتر  بلوچ  محلی  های  ترانه 
عید  مخصوصٌا  و  عروسی  جشن  مراسم 
فطر خوانده می شود. ترانه های محلی 
سیستان نمایانگر زندگی مادی و معنوی 
مردم این سرزمین است. اکثر این ترانه 
ها ارتباط مستقیمی با محیط طبیعی، شیوه 
زندگی و باورهای دینی و اعتقادی مردم 

منطقه دارند.
مراسم  در  غالبٌا  بلوچ  محلی  اشعار 
می  خوانده  عیدفطر  مخصوصٌا  و  اعیاد 
شود و موزیک محلی که عبارت از سرنا، 
دهل و طبل است آن را همراهی می کند.

هنرهای دستی
اهمیت  استان  در  دستی  هنرهای 
ویژه ای داشته و نقش مهمی در ایجاد 
اشتغال و تأمین درآمد سکنه ایفا می کند. 
خصوصیات  از  گرفته  نشأت  هنرها  این 
اخالقی و اجتماعی مردم می باشد. صنایع 
دستی بیشتر در نقاط روستایی و توسط 
زنان و دختران انجام گرفته و مخصوصًا 
در فصل زمستان رونق بیشتری می یابد.
مهمترین انواع صنایع دستی استان 
بلوچی، قالی و  از: سوزن دوزی  عبارتند 
سفال  حصیربافی،  دوزی،  سکه  قالیچه، 
پالس  خراطی،  جواهرسازی،  سازی، 
و  بافی سنتی  پارچه  دوزی،  خامه  بافی، 
ساخت ادوات موسیقی. دراین بین سوزن 
دوزی به جهت ظرافت و تنوع و کاربرد 
متفاوت آن، قالی و قالیچه به جهت رواج 
دامپروری، با کیفیت و نقوش زیبای آن، 
سکه دوزی به جهت استفاده در جشن ها 
و عروسی ها و تنوع زیاد، سفال سازی به 
جهت استفاده از دست و عدم بکارگیری 
ابزار مدرن با سابقه ای بسیار طوالنی و 
حصیربافی به جهت فراوانی نخل وحشی 
جلوه  و  جایگاه  از  محصوالت  تنوع  و 

خاصی برخوردارمی باشند.
از شهرستان هاي  وجود مهاجرین 
مختلف کشور به این استان و نیز آمد و شد 
مردم استان باکشورهاي همسایه مرزي تا 
حدي بر روي آداب و رسوم مردم منطقه 

تاثیر گذاشته است . در این میان باید به 
حضور عشایر که در حفظ آداب و رسوم 
خود کوشا بوده اند اشاره کرد بر اثر مرور 
زمان اکثر عشاي یک جا نشین و با جوامع 
روستایي و شهري ادغام شده اند،این امر 
باعث شد تا فرهنگ و آداب و سنن بومي 
و سنتي روستاها و شهرها تا حدودي حفظ 
و در بعضي مناطق به صورت بکر باقي 
استان  در  ساکن  اقوام  .مجموعه  بماند 

زندگی،  خاص  شیوه  و  سنن  همراه  به 
زندگی ایلی با الگوی سسالمدت و آداب 
نواز  جاذبه های چشم  از  ویژه،  رسوم  و 
مناسبت  و  اعیاد  از  برخی  است.  استان 
ازجمله  باشد.  می  بیشتر  توجه  مورد  ها 
اعیاد مذهبی قربان و فطر بسیار با شکوه 
برگزار می شود و عید نوروز جایگاه آنها 
را ندارد. در برپایی مجالس شادی، دهل 
و سرنا و چوب بازی، رونقی خاص داشته و 
جشن برداشت محصول نیز در بعضی نقاط 
برگزار می شود . در مجالس عزاداری با 
توجه به گرایشات دینی، مذهبی، حضوری 
پررنگ از آشنایان مشاهده شده و پیوندی 
نمایش می گذارد. پوشش  به  را  محکم 
شلواری  و  بلند  پیراهنی  اغلب  را  مردان 
ای  عمامه  و  متفاوت  چینهای  با  گشاد 
هایی  پیراهن  را  زنان  پوشش  و  سر  بر 
خامه  ها،  دوزی  سوزن  همراه  به  بلند 
دوزی ها و سرمه دوزی های هنرمندان، 

چادر و زیورهای مختلف ) در بلوچستان 
به دامداری و  ( تشکیل می دهد. مردم 
کشاورزی عالقه داشته و معمواًل در کنار 
هر شغل دیگری از این دو نیز بویژه در 

نقاط روستایی استفاده می برند.

»جشن ها و اعیاد ملی و مذهبی«
در استان سیستان و بلوچستان برخی 
از اعیاد و جشن های ملی و مذهبی بسیار 

با شکوه و برخی دیگر به شکل معمولی 
برگزار می شود. از اعیاد ملی، عیدنوروز در 
منطقه می توان نام برد ، ولی اعیاد مذهبی 
نظیر عیدفطر و قربان بسیار باشکوه و با 

مراسم خاصی برگزار می شود.

»عید نوروز«
می  نو  لباس  نوروز  ایام  در  مردم 
پوشند و به دیدار یکدیگر می روند. مردم 
سیستان روز عید به کوه خواجه می روند 
و در بزرگداشت جشن نوروز شادی می 
کنند.خصومت ها را در روزهای عید نادیده 

می گیرند و صلح و آشتی می کنند.

»عید سعید فطر«
یکی از اعیاد بزرگ استان عید فطر 
است. در این روز مردم لباس نو می پوشند 
و پس از ۳۰ روز روزه داربودن در محل 
هایی به نام »عیدگاه« جمع می شوند و 

نماز عیدفطر برپا می دارند و فطریه می 
دهند و پس از آن به خانه مراجعت می 
اقوام  و  خانه خویشان  به  و سپس  کنند 
خود می روند و عید را تبریک می گویند.
روز عیدسعیدفطر یکی از روزهای مهم در 
نواحی مختلف استان سیستان و بلوچستان 
به ویژه ناحیه بلوچستان به شمار می رود.

»عید قربان«
مردم  بزرگ  اعیاد  از  دیگر  یکی 
استان عید قربان است. در این عید مردم 
لباس نو می پوشند و در محل »عیدگاه« 
جمع می شوند. در این روز معمواٌل چند 
خانوار با هم شتری را قربانی می کنند و 
گوشت آن را به فقرا و مستمندان احسان 
می کنند. پس از خاتمه مراسم قربانی دید 
و بازدید شروع می شود و به خانه دوستان 
و اقوام و آشنایان می روند و حاللیت می 
طلبند. مراسم دید و بازدید این عید تا سه 

دنیای جوانان/ ناظم رام

استان  در  ساکن  اقوام  مجموعه 
به همراه سنن و شیوه خاص زندگی، 
زندگی ایلی با الگوی سکونت و آداب 
و رسوم ویژه، از جاذبه های چشم نواز 
استان است. برخی از اعیاد و مناسبت 

ها مورد توجه بیشتر می باشد. 
برگزار می شود و  با شکوه  اعیاد مذهبی قربان و فطر بسیار  ازجمله 
عید نوروز جایگاه آنها را ندارد. در برپایی مجالس شادی، دهل و سرنا و 
چوب بازی، رونقی خاص داشته و جشن برداشت محصول نیز در بعضی 

دینی،  گرایشات  به  توجه  با  عزاداری  در مجالس   . برگزار می شود  نقاط 
از آشنایان مشاهده شده و پیوندی محکم را به  مذهبی، حضوری پررنگ 

نمایش می گذارد. 
چینهای  با  گشاد  شلواری  و  بلند  پیراهنی  اغلب  را  مردان  پوشش 
متفاوت و عمامه ای بر سر و پوشش زنان را پیراهن هایی بلند به همراه 
و  چادر  هنرمندان،  های  دوزی  سرمه  و  ها  دوزی  خامه  ها،  دوزی  سوزن 
و  دامداری  به  مردم  دهد.  می  تشکیل   ) بلوچستان  در   ( مختلف  زیورهای 
نیز  دو  این  از  دیگری  کنار هر شغل  در  معموالً  و  داشته  کشاورزی عالقه 

بویژه در نقاط روستایی استفاده می برند.
به سرزمین رستم، زال و سام سفر می کنیم و با آداب و روسم این 

دیار آشنا می شویم.

نیمروز، سرزمین اساطیر

روز ادامه می یابد.

»مراسم عروسی«
ازدواج و جشن و سرورهای مربوط 
شادی  مراسم  مهمترین  عروسی  به 
است.  بلوچستان  و  سیستان  مردم  آور 
ازدواج تحکیم کننده روابط خویشاوندی 
است  طایفه  و  تیره  دهنده  گسترش  و 
و  و طوایف  ها  تیره  داخل  در  معمواٌل  و 
می  خویشاندی صورت  روابط  بر  مبتنی 
گیرد. خواستگاری متضمن آشنایی قبلی 

والدین می باشد برای خواستگاری رئیس 
خانواده پسر به خانه پدر دختر می رود و 
پس از صرف چای و انجام صحبت های 
متفرقه موضوع را با والدین دختر در میان 
می گذارد و چند روز به انتظار پاسخ می 
با  را  از طرفی مادر دختر موضوع  مانند. 

دختر در میان میگذارد.
اولین مرحله عروسی بعد از مراسم 
خواستگاری مراسم شیرینی خوران است. 
در این مراسم لباسهای عروسی تحویل 
می شود، مهمانان با شیرینی، نقل، چای 
و خرما پذیرایی می شوند و از آن پس، 

دختر برای پسر نامزد می شود.
در دوران نامزدی در عید فطر، قربان 
و عیدنوروز، اگر داماد در موطن خود باشد 
پدر عروس او را دعوت می کند و داماد 
پس از مهمانی مبلغی به عنوان عیدی به 
همراه گوسفندی به خانواده عروس پیش 
کش می نماید دوران نامزدی گاهی دو 

سال طول می کشد.

»سوگ ها و عزاهای عمومی 
و خصوصی«

مردم سیستان و بلوچستان پیرو دین 
مبین اسالم هستند، در سیستان شیعه و 
زدنی  مثال  وحدت  با  هم  کنار  در  سنی 
کنار هم زندگی می کنند.برگزاری سوگ 
ها و عزاهای عمومی در بین اهل تسنن 
و تشیع همچون سایر نقاط کشور صورت 
می گیرد، ولی به عزاداری های خصوصی 
اهمیت خاص می دهند.این اهمیت نشانه 
همبستگی عمیقی است که در میان مردم 
دارد.موقعی  وجود  بلوچستان  و  سیستان 
که کسی مریض می شود همه بستگان 
و همسایگان برای دیدن بیمار می روند.

اگر بیمار بهبود نیافت و فوت کرد، 
مجلس )پرسه( به مجلس عزا و سوگواری 
مبدل می شود. حاضرین به گریه و زاری 
می پردازند، مراسم تدفین برپا می شود.
پس از غسل، متوفی را در کفن می پیچند 
نماز می خوانند. سپس  بر میت  و مردم 
به  و  قرار می دهند  تابوت  در  را  متوفی 
که  موقعی  نمایند.  می  حمل  گورستان 
مردمی  نزدیک شد،  گورستان  به  تابوت 
اقوام  به  اند  گورستان جمع شده  در  که 
متوفی به استقبال جنازه می روند. جنازه 

را در گور قرار می دهند.
پس از آن که روی مرده را پوشاندند 

و قبر را با خاک پر کردند، آنگاه مقداری 
که  کنند  می  احسان  حاضران  به  خرما 
بستگان  معمواٌل  دارد  ثواب  آن  خوردن 
متوفی افرادی را که در در مراسم تدفین 
حضور داشتند به نهار دعوت می کنند و 
نزدیک ترین فرد متوفی به مدت سه روز 
جهت  مدت  این  در  ماند.  می  خانه  در 

تسالی خاطر او به دیدنش می روند.

»لباس های محلی«
انسانی  های  گروه  پوشش  شکل 
قلیمی،  ا یط  شرا با  مستقیمی  رتباط  ا
فرهنگی و قومی هر منطقه دارد. همچنین 
پوشاک معرف ذوق و هنر، آداب و سنت 
از  یکی  است.  بوده  بشری  جوامع  های 
موضوعاتی که پیش از همه توجه انسان 
بلوچستان  را در بدو ورود به سیستان و 
پوشاک  در  رنگ  تنوع  کند،  می  جذب 
است. البته این تنوع رنگ در بسیاری از 
نقاط ایران به ویژه در میان ایل قشقائی، 
شاهسون و کرد نیز مشهود است. لباس 
مردان بلوچ عبارت از پیراهن یقه باز، لباده 

بلند، دستار سفید، کمربند ضخیم است.
ی  ها کفش  ز  ا ها  د مر کفش 
به طرف  آن  نوک  است که  مخصوصی 
باال برگشته است و عقیده دارند که این 
کفش ها آنها را در راه رفتن چابک کرده 

و در حرکت موجب زحمت آنها نمی شود.
لباس زنان بلوچ، پیراهن بلند است و 

با حجابی کامل بدن را می پوشاند.

آثار و شهرهای تاریخی
شهر سوخته در ۶۰ کیلومتری جنوب 
زابل کنار جاده زابل و در ۶ کیلومتری قلعه 
تپه هایی  بر  رستم واقع شده و مشتمل 
ندارند.  ارتفاع  متر  از ۵۰  بیش  که  است 
باشد.  می  ونیم  کیلومتر  دو  آن  وسعت 
این مکان بی گمان روزگارانی دراز یکی 
در  آسیا  مراکز شهرنشینی  ترین  از مهم 
عصر مفرغ بوده است. قدمت این تمدن 
را به ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ سال قبل از میالد 

تخمین می زنند.
قدمت شهرسوخته در کاوش های 
مقدماتی که در این شهر و پیرامون بمپور و 
بردسیر به عمل آمده است، نشان می دهد 
که مردمان این سرزمین در هزاره چهارم، 
سوم و دوم پیش از میالد تمدن درخشان و 
همانند تمدن هند و بین النهرین داشته اند.

»شهر باستانی زرنج«
 ، زرنج  باستانی  شهر  های  ویرانه 
ای  جلگه  در  سیستان،  قدیم  پایتخت 
که در اطراف دریاچه هامون واقع شده، 
باقی مانده است. آثار و ویرانه ها معرف 
زمان آبادی و پایتختی این ناحیه مشهور 
تاریخی در دوران باستان و پیش از اسالم 

می باشد.
با شروع کاوش های  بدیهی است 
علمی و مطالعات تاریخی آثار و بناهای 
پیش  ادوار  از  زرنج  منطقه  در  فراوانی 
اشکانی،  هخامنشی،  دوران  و  تاریخ  از 
شد.  خواهد  کشف  اسالمی  و  ساسانی 
قبل  سال   ۱۱۱۹ حدود  که  شهر  این  از 

پایتخت سیستان بود، اثری نیست.

تاریخی  و  باستانی  های  تپه  اهم 
عبارتند از:

تپه های کالتی بخشان، روباهک، 
مهتاب خزانه کوهک، میل مارد در سراوان 
های  تپه  و  ق.م  اول  هزاره  به  مربوط 
سید میر عمر، تاسوکی)زابل( ، سیاهبون 

)چابهار(.

»سوزن دوزی«
و  نخ  با  پارچه  روی  بستن  نقش 
که  است  سنتی  و  زیبا  نقشی  تشکیل 
در هر کجای استان به صورتی متفاوت 
انجام می شود: در زاهدان، سبک دوخت 
شماره دوزی یا آسان تانکه، در زابل خامه 
دوزی، در منطقه سراسری پریواردوزی و 

در محدوده ایرانشهر و نیک شهر سوزن 
می  چهارتاری  و  موسم  دوتاری،  دوزی 
های  رودوزی  از  یکی  رشته  این  باشد. 
که  باشد  می  کشور  در  فرد  به  منحصر 
به همین دلیل سوزن دوزی را به عنوان 

نورچشم زنان بلوچ می شناسند.

»سفال سازی«
سابقه تاریخی زیادی در این استان 
دارد، از آثار مکشوفه در شهر سوخته تا 
بقایای برجای مانده سفال در قلعه بمپور 
شهرستان  کیلومتری   ۳۵ در  قنوج.  و 
مرزی سراوان روستایی به نام کلپورگان 
از  آنجا  دارد که سفال های سنتی  قرار 
به  منحصر  و  قدیمی  های  سفال  جمله 
چندین  سابقه  و  باشد  می  کشور  فرد 
هزارساله دارد، ساخت آن صرفٌا با دست 
و  ابزار  نوع  هر  از  گرفتن  بهره  بدون  و 
چرخ سفالگری است. نقش این سفال از 
با  و  توک«  »تی  سنگ  با  آب  آمیزش 
سپس  گیرد،  می  شکل  صنعتگر  دست 
زیبایی  به  توجه  با  آن  پخت  مرحله 
طرح، رنگ و قدمت در بازارهای داخلی 

و خارجی مطرح است.

»سکه دوزی«
نوع دیگر از صنایع دستی انحصاری 

استان، سکه دوزی است که به آینه دوزی، 
دکمه دوزی هم معروف است و به گرایش 
محلی سامان هم می گویند. این هنر با 
توجه به تنوع مواد اولیه و رنگارنگی پولک 
و درشت،  ریز  آینه های  و درخشش  ها 
آن  اصلی  مصرف  دارد.  زیادی  طالبان 
تزئین اتاقها ومرکب تازه عروسان است. 
بلوچستان  در  دوزی  سکه  اصلی  موطن 
است، اکنون طرح های کوچک و بزرگ 
سکه دوزی در آپارتمانها و منازل مسی، 

زینت بخش اتاق هاست.

»حصیربافی«
وجود نخل های زینتی کوتاه که در 
بیابان های بلوچستان بسیار به چشم می 
 »Pishخورد و به گویش محلی »پیش
نام دارد، باعث بافت مصنوعات حصیری 
به ویژه طناب حصیری می شود، طناب 
خراطی  مبلمان  نوعی  عمدتًا  حصیری 
شده به ارزان قیمت به کار می رود و در 
فروشگاه های صنایع دستی عرضه می 
شود. نوعی زیرانداز، سجاده حصیری کتور، 
سیواس )کفش حصیری( صافی و غیره از 
جمله طرح های تولید شده با حصیر است 

که بیشتر در محل، مصرف دارد.

توطن سواری )زابل(
قایقرانی  مسابقه  شبیه  بازی  این 
این  راندن  در  که  افرادی  بین  و  است 
وسیله بومی مهارت دارند برگزار می شود 
و به برندگان جوایزی هم تعلق می گیرد.

چوب بازی )چابهار(
بازیکنان  جمع  از  بزرگی  یره  دا
و  ساز  نوای  با  همراه  شود،  می  تشکیل 
دهل چوب بازی با حرکات آرام و منظمی 
آغاز می شود. به تدریج همراه با تندشدن 
آهنگ حرکات هم تندتر وتندتر می شود. 
در این حرکات بازیکنان چوب های خود را 
به هم می کوبند. کوچکترین غفلت باعث 
اصابت چوب به بدن بازیکنان می شود. هر 
بازیکن دو چوب در دست دارد و با آهنگ 
دو قدم به جلو برداشته، یک قدم به عقب 
برمی گردد و یکبار به دور خود می چرخد. 
وقتی بازیکن دو قدم جلوتر می رود باید 
چوب های خود را به صورت ضربدر در 
مقابل صورت خود نگه دارد، هر بازیکن 
وقتی برمی گردد با بازیکن پشت سری 
بازی  این  پردازد.  می  بازی  به  نیز  خود 

برپایه مهارت و استقامت استوار است.

چل بازی
چل )به فتح چ و س  ل( نام بازی است 

گروهی که بین دو تیم با نفرات مساوی هر 
گروه ۵ نفره انجام می شود، بازی مذکور از 
جمله بازی های مذکور از جمله بازی های 
این محلی است که در رودهای پرآب و در 
محل های عمیق و یا استخر و دریا می 
تواند برگزار شود. این بازی در روستاهای 
ایرانشهر متداول است. بازی توسط یک نفر 

داور، داوری و قضاوت می شود.

شترسواری
های  ورزش  جمله  از  شترسواری 
بومی با محلی استان سیستان و بلوچستان 
است که به ویژه در شهرستان های خاش 
و ایرانشهر همچنان کم و بیش رایج است 

و به مناسبت هائی برگزار می شود.

گل گل
روستاهای  شبانه  بازیهای  جمله  از 
شهرستان زابل که پس از فراغت از کار 
روزانه در کوچه میدان ده انجام می شود 
بازی گروهی است بین دو تیم به نام »گل 
گل« )گل گل ها( تعداد بازیکنان هر تیم 
معمواًل از ۵ تا ۱۰ نفر است محل بازی 
به گونه ای که اشاره شد. کوچه یا میدان 
بازی حدود ۳۰  محل است. طول زمین 
متر می باشد. هر تیم دارای یک سردسته 

است. این بازی نیازی به وسیله ندارد.
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دالرهای بر باد رفته دوومیدانی!

توجه و تمرکز بر تعدادی محدودی ورزشکار باعث شده تا ایران سهم کمی در 
مدال های پرشمار دوومیدانی در میادین مختلف از جمله بازی های آسیایی داشته باشد؛ 

رویکردی اشتباه که باید تغییر کند.
بازی های آسیایی 2۰22 هانگژو شهریور ۱۴۰۱ برگزار می شود و فدراسیون های 

ورزشی کمابیش برنامه های خود را برای حضور در این رویداد آماده کرده اند.
دوومیدانی یکی از رشته های پرمدال در بازی های بین المللی است که می تواند 
بنابراین توجه  نقش زیادی در تغییر جایگاه کشورها در جدول مدالی داشته باشد. 
و رسیدگی به این رشته نه تنها برای دوومیدانی که برای کاروان های ورزشی نیز 

دستاورد به همراه دارد.
اما دوومیدانی ایران سال هاست که سهم زیادی در سبد مدالی بازی های آسیایی 
ندارد؛ در بازی های آسیایی 2۰۱۸ جاکارتا تنها صاحب سه مدال شد. احسان حدادی 
و حسین کیهانی طال و امیر مرادی نقره گرفتند. سهم دوومیدانی ایران در بازی های 
2۰۱۴ اینچئون حتی از این هم کمتر بود و تنها یک طال توسط احسان حدادی و یک 

نقره توسط لیال رجبی به دست آمد.
یکی از دالیل این عملکرد عدم استعدادیابی درست و توجه فدراسیون تنها به تعداد 
انگشت شماری از ورزشکاران است. اکثر مسئوالن فدراسیون در این سال ها به جای 
آنکه برنامه استعدادیابی و پرورش استعدادها را با جدیت پیش ببرند، منابع مالی و تمرکز 
خود را صرف چند ورزشکار کرده اند تا با مدال آوری، عملکرد خود را مثبت جلوه دهند.

احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا یکی از ورزشکارانی است که بیش 
از همه مورد توجه روسای فدراسیون و حتی مسئوالن ورزشی کشور قرار گرفت. 
هزینه های زیادی صرف او شد تا در میادین مختلف برای ایران مدال کسب کند اما 
حدادی پس از نقره المپیک لندن نشان داد که با اینکه امکاناتی در حد مدال آوران 
جهان برایش در نظر گرفته می شود اما نمی تواند در میادین جهانی مدالی کسب کند.
حدادی در مقاطع مختلف به آمریکا رفت و زیر نظر مک ویلکینز آمریکایی تمرین 
کرد. هزینه های دالری زیادی هم برای اردوهای خارجی او صرف شد اما عمال نتوانست 
فراتر از آسیا برود و در المپیک توکیو هم با اینکه مدتی در آمریکا تمرین کرد اما به 
دلیل دیسک کمر به ایران بازگشت. با اینکه به صورت قطعی می دانست حضور در 

المپیک با مدال همراه نخواهد شد اما به توکیو رفت و نتوانست به فینال هم برسد.
حسن تفتیان نیز دیگر وزشکاری است که مدت هاست به فرانسه اعزام می شود و 
با مربی فرانسوی خود کار می کند. او پس از آنکه اوایل شهریور ۹۸ رکورد ۱۰.۰۳ ثانیه 
را ثبت کرد و سهمیه المپیک توکیو را گرفت، در سال های اخیر نتوانسته در مسابقات 
جهانی و بازی های آسیایی موفقیتی داشته باشد و دستش از مدال کوتاه بوده است. 
او حتی هنوز نتوانسته رکورد خود را تکرار کند و گویا با وجود صرف دالر، دویدن زیر 

۱۰ ثانیه هنوز برای دوومیدانی ایران یک رویا باقی خواهند ماند.
البته این ورزشکاران دستاوردهایی هم در سطح آسیا داشته اند و نباید آنها را نادیده 
گرفت اما فدراسیون هاشم صیامی برای موفقیت دوومیدانی باید رویکرد جدیدی را در 
پیش بگیرد. هر چند عنوان شده توجه و اولویت فداسیون رده های پایه است اما باید 
دید در عمل چه برنامه ای برای تربیت ورزشکاران در پیش گرفته می شود تا دوومیدانی 

را در مسابقات مختلف صاحب مدال کند.
حدود هفت ماه تا بازی های آسیایی باقی مانده  است. فدراسیون دوومیدانی باید 
برنامه ریزی درستی برای هزینه کرد خود داشته باشد و ضمن توجه به کسانی که 
شانس مدال آوری دارند، جوانان با استعداد را هم مورد حمایت قرار دهد و با اعزام 
به چندین مسابقه برون مرزی آنها را آماده رقابت در آسیا کند. هر چند احتمال مدال 
آوری با برنامه ریزی ۶، ۷ ماهه کم است اما می توان جوانان را آماده رقابتی جدی 
کرد تا در سال های آینده مدال های بیشتری را برای دوومیدانی ایران کسب کنند نه 
اینکه مثل االن ورزش ایران در دوومیدانی تنها چشم انتظار مدال آوری حدادی باشد!

مدیرفنی تیم ملی:
بهترین تیم ملی هندبال جوانان در چند سال اخیر را داریم

مدیرفنی تیم ملی هندبال جوانان با اشاره به شرایط خوب تمرینی این تیم در 
اردوی اهواز، گفت: بهترین تیم هندبال جوانان در چند سال اخیر را داریم.

قاسم شعبان پور در حاشیه اردوی تیم ملی هندبال جوانان در اهواز، اظهارکرد: 
هشتمین اردوی تیم ملی جوانان را در اهواز دنبال می کنیم و تیم برای حضور در 
مسابقات آسیایی بحرین آماده می شود. البته بعد از این اردو در تورنمنت بین المللی 

شوشتر حضور پیدا می کنیم.
وی بیان کرد: شرایط تمرینی خوب است و فکر می کنم در آسیا نتیجه مطلوب 
کسب کنیم. تیمی که در حال آماده سازی برای رقابت های آسیایی است، به نظر من 

بهترین تیم هندبال جوانان در چند سال اخیر است.
مدیرفنی رتیم ملی هندبال جوانان گفت: از سال 2۰۱۰ که ایران در مسابقات 
جوانان جهان نایب قهرمان شد، دیگر مقامی کسب نکردیم اما به نظرم بتوانیم با تیم 
ملی جوانان فعلی با هدایت سرگی که زحمات بسیاری می کشد، سهمیه مسابقات 

جهانی را کسب کنیم.
وی در پایان نیز بیان کرد: شرایط اردویی بسیار خوب است و خوزستان همیشه 
در این زمینه قدم های مثبتی  برداشته است و سنگ تمام گذاشتند. همه رضایت دارند 
و از هیات خوزستان تشکر می کنم. همچنین گویا قرار است سالنی اختصاصی به 
هندبال خوزستان داده شود و امیدوارم هندبال خوزستان به سال های اوج خود برگردد.

پیروزی آنادولو ترکیه با حضور لژیونر هندبال ایران

تیم هندبال آنادولو آنتالیا در حضور »راضیه جانباز« لژیونر ایرانی در هفته دهم 
سوپرلیگ ترکیه به برتری رسید.

تیم هندبال آنادولو آنتالیا که راضیه جانباز لژیونر ایرانی را به خدمت دارد در هفته 
دهم سوپر لیگ ترکیه مقابل تکیداگ اسپورت با نتیجه ۴۴ بر ۳۱ به برتری رسید. 

در این دیدار راضیه جانباز ۸ گل به ثمر رساند که در کنار تینا از مونته نگرو و 
النا روسی به عنوان برترین گلزن های این دیدار شناخته شد.

تیم آنادولو آنتالیا بعد از ۳ هفته شکست پیاپی توانست به برتری برسد. اکنون 
این تیم با ۶ امتیاز در رده نهم سوپرلیگ ترکیه قرار دارد.

فاطمه خلیلی، نوریه عباسی و الناز قاسمی سه ملی پوش هندبال ایران نیز در 
این تیم حضور  داشتند که بعد از مسابقات قهرمانی زنان جهان و در سه مسابقه اخیر 

برای این تیم بازی نکردند.

محرومیت مجتبی میرزاجانپور در لیگ والیبال
مجتبی میرزاجانپور بازیکن تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان تا تشکیل کمیته 

انضباطی از همراهی تیمش در دیدارهای لیگ برتر مردان محروم شد.
هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مردان با هفت دیدار در شهرهای رفسنجان، 

گرگان، تهران، رامسر، گنبد، یزد و ورامین پیگیری شد.
تیم های شهرداری گنبد و فوالد مبارکه سپاهان این هفته در سالن المپیک گنبد 
به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه سه بر دو به سود سپاهان صدرنشین 

به پایان رسید، اما مسابقه دو تیم با حاشیه هایی نیز همراه بود.
مجتبی  دیدار،  این  ناظر  گزارش  اساس  بر  والیبال  فدراسیون  لیگ  سازمان 
میرزاجانپور بازیکن تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان را تا تشکیل نشست کمیته 

انضباطی از همراهی این تیم محروم کرد.

مورد جدید کلوپ؛ 
یک بچه ۱7 ساله جانشین صالح و مانه در لیورپول

کاید گوردون، بازیکن جوان لیورپول، با گلزنی برابر شروزبری به جوان ترین 
گلزن این تیم در جام حذفی تبدیل شد.

مصاف  به  انگلیس  حذفی  جام  دور سوم  در  گذشته  یکشنبه شب  لیورپول 
شروزبری رفت و موفق شد با نتیجه ۱-۴ برابر این تیم به پیروزی برسد.

این تیم لیگ یکی موفق شد در حالی که فقط ۱۵ درصد مالکیت توپ را در 
اختیار داشت در دقیقه 2۷ گل برتری تیمش را به وسیله دنیل ادو به ثمر برساند.

با این حال گوردون که ۱۷ سال و ۹۶ روز دارد موفق شد خیلی زود به دومین 
گلزن جوان تاریخ لیورپول تبدیل شده و بازی را به تساوی بکشاند.

پنالتی فابینیو درست پیش از پایان نیمه اول این تیم را پیش انداخت و گل با 
پشت پای روبرتو فیرمینو و گل دیگری از سوی فابینیو در وقت های تلف شده باعث 

شد که لیورپول پیروزی آسانی را با چهار گل به دست آورد.
اما این کیفیت و جذابیت گل گوردون بود که توجه بسیاری را به خود جلب 
کرد، بازیکنی که یک سال قبل با قراردادی به ارزش یک میلیون یورو از دربی کانتی 

به خدمت گرفته شد و توانست در دومین بازی اش با پیراهن لیورپول گلزنی کند.
این که او توانست سانتر کانر بردلی، یکی دیگر از پنج بازیکن آکادمی حاضر 
در ترکیب اصلی را در محوطه جریمه شلوغ کنترل کرده و سپس این خونسردی را 
داشته باشد که بدنش را بچرخاند و توپ را وارد دروازه مارکو ماروسی کند، با توجه 

به بی تجربگی او بسیار درخشان بود.
اگر محمد صالح یا سادیو مانه که هر دو در حال حاضر در جام ملت های آفریقا 
حضور دارند چنین گلی را به ثمر رسانده بودند، حاال تمجیدهای بسیاری از عملکرد 
آنها در زدن این گل شکل گرفته بود. هرچند تشویق ایستاده او از سوی تماشاگران 

در زمان تعویضش باعث افزایش اعتماد به نفس او می شود.
کلوپ نیز پس از بازی نمایش این بازیکن جوان را تحسین کرده و گفت:» 
او استعدادی واقعی است و نقطه قوت اصلی اش ضربات پایانی ای است که به توپ 

می زند. این گلی بسیار درخشان بود. او در زمین واقعا آرام و خونسرد بود.«
فابینیو موفق شد روی پنالتی ای که به دلیل خطای هند عجیب اتان ابانکس 

لندل به دست آمده بود دروازه بان را فریب داده و دروازه را باز کند.
اما ۴۴ دقیقه طول کشید تا لیورپول در این بازی از حریف پیش بیفتد، هرچند 
آنها از دقایق ابتدایی مالکیت توپ را کامال در اختیار داشتند اما نتوانستند تهدیدی 
جدی روی دروازه تیم حریف ایجاد کنند. این در حالی بود که شروزبری به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در بین بازیکنانش در روزهای اخیر با مشکالت بسیاری روبرو 

شده و زمین تمرین این باشگاه نیز ۴۸ ساعت بسته شده بود.
لیورپول در حالی نیمه اول را با پیروزی پشت سر گذاشت که بردلی، گوردون، 
الیجا دیکوسن بونر، مکس والتمن و تیلور مورتون همگی در ترکیب این تیم حضور 
داشتند که در مجموع ۱۵ بازی ندارند و هفت بازی از این ۱۵ بازی به مورتون 

تعلق دارد.
فن دایک با ۱۴ گل زده بهترین گلزن این تیم بود، در حالی که شش بازیکن 
هجومی روی هم رفته ۱2 گل زده بودند که همگی توسط کورتیس جونز یا فابینیو 

به ثمر رسیده بود.
به نظر نمی رسید که خطر زیادی از سوی حریف دروازه لیورپول را تهدید 
لیورپول در زمین  نفره همیشگی  از خط دفاع چهار   بازیکن  اما حضور سه  کند 
نشان از محافظه کاری کلوپ می داد که پس از دوران قرنطینه بار دیگر به کنار 

زمین برگشته بود.
گوردون زمینه ساز اولین مهار توپ این بازی شد، زمانی که از سمت راست به 
سمت دروازه آمد و باعث شد ماروسی برای مهار توپ به سمت تیر نزدیک برود اما 

در نهایت این تیم مهمان بود که گل اول بازی را به ثمر رساند.

تالش بزرگان اروپا برای جذب پدیده فوتبال برزیل
رئال مادرید، بارسا و لیورپول برای 
جذب پدیده نوجوان فوتبال برزیل خیز 

برداشته اند.
پدیده  جدیدترین  نام  اِندریک 
بزرگان  نگاه  که  است  برزیل  فوتبال 
اروپا را به سمت خود جلب کرده است.

رده  در  مسابقاتی  در  اِندریک 
و  درخشد  می  سائوپائولو  در  جوانان 
خیلی ها آینده بزرگی را برایش متصور 
هستند. این پدیده ۱۵ ساله را می توان 
ستاره آینده دار پالمیراس و فوتبال برزیل 

دانست. اِندریک چهار گل به ثمر رسانده و سرعت بی نظیری دارد و خیلی ها او را با 
وینیسیوس جونیور ستاره رئال مقایسه می کنند. جالب اینکه مدیر برنامه های اِندریک 
نیز همان مدیر برنامه های وینسیوس است. درخشش او به اندازه ای بود که برخی در 
برزیل می گویند، از زمان نیمار بازیکنی در این سطح را در مسابقات کوپینیا ندیده ایم.
اِندریک با عملکرد درخشانش نگاه های زیادی را به خود جلب کرده است و 
گفته می شود که لیورپول، رئال مادرید و بارسلونا به جذب وی ابراز تمایل کرده اند.
البته اِندریک تنها ستاره حال حاضر کوپینیا نیست بلکه ماتیوس فرانچا دیگر 
بازیکنی است که نگاه باشگاه های بزرگ را به خود جلب کرده است. پاتاتی چپ پا 
از سانتوس، روآن گلزن سانتوس، روبنس از اتلتیکو مینیرو نیز دیگر ستارگان مسابقات 
هستند. شواهد حکایت از این دارند که اِندریک ۱۵ ساله قرار است که آینده بزرگی را 
پیش رو داشته باشد و باشگاه های دیگری هم به خرید وی عالقمند  خواهند شد.

PSG نیمکت نشینی، عادت جدید اسطوره رئال در

مائوریسیو پوچتینو سرمربی پی اس جی اذعان کرد که سرخیو راموس فعال 
رقابت را به دو مدافع میانی دیگر تیمش باخته است.

یکشنبه شب گذشته در آخرین بازی هفته 2۱ لیگ فرانسه پی اس جی در 
خانه برابر لیون متوقف شد. در یان بازی ابتدا لوکاس پاکتا لیون را پیش انداخت ولی 
ِکلِر در نیمه دوم حساب کار را مساوی کرد و در نهایت تساوی ۱-۱ برای دو تیم 
به ثبت رسید. در این بازی پی اس جی لیونل مسی و نیمار را در اختیار نداشت و 

کیلیان امباپه نیز نتوانست کار خاصی انجام دهد.
از دیگر غایبان پی اس جی سرخیو راموس بود که روی نیمکت حضور داشت 

و مائوریسیو پوچتینو سرمربی تیم او را به زمین نفرستاد.
فصل جاری راموس تنها دو بار در لوشامپیونا برای پی اس جی به میدان رفته 
است. او در رقابت با مارکینیوش و کیمپمبه فعال قافیه را باخته است. آخرین بازی 

راموس 22 دسامبر برابر لوریان بود که دقیقه ۸۴ اخراج هم شد.
پوچتینو در مورد نیمکت نشینی راموس به خبرنگاران گفت:» سرخیو مصدوم 
نیست و شرایط بدنی خوبی دارد ولی نیمکت نشینی او تصمیمی فنی بود. ما با ۴ 
دفاع بازی کردیم و باید توجه داشت که در تیم رقابت شدیدی به خصوص در فاز 
دفاعی وجود دارد. امیدوارم راموس بتواند هفته های بعد برای ما بازی کند ولی هیچ 
چیز تضمین شده نیست.. امشب ترجیح بر این بود که مارکینیوش و کیمپمبه در 

میدان باشند؛ همین.«

قائم مقام اسبق سازمان 
امیدوارم  گفت:  بدنی،  تربیت 
فعلی  و  پیشین  ن  ا یر مد
فوتبال در خصوص اساسنامه فدراسیون 
سوژه سازی نکنند و به صورت جدی از 

این مساله خودداری کنند.
خصوص  در  آشتیانی  واعظ   امیر 
فوتبال  پیشین  اظهارات برخی مدیران 
ایران در خصوص اهمیت تایید اساسنامه 
شورای  مجلس  در  فوتبال  فدراسیون 
بررسی  باید  ابتدا  در  گفت:  اسالمی، 
کنیم و ببینم فیفا تا اسفند به فدراسیون 
خیر.  یا  است  داده  زمان  ایران  فوتبال 
اگر منظور فیفا اسفندماه باشد باید خود 
تا  شوند  پیگیر  فدراسیون  مسووالن 

مشکالت برطرف شود.
کارهای  مجلس  داد:  ادامه  وی 
بسیار مهمی را مورد بررسی قرار می دهد 
فوتبال  به  را  خود  اولویت  نمی تواند  و 
اختصاص دهد. اگر مسووالن فدراسیون 
فوتبال زمان زیادی ندارند باید به جای 
فراکسیون  طریق  از  کردن،  مصاحبه 

ورزش پیگیر تایید اساسنامه باشند.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل 
تهران گفت: مدیران فدراسیون فوتبال 
در  اساسنامه  تایید  پیگیری  مرتب  که 
تایید  مجلس هستند، بررسی کنند که 
اساسنامه در مجمع این فدراسیون چقدر 
دارند  انتظار  حاال  که  است  برده  زمان 
مجلس در کوتاه ترین زمان این موضوع 

را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: تمام فدراسیون های 
پارلمان  به  را  خود  اساسنامه  دنیا 
این حق مجلس  و  کشورشان می برند 
برای  کافی  زمان  که  است  کشورمان 

بررسی اساسنامه داشته باشد.
قائم مقام سازمان تربیت بدنی در 
خصوص مصاحبه برخی مدیران پیشین 
دلسوز  افرادی  اینکه  فدراسیون، گفت: 
اتفاق بدی  باشند  به دنبال تذکر دادن 
نیست، اما امیدوارم بعضی از دوستان به 
به صورت  و  نباشند  دنبال سوژه سازی 
کنند.  خودداری  مساله  این  از  جدی 
ورزش ما به آرامش نیاز دارد و بعضی 
را  آرامش  این  می تواند  سوژه سازی ها 

از بین ببرد.
برخی  روزها  این  داد:  ادامه  وی 
فوتبال  سیون  فدرا پیشین  مدیران 
انجام می دهند که سوژه  صحبت هایی 

و  فیفا  بدانیم  باید  بود.  بزرگی  سازی 
به  شدت  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

دنبال همین سوژه سازی ها است.
واعظ آشتیانی اظهار داشت: فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال بهانه 
تراشی هستند و متاسفانه نگاه سیاسی 
سیاست شان  آنها  دارند.  ما  کشور  به 
برگرفته از اتحادیه اروپا و آمریکا است 
و رفتارهایی دارند که نشان می دهد فیفا 

به دنبال بازی های سیاسی است.
وی تاکید کرد: برخی سوژه سازی 
ها به خاطر منافعی است که برخی در 
از  افراد  این  دست  باید  دارند.  فوتبال 
این  به  آرامش  تا  شود  کوتاه  فوتبال 

رشته ورزشی بازگردد.
در  استقالل  اسبق  مدیرعامل 
باشگاه های  سازی  خصوصی  با  رابطه 
دوره  در  گفت:  استقالل  و  پرسپولیس 
مدیران قبلی وزارت ورزش بارها گفتم 

بازی  یک  سازی  خصوصی  جریان 
سیاسی است و می خواهند برای دولت 
وزیر  به  و  کنند  تراشی  هزینه  جدید 
بازی های  ورزش می گویم اصال وارد 

تیم قبلی نشود.
در خصوص حذف  وی همچنین 
استقالل، پرسپولیس و گل گهر از لیگ 
قهرمانان آسیا، اظهار داشت: باید بگویم 
مدیران  بی تدبیری  حاصل  اتفاق  این 
گذشته است و اگر این اتفاق امروز علنی 
شده نباید وزارت ورزش فعلی را مقصر 
بدانیم. هرچه برخی در گذشته کاشته ند، 

امروز برداشت شد.
واعظ آشتیانی گفت: وزارت ورزش 
در چند سال گذشته برای فرار از مالیات؛ 
نه مجمع، نه حسابرسی قانونی و نه هیچ 
چیز دیگری برای این دو باشگاه برگزار 
برگزاری  که  بدانید  را  این  ولی  نکرد 
داشت  را  خاصیت  این  حداقل  مجمع 
که مدیران سابق متوجه زیان ده بودن 

این دو باشگاه می شدند.
م  تما ید  نبا  : د کر کید  تا وی 
را  گذشته  سالیان  در  خود  ضعف های 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  گردن  به 
بیندازیم. فدراسیون فوتبال که می بیند 
کنفدراسیون  در  مرتب  ما  باشگاه های 
چرا  می شوند،  جریمه  آسیا  فوتبال 
رونوشت مجامع باشگاه ها را نمی خواهد. 
نظارت ساده بر اقدامات می تواند از بروز 

مشکالت بزرگ جلوگیری کند.

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل تهران:

حذف استقالل و پرسپولیس حاصل بی تدبیری مدیران گذشته است! 

بیانیه ای  در  پرسپولیس  باشگاه 
نوشت:  بدوی  کمیته  علیه  شدیدالحن 
اسنادی که در ارتباط با عدم صدور مجوز 
حرفه ای باشگاه پرسپولیس انتشار یافته، 
بر دخالت بعضی عوامل داخلی در این 

اتفاق صحه می گذارد.
ل  تبا فو ن  سیو ا ر کنفد
از  خودداری  از  پس  آسیا)ای اف سی( 
باشگاه   ۳ به  حرفه ای  مجوز  صدور 
تفصیلی  شرح  درخواست  برای  ایران، 

رای، مهلت ۱۰ روزه ای را تعیین کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا دفاعیات 
و  پرسپولیس  استقالل،  باشگاه های 
حرفه ای  مجوز  با  رابطه  در  را  گل گهر 
قبول نکرد و این سه تیم از حضور در 
 2۰22 سال  در  آسیای  قهرمانان  لیگ 

محروم شدند.
ه  شگا با  ، ق تفا ا ین  ا ل  نبا بد
پرسپولیس روزیکشنبه با ارسال نامه ای 
شرح  ارسال  خواهان  کنفدراسیون،  به 
تفصیلی رای به این باشگاه شد و پس 
از دریافت این رای در بیانیه ای، کمیته 

بدوی را هدف قرار داد و نوشت:
به  توجه  با  پرسپولیس   باشگاه 
خبرگزاری ها  بعضی  به  اسناد  ارسال 
افرادی  سوی  از  خبری  سایت های  و 
عدم صدور  دالیل  با  ارتباط  در  خاص 
از  پرسپولیس  باشگاه  حرفه ای  مجوز 
سوی کمیته بدوی به اطالع می رساند؛ 
مساله  این  بر  خوبی  به  اقدام  همین 
اعضای  بعضی  که  می گذارد  صحه 
کمیته بدوی در این امر دخیل بوده اند 
و همچنان تالش های ایشان برای خنثی 
کردن اقدامات برای صدور مجوز ادامه 
بارها  این  از  پیش  که  موضوعی  دارد. 
مورد تاکید قرار گرفته است و خواهان 
رسیدگی به موضوع از سوی بخش های 

مسوول شده بودیم.
این وضعیت، نه فقط اقدامی علیه 
و  کشور  علیه  اقدامی  که  پرسپولیس 
مردم است. باید دید از چنین مسائلی، 

چه اهدافی دنبال می شود.
کمیته  که  اسنادی  با  ارتباط  در 
انتشار آن کرده، نکات  به  اقدام  بدوی 
عجیب دیگری هم وجود دارد. از جمله 
این که در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به هیج وجه، اشاره به جعل، فتوشاپ یا 

مواردی از این دست نشده است.
این  ما،  اساسی  سوال  همچنین 
بر  داشت  وجود  نواقصی  وقتی  است 
حرفه ای  مسوولیت  و  رسالت  اساس 
کمیته بدوی با چه سوءنیت و سوء هدفی 
در موعد مقرر تذکر و هشدار الزم داده 
نشد؟! این رویه اگر یک کارشکنی آشکار 
و خیانت نیست، پس چیست؟ اگر اسم 
این  کار وطن فروشی نیست، پس چه 

چیزی است؟
حال چرا در مقطع کنونی، چنین 
اسنادی که ایرادهای درج شده در آن 
از  شده  مطرح  ایرادهای  جزو  اصال 
این  به  است  نبوده  کنفدراسیون  سوی 
شکل رسانه ای می شود؟ آیا غیر از این 
است که همان عوامل داخلی که تمام 
این پروژه را مهندسی و هدایت کرده اند، 
به دنبال تحریک کنفدراسیون علیه 2 
باشگاه پرسپولیس و استقالل هستند تا 
راه بر هرگونه دریافت مجوز ببندند؟ آیا 
این مساله اقدامی برای دادن اطالعات 
نادرست به منظور ایجاد اخالل در امور 
با توجه به اهمیت فوتبال برای  کشور 

آحاد جامعه نیست؟
 آیا اعضای کمیته بدوی به دنبال 
برای  عمومی  افکار  کردن  منحرف 
سرپوش گذاشتن بر قصور و کم کاری 
خود هستند؟ با این حجم از اقدامات ضد 
ملی داخلی چگونه می توان این کار را 

سر و سامان داد؟
جدی  تقاضای  اساس  همین  بر 
از  ذیربط  نهادهای  ز  ا باشگاه  این 
جمله پلیس فتا این است که با توجه 
رند  دا که  ناتی  مکا ا و  تخصص  به 
این  افشای  و  درز  سازند  مشخص 
به  محرمانگی  اصل  بر خالف  نامه ها 
اتفاق  افرادی  چه  توسط  و  چه شکل 
ند  ا می تو له  مسا ین  ا است.  ده  فتا ا
اتفاقات  درباره  را  خوبی  سرنخ های 
به  افراد  این  آینده  اقدامات  و  گذشته 
دست دهد. هرچند جامعه فوتبال ایران 
و باشگاه پرسپولیس به خوبی می دانند 
که این مسایل از کجا نشات می گیرد. 
شاید هم تصور می کنند پرسپولیس و 
پاس  روزگار  به  می شود  را  استقالل 
دچار کرد. همانطور که قبال گفته شد 
باید به این افراد به جای نشان لیاقت 

نشان خیانت داد.
و اما به جهت اطالع افکار عمومی 
گزارش  با  مطابق  اطالع می رساند؛  به 
کنفدراسیون،  نظر  از  مستقل،  ممیزی 
باشگاه پرسپولیس ۱۷ معیار را رعایت 

نکرده بود یا اسناد درباره رعایت آن ها 
عبارت  که  است  بوده  اشکال  دارای 

بودند از:
۱-مراقبت های پزشکی از بازیکنان

بازیکنان  برای  آموزشی  2-برنامه های 
و کادر

۳-استادیوم مورد تایید برای مسابقات  
 AFC

۴-طرح خروج ایمنی از استادیوم
۵-حکم مدیر آکادمی

۶-حقوق، مسئولیت ها و وظایف پرسنل 
متقاضی - مسئولیت و وظایف  پرسنلی

فصل  طی  جابجایی ها  ۷-مسئولیت 
مجوز

۸-اظهارنامه حضور در مسابقات آسیایی
۹-مدارک حقوقی

۱۰-مالکیت و مدیریت باشگاه
۱۱-قرارداد کتبی با بازیکنان حرفه ای
۱2-صورت های مالی حسابرسی شده

به  و  کارمندان  به  بدهی  ۱۳-عدم 
ارگان های مالیاتی

صدور  از  قبل   – نماینده  ۱۴-مکاتبه 
مجوز حرفه ای

۱۵-اطالعات آتی مالی
۱۶-مسئولیت اطالع رسانی در خصوص 

رویدادهای مهم مالی متعاقب
اطالعات  رسانی  اطالع  ۱۷-مسئولیت 

مالی آتی
پس  که  است  ذکر  به  م  الز
در  مجوز  صدور  کمیته  با  جلسه  از 
سازمان لیگ به این نتیجه رسیدیم که 
برخی از این ایرادات نا به جا بوده، چرا 
بارگذاری  مقرر  موعد  در  مدارک  که 
نیز  مجوز  صدور  کمیته  تایید  مورد  و 
باشگاه  همچنین  است.  گرفته  قرار 
که  مهلتی  همان  در  نیز  پرسپولیس 
تعیین شده بود، دفاعیات خود را ارایه 
دریافت  منتظر  حاضر  حال  در  و  کرد 
رای عدم صدور مجوز  تفصیلی  شرح 
حرفه ای هستیم تا نسبت به استیناف 
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بیانیه شدیدالحن باشگاه پرسپولیس علیه کمیته بدوی؛

اقدامی علیه پرسپولیس، اقدامی علیه کشور و مردم است!

هرچند باشگاه های ایرانی از حضور 
آسیا  قهرمانان  لیگ  جدید  فصل  در 
اخبار  خالف  بر  اما  شده اند،  محروم 
مطرح شده محرومیت دو ساله در کار 
نیست. در صورتی که آنها ایرادات خود 
را برطرف کنند فصل آینده به مهم ترین 
و معتبرترین مسابقات باشگاهی قاره کهن 

باز خواهند گشت.
نام  روی  بر   AFC قرمز  خط 
گذاشتن  کنار  و  ایرانی  باشگاه های 
سرخآبی ها و همچنین گل گهر از لیگ 
قابل  غیر  و  تلخ  اتفاق  آسیا  قهرمانان 
باوری را برای فوتبال ایران رقم زد. البته 
این مهم با واکنش های متفاوتی روبرو 
حرفه ای  مجوز  صدور  است.بحث  شده 
باشگاه های ایران به خصوص دو تیم پر 
طرفدار استقالل و پرسپولیس به موضوع 
ماه های  در  ایران  فوتبال  بحث  مورد 
پیش  ماه  یک  است.  شده  تبدیل  اخیر 
اعضای کمیته مجوز حرفه ای در ایران، 
اعالم کردند که  در حرکتی خودجوش 
مجوز پرسپولیس و استقالل تنها سه ماه 
اعتبار دارد که البته قابل پیش بینی بود 
این فرصت باعث نگه داشتن نمایندگان 
پر طرفدار ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

نخواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا کمیته ای 
مدارک  تا  کرده  مشخص  ایران  در  را 
تیم های شرکت کننده در لیگ قهرمانان 
آسیا را مورد بررسی قرار دهد و ای اف 
سی گزارشات را بر اساس نظرات کمیته 

 AFC .بدوی؛ تایید، رد یا اصالح می کند
سامانه ای دارد که زیر نظر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا است و در آن آیتم هایی را 
مشخص و مقررات و ضوابطی را اعالم 
باشگاه های  آن  اساس  بر  که  کرده 
می خواهند  که  مجوز  کننده  درخواست 
در آسیا باشند باید اطالعات و فایل های 
خودشان را در سامانه را بارگذاری کنند و 
این مدارک بعد از آن توسط هیات های 

بدوی رسیدگی می شود.
مردودی در اسناد حقوقی

ی  ا بر ه  شگا با قی  حقو د  سنا ا
از عمده ترین  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
می شود  محسوب  مدارک  مهم ترین  و 
هیچ  با  سی  اف  ای  گفت  می توان  و 
کشور و باشگاهی در راستای این قانون 

شوخی ندارد.
سپولیس  مدیران  که  مدارکی 

استقالل در سایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا بارگذاری کرده  بودند مورد بررسی 
دستور  و  نامه  آیین  با  و  گرفت  قرار 
این  نتیجه  شد.  داده  مطابقت  العمل ها 
باشگاه  دو  حقوقی  حوزه  در  که  شده 
مردود اعالم شدند چرا که سهامدار عمده 

آنها دولت بود.
یکی از موارد اصلی و مورد تاکید 
کنفدراسیون فوتبال آسیا  این است که 
دولت ها نباید تیم داری کند و دیگر اینکه 
سهامدار عمده دو باشگاه نباید یکی باشد. 
این یک ایراد اساسی و بزرگ  است و 
باشگاه  دو  مسووالن  اینکه  به  توجه  با 
پرطرفدار، اطالعات و مدارک را خودشان 

بارگذاری کرده اند قابل کتمان نیست.
مصاحبه های بد موقع

کنفدراسیون فوتبال آسیا حساسیت 
مالی  حساب های  تسویه  روی  ویژه ای 

مجوز  می خواهد  که  هرکسی  دارد. 
حرفه ای بگیرد یک سری الزامات دارد و 
اگر نداشته باشد مجوز نمی گیرد. در مورد 
مسائل مالی نیز AFC بسیار حساس است 

و آنها نباید بدهی داشته باشند.
و  ستقالل  ا ن  مدیرا حبه  مصا
اصلی  بهانه های  از  یکی  پرسپولیس 
برای حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا 
محسوب می شود، وقتی آنها در تلویزیون 
از بدهی ها و مشکالت مالی حرف می زنند 
است. استناد  قابل  و  دقیق  سند  یک 

بازگشت به آسیا با یک سال تاخیر
کنفدراسیون فوتبال آسیا سه سال 
پیش برای ایران جریمه ۱2۰ هزار دالری 
در نظر گرفت و با توجه به اتفاقات اخیر 
هزار دالری  در حدود 2۵۰  ای  جریمه 
می شود  بینی  پیش  ایران  فوتبال  برای 
آن  به  نیز  دالری  هزار   ۱2۰ جریمه  و 

اضافه خواهد شد.
شنیده می شد احتمال محرومیت از 
مسابقات فصل آینده نیز وجود دارد اما این 
اتفاق رخ نخواهد داد چرا که کنفدراسیون 
باید  که  گرفته  را  ایراداتی  آسیا  فوتبال 
برطرف شود. در این باره می توان مثالی 
زد، وقتی تیم ها به خاطر بدهی پنجره  نقل 
و انتقالی شان بسته می شود در صورتی که 
بدهی خود را پرداخت کنند پنجره شان باز 
می شود و حاال با رفع ایرادات نمایندگان 
مسابقات  در  دوباره  ایران مجوز حضور 
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را پیدا 

می کنند.

در صورت فراهم کردن خواسته های AFC؛

باشگاه های ایرانی  فصل آینده به آسیا بر می گردند



7 علمیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1927- سه شنبه 21 دی 1400
با فناوری تشخیص چهره، شناسایی 
دانش آموزان کم توجه آسان می شود!

محققـان چینـی بـرای اولین بـار از فنـاوری تشـخیص چهـره برای 
محاسـبه میـزان تمایـل و توجـه دانش آمـوزان بـه مباحث ارائه شـده در 

کالس اسـتفاده کردند.
بـه نقـل از دیلی میـل، یکی از مهمترین مشـکالت معلمـان هنگام 
تدریـس در کالس، مسـئله عـدم توجـه کافـی دانش آمـوزان بـه مبحث 
تدریـس یـا شـیوه آموزشـی معلـم اسـت. در صورتی کـه این مشـکل بر 
طـرف نشـود، بازدهـی آمـوزش پایین آمـده و انگیزه دانش آمـوزان برای 

فعالیـت در کالس نیـز کاهـش می یابد.
پروفسـور وی شـیائودونگ، متخصـص علـوم رایانه ای از دانشـگاه 
سـیچوان چیـن عنوان کرد: مسـئله توجـه فعال دانش آمـوزان در کالس 
درس در کیفیـت آمـوزش بسـیار موثـر اسـت،  بنابرایـن بـا اسـتفاده از 
نرم افـزار تشـخیص چهـره هوشـمند و فعـال کـه بـه طـور همزمـان 
وضعیـت صـورت همـه دانش آموزان کالس را بررسـی می کنـد می توان 

از میـزان عالقـه آنهـا بـه موضوع آگاه شـد.
وی در ادامـه افـزود: بـا اسـتفاده از این فنـاوری معلمان یـا افرادی 
کـه در حـال ارائـه مبحـث در کالس هسـتند می تواننـد میـزان عالقـه 
دانش آمـوزان یـا دانشـجویان را نسـبت بـه موضـوع دریافـت کننـد و با 
تغییـر لحـن یـا تغییر موضـوع، دوباره تمرکـز کالس را بـه مبحث جذب 

. کنند
مهمتریـن مزیـت فنـاوری تشـخیص میـزان توجـه دانش آمـوزان، 
شناسـایی کیفیـت و نـوع روش تدریـس معلمـان در امـر آموزش اسـت.

 نتایج یک تحقیق جدید جنجالی نشان داد:
نوزادانی که بدون نیاز به تخمک جنس 

مونث متولد می شوند!

نتایـج یـک تحقیـق جدیـد جنجالـی مدعـی اسـت کـه در آینـده 
می تـوان نوزادانـی را بـدون نیـاز بـه تخمک جنـس مونث تولیـد کرد.

بـه نقـل از سـی.ان.ان، دانشـمندان دانشـگاه بث انگلسـتان برای 
نخسـتین بـار موفـق شـده اند بچـه موش هـای سـالم را بـدون نیـاز به 

تخمـک و تنهـا با اسـپرم تولیـد کنند.
سـابقا تصـور رایـج این بـود که تنها یک سـلول تخمـک می تواند 
تغییـرات الزم را در اسـپرم بـه منظـور ایجـاد جنیـن بوجـود آورد زیـرا 
تخمـک از یـک نـوع خاص از تکثیر سـلولی تشـکیل می شـود که تنها 

نیمـی از تعـداد کروزوم هـا برخوردارند.
از  می شـوند.  تولیـد  شـکل  همیـن  بـه  نیـز  اسـپرم  سـلول های 
ایـن رو تخمـک و اسـپرم بـا هـم یـک سـهمیه ژنتیکـی را تشـکیل 
می دهنـد و نیمـی از دی ان ان فرزنـد از مـادر و نیمـی دیگـر از پـدر 

می شـود. تامیـن 
امـا اکنـون دانشـمندان نشـان داده انـد کـه می تـوان جنین هـا را 
از سـلول های دارای کرموزوم هـای کامـل تولیـد کننـد، بنابراین شـاید 
بتـوان از هـر سـلول بـدن بـرای بـارور شـدن توسـط اسـپرم اسـتفاده 

. د کر
تکنیک هـای  از  دانشـمندان  کـه  اسـت  بـار  نخسـتین  ایـن 
بارورسـازی غیررایـج اسـتفاده کرده انـد. پیـش از ایـن، آن هـا توانسـته 
بودنـد تخمک هـا را بـه گونـه فریـب دهنـد کـه بدون نیـاز به اسـپرم، 
جنیـن تولیـد کننـد. البتـه جنین هـای بدسـت آمـده در ایـن روش چند 

روز بعـد مردنـد.
 Nature Communications طبق ایـن یافته ها که در مجلـه
منتشـر شـده،  یکـی از هـر چهـار بچـه مـوش متولـد شـده بـا اسـپرم 
تنهـا، زنـده مانـده و بـه موش هـای بالغ سـالم تبدیل شـدند. بـه گفته 
محققـان، بـا ایـن دسـتاورد در آینده دور شـاید بتـوان جنـس مونث را 

از فرآینـد تولیدمثـل حـذف کرد.
در ایـن تحقیـق، دانشـمندان از یک تخمک بارور نشـده اسـتفاده 
کـرده و بـا بـه کارگیـری مـواد شـیمیایی، آن را فریب دادند تـا به یک 
شـبه جنیـن تبدیـل شـود. ایـن جنین هـای جعلـی از اشـتراکات زیادی 
بـا سـلول های عـادی ماننـد سـلول های پوسـت برخـوردار بودنـد، بـه 
ایـن معنـی کـه آن هـا نیـز تکثیـر شـده و دی ان ای خـود را کنتـرل 

می کردنـد.
اگرچه دانشـمندان در این آزمایش از یک سـلول تخمک اسـتفاده 
کردنـد، امـا معتقـد نیسـتند که نیـازی به آن بـرای انجام بارور سـازی 
باشـد. در حالـت نظـری، ایـن تکنیـک می توانـد بـا انـواع سـلول های 
بـدن انجـام شـود زیرا در ابتـدای آزمایـش، نیمـی از کرومزوم ها حذف 

شـدند تـا بتواننـد بـا کرومزوم های اسـپرم ترکیب شـوند.
محققـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اگـر تزریـق اسـپرم بـه 
پـس  کنـد،  تولیـد  را  سـالم  کـودکان  بتوانـد  مـوش  شـبه جنین های 
شـاید بتـوان در آینـده نتایـج مشـابهی را با اسـتفاده از سـلول های غیر 

آورد. بدسـت  انسـان ها  در  تخمـک 
بـه گفتـه دکتـر تونی پـری، سرپرسـت ایـن تحقیـق، ایـن اولین 
بـار اسـت کـه چیـزی غیـر از تخمـک بـا اسـپرم ترکیـب و منجـر بـه 

تولـد نوزاد شـده اسـت.
کامـل  سـالمت  از  آزمایـش،  ایـن  از  حاصـل  موش هـا  بچـه 
بچه هـای  توانسـتند  و  داشـتند  عـادی  عمـر  طـول  بـوده،  برخـوردار 

بیاورنـد. دنیـا  بـه  سـالمی 
حـذف تخمـک از فرآینـد بـاروری می توانـد تاثیـر گسـترده ای در 
جامعـه داشـته باشـد. بـه گفتـه دکتـر پـری، در آینـده شـاید بتـوان از 
سـلولهای عـادی بـدن بـرای ترکیـب بـا اسـپرم و تولیـد جنیـن بهـره 
بـرد. ایـن کشـف می توانـد در آینـده بـرای درمـان نابـاروری کاربـرد 
داشـته باشـد. گام بعـدی دانشـمندان آزمایـش ایـن فرضیه با اسـتفاده 

از سـلولهای پوسـت اسـت.

پنج واقعیت مهم 
در مورد تومورهای مغزی

از هر ۱۰۰ هزار مرد ۳.۹ نفر و از هر ۱۰۰ هزار زن، ۳ نفر به تومور 
مغزی بدخیم مبتال هستند.

در سال 2۰۰2 میالدی تعداد مبتالیان به این عارضه ۱۸۹ هزار 
و  هزار   2۵۶ به  مبتالیان  تعداد  میالدی   2۰۱2 در سال  و  نفر   ۵۸2 و 
2۱۳ نفر رسید. این در حالی است که در هر روز حدود ۷۰۰ بیمار مبتال 
درباره  واقعیت مهم  پنج  ادامه  در  تومور مغزی شناسایی می شوند.  به 
اطالع  آنها  از  باید  افراد  تمام  که  کنیم  می  مرور  را  مغزی  تومورهای 

داشته باشند:
***تمام تومورهای مغزی، سرطانی نیستند

انواع مختلفی از تومورهای مغزی وجود دارند که برخی خوش خیم 
هستند؛ یعنی با سرعت بسیار کم رشد می کنند و یا اساسا در خارج از 
بافت مغز ایجاد می شوند. برخی دیگر بدخیم هستند، به سرعت رشد می 

کنند و درمان آن ها امکان پذیر نیست.
مشکالت  به  منجر  است  ممکن  هم  خیم  خوش  ***تومورهای 

جدی شوند
است که جمجمه یک  این  مغزی  تومورهای  علت خطرساز شدن 
فضای محدود و بسته از جنس استخوان ضخیم است و به همین علت 
هر چیزی که درون جمجمه یا خارج از بافت مغز رشد کند فضای زیادی 
را اشغال کرده و به نقاط حساس مغز فشار وارد می کند. به همین علت 
در مورد تومورهای مغزی تنها به نوع آن ها توجه نمی شود، بلکه محل 

شکل گیری تومور هم دارای اهمیت زیادی است.
مشکالتی که در پی تشکیل یک تومور مغزی ایجاد می شوند شامل 
مشکالت بینایی، دشواری در تکلم، ناتوانی در درک زبان یا ضعف در یک 

طرف بدن را شامل می شوند.
***تومورهای مغزی از جمجمه خارج نمی شوند

تمام تومورهای مغزی دارای این ویژگی مشترک هستند که به سایر 
اندام ها سرایت نمی کنند، زیرا نحوه دسترسی آن ها به رگ های خونی 

با سایر اندام های بدن متفاوت است.
***استفاده از تلفن همراه موجب تشکیل تومور مغزی نمی شود

همه ما این شایعه را شنیده ایم که مکالمه با تلفن همراه موجب 
و  علمی  مدرک  هیچ  این  وجود  با  شود.  می  مغزی  تومور  تشکیل 
است  این  واقعیت  کند.  تایید  را  شایعه  این  که  ندارد  وجود  مستدلی 
تومورهای  تشکیل  عامل  چیزی  چه  دانیم  نمی  درستی  به  ما  که 

است. مغزی 
***نمی توان مانع تشکیل و رشد تومورهای مغزی شد

متاسفانه هیچ راه مؤثری برای جلوگیری از تشکیل و رشد تومورهای 
مغزی وجود ندارد. با وجود این پزشکان توصیه می کنند که افراد، به ویژه 
افراد کمتر از ۱۸ سال، تا حد ممکن از قرار گرفتن در معرض تشعشعات 

شدید اجتناب کنند.

زیر نظر: سمیرا امامی

خارج  کنترل  از  دما  که  زمانی 
تاثیر  تحت  شما  خون  قند  می شود، 
هم  و  گرم  هوای  هم  می گیرد.  قرار 
روی  می توانند  بیش ازحد  سرد  هوای 
تاثیر  شما  داروهای  و  اندازه گیری  ابزار 
تولید  در  شما  بدن  توانایی  و  بگذارند 
دهند.  کاهش  را  انسولین  از  استفاده  و 
وقتی  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
مبتالبه  افراد  بیشتر  است  گرم  هوا 
دیابت کارشان به بیمارستان و اورژانس 
می کشد، چون این افراد به گرما حساس 
تابستان  در  این،  بر  عالوه  هستند. 
بیماری گرمایی باعث می شود که تعداد 
مرگ ومیر بیماران دیابتی افزایش یابد. 
برای  می تواند  نیز  کم  دمای  همچنین 
افراد مبتالبه دیابت مشکل آفرین باشد، 
تاثیر آب وهوا روی خود  از  اما می توان 

کاست.
به نقل از روزنامه سپید، در ادامه 
این مقاله به توصیه هایی اشاره می کنیم 
آنها  از  استفاده  با  می توانند  افراد  که 
خود  خون  قند  روی  آب وهوا  تاثیر  از 

بکاهند.
۶  توصیه برای در امان ماندن از 

گرمای تابستان
افزایش  هوا  دمای  که  زمانی 
بستن  کار  به  با  می توانید  می یابد 
گام های زیر دیابت خود را تحت کنترل 

نگه دارید
کم آب  بدنتان  باشید  مراقب   .۱

نشود:
این  گرما  فصل  اصلی  مشکل 
است که افراد به آسانی دهیدراته یا دچار 
کم آبی بدن می شوند. زمانی که دهیدراته 
باالتر  شما  خون  قند  غلظت  می شوید، 
می رود، چون خون کمتری در کلیه های 
کلیه های  در  اگر  است،  جریان  در  شما 
شما خون کمتری باشد، کلیه های شما 
نمی توانند به طور موثر گلوکز )قند خون( 
اضافی بدن شما را از طریق ادرار از بدن 
خارج کنند. زمانی که هوا گرم است آب 
یا نوشیدنی های بدون قند فراوانی بنوشید. 
احساس  که  نباشید  این  منتظر  هرگز 

تشنگی کنید و سپس آب بنوشید.
2. از داروهای خود خوب نگهداری 

کنید:
تابستان  فصل  باالی  دمای 
دستگاه  دیابت،  داروهای  می تواند 
سنجش قند خون و نوارهای تست قند 

خون شما را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی 
امکان  است،  گرم  بیرون  هوای  که 
فاسدشدن انسولین و دیگر داروها بیشتر 
از  به خوبی  باشد که  می شود. حواستان 
داروهای خود مراقبت کنید، یعنی آن ها 
گرمای  به دوراز  و  مناسب  دمای  در  را 
هرگز  مثال،  برای  نگه دارید.  شدید 
داروها  این  تابستان  گرم  روزهای  در 
در  ندارید.  نگه  خود  ماشین  درون  را 
روزهای گرم تابستان این امکان وجود 
دارد که دمای ماشین شما تا ۶۵ درجه 
سفر  می خواهید  اگر  برسد.  سلسیوس 
کنید، فراموش نکنید که باید داروهای 
این  ببرید.  همراهتان  را  خود  دیابت 
داروها را درون یک دستگاه خنک کننده 
یا ظرف حاوی یخ نگه دارید. حواستان 
باشد که این داروها در تماس مستقیم 
با یخ نباشند، بلکه هدف این است که 
این داروها در دمای مطلوب و به دوراز 

گرما باشند.
۳. در روزهای گرم خودتان را در 

معرض گرما قرار ندهید:
تمرین یا ورزش یک بخش مهم 
خون  قند  کنترل  و  دیابت  مدیریت  در 
است، اما نیازی نیست که در گرم ترین 
فضای  در  تابستان  روزهای  زمان های 
باز تمرین کنید. می توانید تمرین خود را 
در خنکی صبح یا پس از غروب آفتاب 
انجام دهید.« یک گزینه دیگر این است 
که در باشگاهی تمرین و ورزش کنید 

که خنک کننده مناسبی دارد.
را  پایین  خون  قند  نشانه های   .۴

بدانید:
بعضی از عالئم ناشی از خستگی 
گرمایی شبیه به عالئم قند خون پایین 
عالئم  این  هستند.  هیپوگلیسمی  یا 
خفیف،  سردرد  کردن،  عرق  شامل 
لرزش و آشفتگی هستند. ممکن است 
که فکر کنید این عالئم به دلیل گرما 
عالئم  این  درحالی که  ایجادشده اند، 
شما  پایین  خیلی  خون  قند  دلیل  به 

نشانه های هشدار  مراقب  ایجادشده اند. 
قند خون پایین باشید و همواره همراه 
تا  باشید  داشته  کربوهیدرات  چند  خود 
آن ها  با خوردن  نیاز  در صورت  بتوانید 

قند خون خود را باال ببرید.
را  ۵. به طور مکرر قند خون خود 

آزمایش کنید
خون  قند  سطوح  مکرر  تست  با 
غذایی  رژیم  و  انسولین  می توانید  خود 
را تنظیم کنید. می توانید  موردنیاز خود 
برای تنظیم انسولین و رژیم غذایی خود 

با مربی دیابت صحبت کنید.
۶. مراقب پاهای خود باشید:

مستعد  دیابت  مبتالبه  افراد 
در  هستند.  پا  به  مربوط  مشکالت 
وجود  به  شما  در  وسوسه  این  تابستان 
یا کفش های  پابرهنه شوید  می آید که 
صندل بپوشید که همین امر پاهای شما 
می دهد.  قرار  مشکالت  معرض  در  را 
همواره کفش هایی را بپوشید که مناسب 
پاهای شما هستند )حتی در تابستان( و 

در پایان روز پاهای خود را بررسی کنید 
و  خارش  کبودی،  بریدگی،  از  اثری  تا 

تاول روی آن ها نباشد.
در  خود  از  مراقبت  برای  راه   ۶

زمستان
آب وهوای  و  پایین  بسیار  دمای 
برای  را  مشکالتی  می تواند  نامساعد 

افراد مبتالبه دیابت به بار آورد.
۱. انسولین و ابزار مربوط به دیابت 

را به دوراز سرما نگه دارید:
به مانند  می تواند  شدید  سرمای 
تحت  شمارا  انسولین  شدید  گرمای 
تاثیر قرار دهد و باعث ازکارافتادن ابزار 
اندازه گیری دیابت شود. زمانی که دمای 
و  انسولین  است  یخبندان  حد  در  هوا 
ماشین  درون  را  دیابت  به  مربوط  ابزار 

نگذارید
2. تمام تالش خود را برای سرما 

نخوردن به خرج دهید:
و  سرماخوردگی  فصل  زمستان 

آنفلوآنزا است. زمانی که مریض هستید، 
همین  و  می رود  باال  شما  استرس 
خون  قند  می تواند  پراسترس  وضعیت 
این،  بر  عالوه  دهد.  افزایش  را  شما 
نمی توانید  ندارید،  خوبی  حال  وقتی که 
خود  دست های  بخورید.  غذا  به خوبی 
بهتر  بشویید.  صابون  و  آب  با  غالبا  را 
است که افراد مبتالبه دیابت یک جعبه 
مخصوص داشته باشند و این جعبه را 
پر از صابون، چای و چیزهای دیگری 
کنند تا بتوانند با آن ها حس و حال خود 
را بهتر کنند. عالوه بر این، سعی کنید 
که خود را علیه آنفلوآنزا واکسینه کنید.

۳. از افزایش وزن خود جلوگیری 
کنید:

مدیریت دیابت نوع 2 در روزهای 
بسیاری  است.  کار سخت  تعطیل یک 
از  سرشار  فصلی  میهمانی های  از 
کربوهیدرات ها هستند و می توانند باعث 
افزایش قند خون شما شوند. سعی کنید 
باشد  به اندازه  شما  مصرفی  غذای  که 
میهمانی ها  و  تعطیل  روزهای  در  و 
وزن  افزایش  حتی  نکنید.  زیاده روی 
اندک نیز می تواند مدیریت دیابت برای 

شما سخت سازد.
۴. مراقب پاهای خود باشید:

دست  از  باعث  می تواند  دیابت 
رفتن احساس در انگشتان پاها و پاهای 
فصل  در  که  کنید  سعی  شود.  شما 
مناسب  کفش های  از  استفاده  با  سرما 
زمستانی از پاهای خود محافظت کنید. 
برای سالم نگه داشتن پوست پای خود 
پاهای  کنید.  استفاده  مرطوب کننده  از 
خود را به طور مکرر بررسی کنید و اگر با 
جراحت خوب نشدنی در پای خود مواجه 

شدید فورا به پزشک مراجعه کنید.
۵. دست های خود را گرم کنید:

هستند،  سرد  شما  دست های  اگر 
باید آن ها را گرم کنید تا بتوانید سطوح 
قند خون خود را بهتر بخوانید.« پیش از 
انجام تست قند خون دست های خود را 
با آب گرم بشویید. ابزار اندازه گیری شما 
دمای  که  کرد  کار خواهند  بهتر  زمانی 
اتاق بین ۱۰ و ۴۰ درجه سلسیوس باشد.

کنار  را  بدنی  تمرین های   .۶
نگذارید:

زمستان  در  بدنی  تمرینات  انجام 
به انگیزه باالیی نیاز دارد، اما تمرین یا 
ورزش یکی از مهم ترین موارد در حفظ 
زمستان  در  است.  مناسب  خون  قند 
در  کافی  لباس  پوشیدن  با  می توانید 
هوای آزاد تمرین کنید یا به باشگاهی 
زمستان  مناسب  آن  دمای  که  بروید 
که  است  این  دیگر  گزینه  یک  است. 
در خانه تمرینات بدنی همچون باال و 
پایین رفتن از پله ها و استفاده از دمبل 

را انجام دهید.

راهنمای بیماران دیابتی درگرما و سرما

هوای گرم و سرد چگونه بر قند خون شما تاثیر می گذارد؟

کنترل اضطراب با چند جمله آرامبخش!
کنید.  رفتار  مبارز  یک  همانند 
یک  از  را  شما  اضطراب  که  هنگامی 
دور  مهم  رویدادی  یا  اجتماعی  فعالیت 
آنچه ذهن  دادن خالف  انجام  با  کند  می 
شما می گوید بار دیگر کنترل را در اختیار 
پیروز  شما  اساس،  همین  بر  بگیرید.  خود 
مغلوب  طرف  اضطراب  و  بود  خواهید 

مبارزه خواهد بود.
اضطراب احساس ناخوشایندی است 
که می تواند به واسطه عاملی شناخته شده 
همه  بگیرد.  شکل  انسان  در  ناشناخته  یا 
مواقع  برخی  در  طبیعی  طور  به  ها  انسان 
مساله  این  که  شوند  می  اضطراب  دچار 
تواند  می  مزمن  اضطراب  اما  است  عادی 
تحت  کامل  طور  به  را  فرد  زندگی  حتی 

تاثیر قرار دهد.
دایجست«،  »ریدرز  گزارش  به 
برای  تالش  در  شما  ذهن  که  هنگامی 
مقابله با تمام عوامل استرس زا و ترس ها 
است می توانید یک نفس عمیق کشیده و 
یکی از مواردی که در ادامه به آنها اشاره 

می کنیم را مد نظر قرار دهید.
فقط انجامش بده

ایده  حلی  راه  یافتن  برای  تالش  از 
اضطراب  با  مقابله  برای  نقص  بی  و  ال 
به  هایی  گام  تنها  و  برداشته  دست  خود 
ها  گام  این  اگر  حتی  بردارید،  جلو  سوی 
زمانی  تا  تصمیمی  هیچ  باشند.  ناقص 
حالت  به  دستیابی  برای  اقدامی  شما  که 
اندیشه و تامل انجام دهید، اشتباه نخواهد 

بود.
اما  است  ناخوشایند  اضطراب 

خطرناک نیست
چه  اگر  که  کنید  یادآوری  خود  به 
اما  است  ناخوشایند  احساسی  اضطراب 
کرده  غلبه  شما  بر  احساسات  که  زمانی 

تهدیدتان  فیزیکی  خطر  گونه  هیچ  اند، 
ویژه  به  اضطراب،  هنگام  در  کند.  نمی 
کنند  می  احساس  مردم  هراس،  اختالل 
در  به  سالم  جان  مورد  این  از  دیگر 
جالب  شرایط  با  اگرچه  برد.  نخواهند 
اما  نیستید،  مواجه  ای  کننده  سرگرم  و 
را  شما  نیز  خاصی  خطر  نکنید  فراموش 

کند. نمی  تهدید 
من سپاسگزارم به خاطر ...

سالمت  از  قدردانی  برای  را  زمانی 
شغل  یا  داشتنی،  دوست  خانواده  جسمی، 
شما  مغز  دهید.  اختصاص  خود  ثبات  با 
استرس  همزمان  صورت  به  تواند  نمی 
این  نتیجه،  در  کند.  تجربه  را  قدردانی  و 
شما  فکر  طرز  تغییر  برای  موثر  روشی 
استرس  که  هنگامی  شود.  می  محسوب 
سوی  به  را  خود  توجه  بتوانید  اگر  دارید 
تغییر  خود  زندگی  در  چیزی  از  قدردانی 
بهتری  احساس  و  حالت  بالفاصله  دهید، 

پیدا خواهید کرد.
اکنون اینجا باش

این  کنید.  تمرین  را  حواس  تمرکز 
که  این  جای  به  کند  می  کمک  شما  به 
در نتیجه تمام نگرانی ها و پشیمانی های 
باقی  لحظه  در  شوید،  استرس  دچار  خود 
توجه  خود  احساسات  و  افکار  به  بمانید. 
سوژه  سوی  به  را  آنها  و  باشید  داشته 
تغییر  ای که در حال حاضر رخ می دهد، 
دهید. به عنوان مثال، روی تماشای فرزند 
تا  شوید  متمرکز  ها  ظرف  شستن  یا  خود 
نگه  تحمل تری  قابل  حالت  در  افکارتان 

داشته شوند.
من می پذیرم

هنگامی که احساس گرفتار شدن در 
چیزهایی را دارید که از کنترل شما خارج 
یا  ترافیک  در  کردن  گیر  مانند  هستند، 

خلق و خوی بد رئیس شما، این مساله را 
بپذیرید که چیزهای بد نیز اتفاق می افتند 
شرایط  این  نکنید.  آنها  درگیر  را  خود  و 
نمی  تالش  دیگر  زیرا  است  العاده  فوق 
این  کنید.  مدیریت  را  چیزی  هر  تا  کنید 
حذف  دکمه  زدن  شبیه  نوعی  به  شرایط 

در رایانه است.
این نیز بگذرد

درمانده  کامل  طور  به  که  هنگامی 
شده اید به خود یادآوری کنید که اضطراب 
دچار  که  هنگامی  است.  زودگذر  شرایطی 
استرس مزمن باشید همانند این است که 
در هر مشکلی غرق شده و به ندرت شناور 
یادآوری کنید که  باقی می مانید. به خود 
عوامل استرس زا دائمی نیستند و این کار 
نیاز  انرژی مورد  آرامش ذهن و  تواند  می 
برای غلبه بر مشکل و یافتن راه حل های 

عملی را فراهم کند.
شما می توانید انجامش دهید

شخص  دوم  حالت  در  را  خود  اگر 
از  تیمی  که  است  این  همانند  دهید  قرار 
عزیزان  دیگر  و  مربیان  خانواده،  اعضای 
به شما یادآوری می کنند که تنها نیستید. 
توانم  می  »من  گویید  می  که  هنگامی 
اندکی  است  ممکن  دهم«  انجامش 
اما  هستید،  تنها  زیرا  شوید  استرس  دچار 
قرار  هنگامی که در موقعیت دوم شخص 
می گیرید از شما خواسته می شود تا اقدام 

های الزم را انجام دهید.
به اندازه کافی دارم؛ من کافی هستم
شوید.  متمرکز  »کافی«  روی 
واکنش استرس اغلب زمانی آغاز می شود 
که مردم احساس می کنند از منابع کافی 
شده  ارائه  تقاضاهای  به  رسیدگی  برای 

این  دهید  اجازه  نیستند.  برخوردار  آنها  به 
به  لحظه  در  و  شود  دور  شما  از  احساس 
بگویید »من دقیقا  به خود  برسید.  آرامش 
این  در  بوده  قرار  که  هستم  جایی  همان 

لحظه باشم.«
اضطراب یک هشدار اشتباه است

شناسایی  را  خود  اضطراب  و  ترس 
احساس  معنای  به  اضطراب  کنید. 
استرس  عامل  یک  واسطه  به  درماندگی 
شما  فوری  خطر  هیچ  که  زمانی  حتی  زا 
را  اضطراب  است.  کند،  نمی  تهدید  را 
آتش  هشدار  زنگ  یک  همانند  توان  می 
آتش سوزی  در شرایطی که هیچ  دانست 
وجود ندارد. با درک این مساله که نیازی 
می  شوید  مضطرب  و  زده  وحشت  نیست 

توانید خود را آرام کنید.
کاری  توانم  نمی  که  این  احساس 
آن  بودن  درست  معنای  به  دهم  انجام  را 

نیست
حقیقت خود را بررسی کنید. در یک 
از  کنید  می  فکر  و  دارید  حضور  مهمانی 
نمی  بر  حاضر  جمیعت  به  رسیدگی  پس 
زیادی  افراد  برابر  در  است  قرار  یا  و  آیید 
آن  از  باشید و پیش  یک سخنرانی داشته 
که  این  یادآوری  با  اید.  شده  ترس  دچار 
ترس های شما معرف شما نیستند، قدرت 

بیشتری به خود ببخشید.
من دوستدار ...

از  باشید.  مثبت  های  نکته  پی  در 
استفاده  ای  واژه  هر  برای  دوستدار  کلمه 
را  شما  کنید  می  احساس  که  کنید 
قرار  خود  حالت  بهترین  در  که  هنگامی 
چشمان  اکنون  کند.  می  تعریف  دارید، 
تجسم  که  احساسی  به  و  ببندید  را  خود 
فکر  کند،  می  ایجاد  شما  در  ویژگی  این 
برای  احساسات  و  ها  ارزش  این  از  کنید. 

آغاز  را  روز  که  آن  از  پیش  خود  هدایت 
ارائه واکنش  کنید، استفاده کنید تا امکان 
را  کنید  می  افتخار  آن  به  که  روشی  به 
داشته باشید. ما تا اندازه ای روی کارهایی 
که باید انجام دهیم، متمرکز می شویم که 
فراموش می کنیم قصد داشته ایم چگونه 
باشیم. اگر با تفکر درباره یک واژه مشکل 
دوست  که  هایی  تعریف  توانید  می  دارید 
نظر  در  را  بشنوید  دیگران  زبان  از  دارید 

بگیرید.
این یک فرصت است

به حرکتی رو به رشد فکر کنید. هر 
مانعی در مسیر شما می تواند یک فرصت 
به  را  خود  مشکالت  کنید  تالش  باشد. 
عنوان فرصت هایی برای یادگیری و رشد 
آن  به جای  بگیرید  نظر  در  بیشتر  هر چه 

که بر نتایج بالقوه منفی متمرکز شوید.
زندگی  توانم  می  اضطراب  با  حتی 

خود را ادامه دهم
اجازه  بپذیرید.  را  خود  احساسات 
کند.  تضعیف  را  شما  اضطراب  ندهید 
یک  در  دارید  اضطراب  اندکی  اگر  حتی 
مسابقه ورزشی شرکت کرده یا به مالقات 
طور  به  نیست  نیازی  بروید.  خود  دوست 
زندگی  به  تا  باشید  اضطراب  فاقد  کامل 

خود ادامه دهید.
خالف آنچه ذهنم می گوید را انجام 

خواهم داد
کنید.  رفتار  مبارز  یک  همانند 
یک  از  را  شما  اضطراب  که  هنگامی 
دور  مهم  رویدادی  یا  اجتماعی  فعالیت 
آنچه ذهن  دادن خالف  انجام  با  کند  می 
شما می گوید بار دیگر کنترل را در اختیار 
پیروز  شما  اساس،  همین  بر  بگیرید.  خود 
مغلوب  طرف  اضطراب  و  بود  خواهید 

مبارزه خواهد بود.

شماره  حسین  فرزند  تیموری  خضر  اینجانب   موقت  گواهینامه  مدرک 
ملی:۳۵۴۹۸۷۵2۳۱  و شناسنامه:۵۴۴  متولد: ۱۳۶۳

   صادره از دشتی فارغ التحصیل رشته الکتروتکنیک 
 مقطع کاردانی 

 صادره از واحدخورموج با شماره :22۱۰۱۱۴ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 
ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس بوشهر، خورموج ، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خورموج ارسال نماید.

شماره  امیرحمزه  فرزند  رضائی  زهراء  اینجانب   موقت  گواهینامه  مدرک 
ملی:۳۵2۱۱۴۹۴۶۳  و شناسنامه:۷۸           متولد:۱۵/۰۹/۱۳۶۳

   صادره از دشستان فارغ التحصیل رشته حسابداری 
 مقطع کارشناسی 

 صادره از واحدخورموج با شماره :۱۴2۴۴۵۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 
ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس بوشهر، خورموج ، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خورموج ارسال نماید.

شماره  محمد  فرزند  بیغرض       فاطمه  اینجانب   موقت  گواهینامه  مدرک 
ملی:۳۵2۰۹۷۴2۰۷  و شناسنامه:۱۹۱۰           متولد:۳۰/۰۶/۱۳۶2

   صادره از برازجان    فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی 
 مقطع کارشناسی

 صادره از واحدخورموج با شماره :2۸۶۰۸2۵     مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 
ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس بوشهر، خورموج ، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خورموج ارسال نماید.

اصل مدرک دانشنامه اینجانب زهرا شادکان فرزند عبدالمجید شماره ملی و شناسنامه :
۳۵۶۰۰۹۸2۰۳ متولد: ۱۳۷۱

   صادره از کنگان فارغ التحصیل رشته حسابداری 
 مقطع کاردانی 

 صادره از واحدخورموج با شماره :2۰۱۰۴۰2 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 
ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس بوشهر، خورموج ، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خورموج ارسال نماید.

و  ملی  شماره  عوض  فرزند  کیانوش  حمید  آقای  اینجانب  دانشنامه  مدرک  اصل 
شناسنامه :

۵۱۵۹۸۴۹۷۴2 متولد: ۱۳۶2
   صادره از المرد فارغ التحصیل رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 

 مقطع کارشناسی
 صادره از واحدخورموج با شماره سریال :2۳۳۶۳۹2 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس بوشهر، خورموج ، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خورموج ارسال نماید.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۶۶۵/۱۳۹ 
نظر به اینکه آقای حیدر اندایش با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده مدعی است 
به شماره  تلخو بخش ۵ خورموج  واقع در  مالکیت ششدانگ پالک ۱۶۶۵/۱۳۹  که سند 
سریال ۳۹۹۰۵۷ که به نام حیدر اندایش صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود 
مورخه  بخشنامه ی  مراتب طی  است.  نگردیده  یافت  کامل  از جستجوی  و پس  گردیده 
۱۴۰۰/۱۰/۱2 به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابالغ گردیده است لذا در اجرای تبصره 

یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهی می شود تا 
هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز 
از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت 
پس از سپری شدن مدت مقرر قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مادر صادر 
خواهد شد و سند مالکیت قبلی به شماره سریال ۳۹۹۰۵۷ از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/2۱ 
رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 

م / الف 2۵۶
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

برگ سبز یک دستگاه تراکتور کشاورزی ای تی ام 2۸۵ مدل ۱۳۹۱ 
  بنام   علی پرموزه 

شماره شهربانی  ۱۹ ۸۸۳ک  ۱2
LFW۸۱۵۸۶A شماره موتور

N۳HKA۱CE۳TAM2۱۹۴۰ شماره شاسی
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
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 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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نمایش نوید محمدزاده در تئاتر مولوي

نمایش شب شک، به کارگردانی 
تهیه کنندگی  و  بریمانی  امیرحسین 
 2۳ پنجشنبه  روز  از  محمدزاده  نوید 
صحنه  روی  مولوی  تئاتر  در  دی 
آثار  جمله  از  نمایش  این  می رود. 
جشنواره  سومین  و  بیست  برگزیده 

روز  از  که  است  ایران  دانشگاهی  تئاتر 
پنجشنبه 2۳ دی تا ۱۴ بهمن در سالن کوچک سالن تئاتر مولوی روی 
صحنه می رود. نیما شکیبایی، محمدحسین خادمی و امیرحسین بریمانی 
در این نمایش بازی می کنند. در خالصه داستان نمایش آمده: سه نفر 
در شرکت اصلی کار می کنند و ماجراهایی بین آنها اتفاق می افتد. یکی 
از اعضای شرکت اصلی می خواهد استعفا دهد. رئیس مخالف است ولی 
نظر  باید  بنابراین  ندارد.  نظری  اوست  دست  هم  کلیدها  که  آبدارچی 

آبدارچی را جلب کند!

ثریا قاسمي و یادي از حمید لبخنده

نام آشنای  قاسمی، هنرمند  ثریا 
کشورمان  تلویزیون  و  سینما  تئاتر، 
سابقه  که  است  چهره هایي  از  یکي 
را  لبخنده  زنده یاد حمید  با  همکاري 
در ۳ سریال مختلف داشته است. او 

در مجموعه هاي در پناه تو، در قلب من و 
حکایت میرزا یحیی به عنوان بازیگر حضور 
داشته که هر ۳ اثر توسط حمید لبخنده کارگرداني شده بود و از جمله 
پرمخاطب ترین و محبوب ترین سریال هاي تلویزیون به شمار مي رون. ثریا 
قاسمي در صحبتي کوتاه درباره از دست دادن این کارگردان محجوب و 
محبوب گفت: متاسفانه یکی از آدم های سالم، مهم، باسواد و متبحر حوزه 
فیلم و سریال را از دست دادیم. واقعا ناراحت هستم و فقط می توانم طلب 

مغفرت و آرامش برای ایشان داشته باشم.

ساالر عقیلي براي کن پامنار خواند

ساالر عقیلی، مرد محبوب عرصه 
موسیقي قطعه شرح روزگار با ترانه ای 
تیتراژ  برای  را  صالح عال  محمد  از 
به کارگردانی اشکان  پامنار  فیلم کن 
درویشی خواند. موسیقی این قطعه را 

حمیدرضا گلشن ساخته، تنظیم و میکس و 
مستر آن را ایمان کی پیشینیان انجام داده و 
ضبط وکال این قطعه در استودیو کرگدن انجام شده است. کن پامنار که 
بر اساس طرحی از اشکان درویشی و با فیلمنامه سیروس همتی ساخته 
شده، روایتی از زندگی کودکان کار در محله های فقیرنشین مناطق پایین 

شهر تهران و حمایت از دختران مظلوم افغانستان است. 
خیریه  موسسه  طریق  از  پامنار  کن  بلیت فروشی  از  حاصل  درآمد 
فرشته های بهشتی که در تولید این فیلم نیز همکاری کرده، در اختیار 

نیازمندان قرار می گیرد.

ی
سیق

مو

ون
یزی

لو
ت

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

رکورد فروش در تاریخ سینماي ایران در دوران کرونا 
شکسته شد!

دینامیت پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینماي ایران

فـروش  رکـورد  دینامیـت،  فیلـم  رسـید  خبـر  گذشـته  روز 
سـینمای ایـران را جابه جـا کـرده اسـت. رکـوردی کـه پیش تر در 
اختیـار فیلم هـاي مطـرب  و هزارپا بـود. نکته جالـب در این رخداد 
تعـداد مخاطبـان سینماسـت کـه باتوجه بـه شـرایط کرونا کاهش 

اسـت. یافته 
فیلـم سـینمایی دینامیـت، بـه کارگردانی سیدمسـعود اطیابی 
از دهم تیرماه امسـال در سـینماهای سراسـر کشـور اکران شـد و 
بـا گذشـت بیـش از ۶ ماه توانسـت بـا رد کردن رقـم ۳۸ میلیارد و 
۶۰۰ میلیـون تومان، رکورد فروش سـینمای ایـران را جابه جا کند. 
ایـن فیلـم که در ۴۷۶ سـالن سـینما در حال اکران اسـت، تاکنون 
در ۷۶ هـزار و ۳۰۵ نوبـت به نمایـش درآمده و یک میلیون و ۷۴۵ 
هـزار و ۵۹۷ مخاطـب داشـته اسـت. پیـش از ایـن رکـورد فروش 
سـینمای ایـران در اختیـار مطرب، بـه کارگردانـی مصطفی کیایی 
بـود کـه در پانزدهمیـن هفتـه اکـران خـود در سـال ۹۸ توانسـت 
با پشـت سـر گذاشـتن هزارپا، بـه کارگردانـی ابوالحسـن داوودی 
عنـوان پرفروش تریـن فیلـم سـینمای ایـران را به خـود اختصاص 
دهـد. مطـرب در مـدت زمان اکـران به فروش ۳۸ میلیـارد و ۵۴۶ 

میلیـون و ۴۵۶ هـزار تومان دسـت یافت.
باتوجـه بـه رونق سـینمای ایران در این روزهـا، انتظار می رود 
به زودی شـاهد شکسـتن دوباره رکورد فروش سـینما باشیم. فیلم 
سـینمایی گشـت۳، به کارگردانی سـعید سـهیلی ایـن روزها مورد 
توجـه مخاطبـان بسـیاری اسـت. ایـن فیلم کـه از 2۸ آبـان روی 
پـرده رفتـه، تاکنـون رقـم ۳۱ میلیـارد فـروش را رد کـرده اسـت. 
گشـت۳ در ۴۵۴ سـالن سـینما در حال نمایش اسـت و تاکنون در 
2۹ هزار و 2۹2 نوبت به نمایش گذاشـته شـده اسـت. در این مدت 
یـک میلیـون و ۴۳۷ هـزار و ۹۱۸ مخاطـب بـرای تماشـای فیلـم 
بـه سـینما رفته انـد و انتظـار مـی رود با ادامـه اسـتقبال مخاطبان، 

شـاهد رکوردزنی آن باشـیم.
ناگفتـه نمانـد تعـداد مخاطبـان فیلم های دینامیت و گشـت۳ 
در مقایسـه بـا فیلم هـای مطـرب و هزارپـا بسـیار کمتـر و بعیـد 
اسـت بـا ادامـه اکـران بـه تعـداد مخاطبان آنها دسـت پیـدا کنند. 
بـر اسـاس آمـار اعالم شـده، هزارپـا در اکـران سـال ۹۷ حـدود ۴ 
میلیون و 2۱۸ هزار و ۷۹۳ تماشـاگر داشـت. در واقع حتی مطرب 
هـم پـس از اینکـه رقـم فـروش سـینمای ایـران را جابه جـا کرد، 
از حیـث مخاطـب نتوانسـت بـه هزارپـا برسـد. میـزان مخاطبـان 
فیلـم مطـرب، ۳ میلیـون و 2۹۷ هـزار و ۱۳۸ نفر بوده اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه زمـان اکـران ایـن 2 فیلم بـه مراتـب کمتر از 
دینامیـت بـوده اسـت. همانطور کـه گفتیم تعـداد مخاطبـان فیلم 
دینامیـت تـا امـروز یـک میلیـون و ۷۴۵ هـزار و ۵۹۷ نفـر و تعداد 
مخاطبـان گشـت۳ یـک میلیـون و ۴۳۷ هزار و ۹۱۸ نفـر بوده که 
در مقایسـه بـا مخاطبـان مطـرب و هزارپـا بسـیار کمتـر اسـت. با 
توجـه بـه بررسـی آمار می تـوان گفت فـروش فیلم های سـینمای 
ایـران در اثـر افزایـش قیمـت بلیت رو به رشـد امـا در مقابل تعداد 

مخاطبـان در حـال کاهش اسـت.
شـاید بتـوان همـه چیـز را به گـردن کرونا انداخـت و رعایت 
در سـالن های  مـردم  مانـع حضـور  را  بهداشـتی  شـیوه نامه های 
سـینما دانسـت امـا ایـن  روزها بهداشـت کمتـر از هر زمـان دیگر 
رعایـت می شـود و مـردم کـه بیـش از هـر زمـان دیگر از شـرایط 
خـود خسـته شـده اند، بـه تفریحـی سـاده  چون سـینما نیـاز دارند.

لیال حاتمي در جشنواره وزول فرانسه

و  شاخص  چهره  حاتمی،  لیال 
راس  در  کشور  سینماي  بین المللي 
هیات داوران بیست و هشتمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی 
خواهد  قرار  فرانسه  کشور  در  وزول 
جشنواره  هشتمین  و  بیست  گرفت. 

بین المللی فیلم های آسیایی در وزول فرانسه 
تا ۱۹ بهمن( برگزار خواهد شد و فهرست  تا ۸ فوریه )۱2  تاریخ ۱  از 
فیلم های حاضر در این رویداد سینمایی به زودی اعالم خواهد شد. لیال 
حاتمی که پیش از در سال 2۰۱۴ سابقه حضور در میان اعضای هیات 
کارنامه  نیز در  را  فیلم کن  معتبر  رقابتی اصلی جشنواره  داوران بخش 
دارد، در جشنواره فیلم های آسیایی وزول فرانسه به عنوان رئیس هیات 
داوران در کنار سوها عارف، زیگ دوالی و یرالن نورموخامبتوف فیلم های 

جشنواره را داوری خواهند کرد.

ما
سین

 

برگزیدگان گلدن گلوب معرفي شدند...
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محمد حسین زاده
مطبوعات  انجمن  گذشته  شب 
جوایز  برگزارکننده  هالیوود  خارجی 
برندگان  ساالنه گلدن گلوب، فهرست 
سال 2۰22 این جوایز را در شاخه های 

سینمایی و تلویزیونی اعالم کرد.
و  هفتاد  جوایز  اعطای  مراسم 
نهمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی 
گلدن گلوب با وجود حواشی یک سال 
خارجی  مطبوعات  انجمن  برای  اخیر 
هالیوود سرانجام بدون پخش تلویزیونی، 
ره های  ستا و  قرمز  فرش  سم  مرا
این  برندگان  و  شد  برگزار  هالیوودی 
رویداد از طریق شبکه اجتماعی و سایت 
این جوایز معرفی شدند. پس از انتشار 
حضور  عدم  درباره  تایم  مجله  مطلب 
حتي یک عضو سیاهپوست در انجمن 
از  سیلی  هالیوود،  خارجی  مطبوعات 
خارجی  مطبوعات  انجمن  به  انتقادها 
ساالنه  جوایز  برگزارکننده  که  هالیوود 
گلدن گلوب است سرازیر شد و شبکه 
NBC در ماه می اعالم کرد این جوایز 
را بایکوت خواهد کرد و مراسم اعطای 
جوایز را در سال 2۰22 پخش نخواهد 
ستاره های  از  تعدادی  همچنین  کرد. 
هالیوودی نیز دعوت انجمن مطبوعات 
در  حضور  برای  به  را  هالیوود  خارجی 
جایزه  اعطاکننده  عنوان  به  مراسم 
خارجی  مطبوعات  انجمن  نپذیرفتند. 
انتقادها دست  افزایش  از  هالیوود پس 
به اصالحاتی زد و 2۱ عضو جدید که 
2۹ درصد از آن خبرنگاران سیاهپوست 
اما  کرد  اضافه  خود  جمع  به  را  بودند 
را  تغییرات  این  هالیوود  اهالی  اغلب 
اصالحات  خواستار  و  نمی دانند  کافی 
نهاد  این  بدنه  در  جدی تری  ساختاری 

سینمایی هستند.
در انتها فیلم قدرت سگ، ساخته 
جین کمپیون در شاخه سینمایی جایزه 
بهترین فیلم و کارگردانی درام و نقش 
داد  اختصاص  خود  به  را  مرد  مکمل 
ساید،  وست  داستان  سینمایی  فیلم  و 
ساخته استیون اسپیلبرگ هم ۳ جایزه 
شامل بهترین فیلم کمدی موزیکال را 
به خود اختصاص داد. در شاخه بهترین 
ساخته  قهرمان  فیلم  نیز  خارجی  فیلم 
اصغر فرهادی به نمایندگی از سینمای 

کشورهای  از  آثاری  کنار  در  ایران 
جمع  به  ژاپن  و  فنالند  اسپانیا،  ایتالیا، 
در  که  بود  یافته  راه  نهایی  نامزدهای 
نهایت جایزه این شاخه به فیلم ماشین 
من را بران، ساخته ریوسوکه هاماگوچی 

از ژاپن رسید. 
در بخش تلویزیون نیز سریال هاي 
وراثت و َهک ها به ترتیب بهترین سریال 
و  گرفتند  نام  موزیکال  کمدی  و  درام 
جایزه  یک  تنها  مرکب  بازی  سریال 

بازیگری دریافت کرد!

نامزدهای بهترین فیلم درام
پادشاه  ماسه،  تل  کودا،  بلفاست، 

ریچارد، قدرت سگ
*برنده: قدرت سگ

کمدی  فیلم  بهترین  نامزدهای 
یا موزیکال

تیک  نکن،  نگاه  باالرو  سیرانو، 
داستان  لیکوریس،  پیتزا  بوم،  تیک 

وست ساید 
*برنده: داستان وست ساید 

نامزدهای بهترین کارگردانی
کنت برانا )بلفاست(، جین کمپیون 
)دختر  جیلنهال  مگی  سگ(،  )قدرت 
)داستان  اسپیلبرگ  استیون  گمشده(، 

وست ساید(، دنیس ویلنوو )تل ماسه(
)قدرت  کمپیون  جین  *برنده: 

سگ(

نقش  بازیگر  بهترین  نامزدهای 
اصلی مرد فیلم درام

خاویر  قو(،  )آواز  علی  ماهرشاال 
باردم )ریکاردو بودن(، بندیکت کامبربچ 
)پادشاه  اسمیت  ویل  سگ(،  )قدرت 
ریچارد(، دنزل واشنگتن )لیدی مکبث(

)پادشاه  اسمیت  ویل  *برنده: 
ریچارد(

نقش  بازیگر  بهترین  نامزدهای 
اصلی زن فیلم درام

تامی  )چشمان  چستین  جسیکا 
گمشده(،  )دختر  ُکلمن  اولویا  فی(، 
لیدی  ریچارد(،  )پادشاه  کیدمن  نیکول 
گاگا )خاندان گوچی(، کریستین استورات 

)اسپنسر(
)پادشاه  کیدمن  نیکول  *برنده: 

ریچارد(

نقش  بازیگر  بهترین  نامزدهای 
اصلی مرد فیلم کمدی یا موزیکال

نگاه  رو  )باال  دی کاپریو  لئوناردو 
اندرو  )سیرانو(،  دینکلج  پیتر  نکن(، 
گارفیلد )تیک تیک بوم(، کوپر هافمن 
)در  راموس  آنتونی  لیکوریس(،  )پیتزا 

بلندی ها(
*برنده: اندرو گارفیلد )تیک تیک 

بوم(

نقش  بازیگر  بهترین  نامزدهای 
اصلی زن فیلم کمدی یا موزیکال

هایم  آالنا  )آنت(،  کوتیار  ماریون 
)پیتزا لیکویس(، جینفر لورنس )باال رو 
اما استون )کروئال(، راشل  نگاه نکن(، 

زگلر )داستان وست ساید(
*برنده: راشل زگلر )داستان وست 

ساید(

نقش  بازیگر  بهترین  نامزدهای 
مکمل مرد

جمی  مناقصه(،  )نوار  افلک  بن 
هیندز  یرون  کا  ، بلفاست( ( دورنان 
)بلفاست(، تروی کوتسور )کودا(، کودی 

اسمیت مک فی )قدرت سگ(
مک فی  اسمیت  کودی  *برنده: 

)قدرت سگ(

نقش  بازیگر  بهترین  نامزدهای 
مکمل زن

آریانا  )بلفاست(،  بالف  کاتریونا 
دبوسه )داستان وست ساید(، کریستین 
الیس  آنجونو  سگ(،  )قدرت  دانست 

)پادشاه ریچارد(، روث نگا )گذشتن(
)داستان  دبوسه  آریانا  *برنده: 

وست ساید(

نامزدهای بهترین فیلمنامه
پیتزا  ( ندروسون  ا توماس  پل 
جین  )بلفاست(،  برانا  کنت  لیکوریس(، 
مک کی  آدام  سگ(،  )قدرت  کمپیون 
سورکین  آرون  نکن(،  نگاه  رو  )باال 

)ریکاردو بودن(

*برنده: کنت برانا )بلفاست(

نامزدهای بهترین موسیقی اصلی 
متن

ندر  لکسا ا ( نسوی  ا فر رش  گزا
فرانکو(،  )جرمین  انکانتو  دسپالت(، 
مادران  گرینوود(،  )جانی  سگ  قدرت 
ماسه  تل  ایگلسیاس(،  )آلبرتو  موازی 

)هانس زیمر(
*برنده: تل ماسه )هانس زیمر(

خارجی  فیلم  بهترین  نامزدهای 
)غیرانگلیسی زبان(

کوپه شماره ۶ )فنالند(، ماشین منو 
بران )ژاپن(، دست خدا )ایتالیا(، قهرمان 

)ایران(، مادران موازی )اسپانیا(
*برنده: ماشین منو بران )ژاپن(

نامزدهای بهترین انیمیشن
انکانتو، فرار، لوکا، معاد آفتابی من، 

رایا و آخرین اژدها
*برنده: اِنکانتو

بهترین سریال درام
ژست،  صبحگاهی،  برنامه  لوپن، 

بازی مرکب، وراثت
*برنده: وراثت

بهترین سریال کمدی یا موزیکال
در  قتل  تنها   ، َهک ها بزرگ، 

ساختمان، سگهای ولگرد
*برنده: َهک ها

بهترین بازیگر مرد سریال درام 
برایان کاکس )وراثت(، لی جونگ 

جائه )بازی مرکب(، بیل پورتر )ژست(، 
سی  عمر  )وراثت(،  استرانگ  جرمی 

)لوپن(
*برنده: جرمی استرانگ )وراثت(

بهترین بازیگر زن سریال درام
جینفر  درمان(،  )تحت  آدوبا  اوزو 
آنیستون )برنامه صبحگاهی(، کریستین 
بارانسکی )مبارزه خوب(، الیزابت ماس 
رودریگوئز  میشل  ندیمه(،  )داستان 

)ژست(
*برنده: میشل رودریگوئز )ژست(

ل  یا سر د  مر یگر  ز با ین  بهتر
موزیکال یا کمدی

 ، ) ه طور )سیا ندرسون  ا نتونی  آ
نیکالس هولت )بزرگ(، استیو مارتین 
)تنها قتل در ساختمان(، مارتین شورت 
جیسون   ، ساختمان( در  قتل  تنها  (

سودکیس )تاد لسو(
)تاد  سودکیس  جیسون  *برنده: 

لسو(

بهترین بازیگر زن سریال موزیکال 
یا کمدی

حانا اینبیندر )َهک ها(، ال فاننیگ 
)بزرگ(، ایسی را )ناامن(، تریس الیس 
راس )سیاه طور(، ژان اسمارت )َهک ها(

*برنده: ژان اسمارت )َهک ها(

فیلم  یا  کوتاه  سریال  بهترین 
تلویزیونی

دپوسیک، استیضاح داستان جنایی 
آمریکایی، خدمتکار، میر از ایست تاون، 

خط آهن زیرزمینی

*برنده: خط آهن زیرزمینی

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا 
فیلم تلویزیونی

از  )صحنه هایی  چستین  جسیکا 
آرتا(،  )نابغه:  اریوو  ازدواج(، سینتیا  یک 
مارگارت  ویژن(،  )واندا  اولسن  الیزابت 
)میر  وینسلت  کیت  )خدمتکار(،  کوالی 

از ایست تاون(
از  )میر  وینسلت  کیت  *برنده: 

ایست تاون(

بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا 
فیلم تلویزیونی

اسکار  ویژن(،  )واندا  بتانی  پل 
ازدواج(،  یک  از  )صحنه هایی  ایزاک 
ن  یوا ا  ، دپوسیک( ( کیتون  یکل  ما
مک گرگور )هالستون(، طاهر رحیم )مار(
*برنده: مایکل کیتون )دپوسیک(

بهترین بازیگر زن مکمل سریال، 
سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی 

 ، ) سفید فر  نیلو ( لیج  کو جینفر 
کاتلین ِدور )دپوسیک(، آندی مک دووال 
حنا  )وراثت(،  اسنوک  سارا  )خدمتکار(، 

وادینگهام )تاد لسو(
*برنده: سارا اسنوک )وراثت(

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، 
سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

بیلی کروداپ )برنامه صبحگاهی(، 
کایرین کاکلین )وراثت(، مارک دوپالس 
)برنامه صبحگاهی(، برت گلدشتین )تد 

السو(، اُ یونگ-سو )بازی مرکب(
*برنده: اُ یونگ سو )بازی مرکب(

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

بـرای  جشـنواره  ترغیبـی  جنبـه 
تهـران،  از  خـارج  سـاکن  هنرمنـدان 
اهمیـت آن بـرای جوانـان بـه عنـوان 
محلـی برای عرض اندام و رویارویی با 
تئاتـر دنیا به واسـطه بخـش بین الملِل 
از جملـه امتیازهایـی اسـت کـه سـعید 
اسـدی به عنوان ویژگی های جشـنواره 

تئاتـر فجـر بـه آنهـا اشـاره می کند.
سـعید اسدی که سـابقه دبیری 2 
دوره از جشـنواره تئانـر فجر )دوره های 
سی وچهارم و سی وپنجم( را در کارنامه 
دارد در پاسـخ به این سـوال که کارکرد 
بـه  او  دیـد  از  فجـر  تئاتـر  جشـنواره 
عنـوان یکـی از فعـاالن شناخته شـده 
می گویـد:  چیسـت؟  تئاتـر  عرصـه 
افـرادی  دور  سـال های  در  جشـنواره، 
را بـه جامعـه تئاتـری ایـران معرفـی 
می کـرد. کاراکترها یا صاحبان سـبکی 
کـه اکنـون جـزو هنرمنـدان خـوب ما 
چـه در عرصـه نمایشنامه نویسـی، چـه 
در عرصـه کارگردانـی، چـه در عرصـه 
بازیگری و غیره هسـتند. پس جشنواره 
بـه آدم هـا اعتبـار مـی داد امـا پـس از 
مدتـی، بـه دالیـل متعـدد اجتماعـی، 
نسـل ها  تغییـر  اقتصـادی،  سیاسـی، 
و... ایـن خاصیـت آن کم رنگ شـد اما 

خاصیت هـا و خروجی هـای دیگـری از 
جشـنواره تئاتـر فجـر بـه دسـت آمد.

او در توضیح دیگر نتایج جشـنواره 
تئاتـر فجـر، می افزاید: بـه عنوان مثال، 
ایـن اسـت  ایـن خروجـی  از  بخشـی 
کـه یکـی از عواملـی کـه تئاتـر خارج 
از تهـران را همچنـان باطـراوت نگـه 
مـی دارد، جشـنواره تئاتـر فجـر اسـت. 
خاصیتـی کـه شـاید تـا این حـد برای 

هنرمنـداِن مقیم تهران، پررنگ نباشـد 
یـا اهمیـت نداشـته باشـد امـا بـرای 
اسـتان ها همچنـان جنبـه  هنرمنـدان 
ترغیبـی بااهمیتـی دارد کـه بـرای آن 
می کوشـند و تـالش می کننـد. به نظر 
مـن، هرچـه می گـذرد و تـا بـه امـروز 
کیفیـت آثـار ایـن دسـته از هنرمندان، 
رو بـه بهبـود مـی رود و حتـی در برخی 
کارهـای  کیفیـت  از  بهتـر  دوره هـا 

هنرمنـدان مقیـم تهـران بوده اسـت.
بـه گفته اسـدی ایـن اتفاق برای 
جوان ترهـا نیز همچنـان رخ می دهد و 
جشـنواره فرصتـی بـرای معرفـی آنها 
بـه جامعـه تئاتـری بـه شـمار می رود 
و بـه کسـانی کـه می خواهنـد عـرض 
اندامـی کننـد و اعتبـاری بـه دسـت 
آورنـد، کمـک می کنـد. دبیـر 2 دوره 
جشـنواره تئاتـر فجر می گویـد: بخش 

بین الملـل جشـنواره نیـز، هرچنـد کم 
یـا زیـاد اما خاطـرات بسـیار مهمی را 
در تاریـخ تئاتـر مـا رقـم زده و مـا را 
بـا بخشـی از تئاتـر دنیـا آشـنا کـرده 
اسـت. می دانیـم تعـداد کارهایـی کـه 
مانـده  خاطرمـان  در  تماشای شـان 
اسـت اندک اسـت اما کارهای بزرگی 
نیـز  کوچک تـر  کارهـای  و  بـوده اند 
ایده هایـی با خـود به تئاتر مـا آورده اند 
یـا ایده هایی گرفته اند. بـه عنوان مثال 
در دوره ای کـه اوسـتر مایـر بـه ایـران 
آمـد، تنها چیـزی که پس از جشـنواره 
در مـورد آن صحبـت می شـد، همیـن 
بـود یـا آمـدن یوجینیـو باربا همـراه با 
گروهـش بـه ایـران اتفاقـی مهـم بود. 
ایـن اتفاقـات بـه هـر حـال تاثیـرات 
خـود را می گذارنـد و نیازمند سنجشـی 
منتقدانه انـد که البته در کشـور ما کمتر 

اتفـاق می افتـد.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه جشـنواره 
تئاتـر فجر به شـکل تدریجی تاثیرگذار 
اسـت، می گویـد: نکتـه بعـدی یافتـن 
پاسـخ ایـن سـوال اسـت کـه مزایـای 
ایجادشـده برای آدم هـا بابت حضور در 
جشنواره چیست؟ اگر در دوره ای شکل 
مسـابقه ای برجسـته اسـت و کمااینکه 
بسـیاری  و  اسـت  چنیـن  هـم  هنـوز 
دوسـت دارند در بخش مسابقه شرکت 

کننـد، آیـا نبایـد مزیت هـای دیگـری 
هـم وجـود داشـته باشـد؟ عـدم وجود 
مزایـای دیگـر به هیچ عنـوان به علت 
ناتوانـی دبیـران نیسـت و مجموعه ای 
از شـرایط اسـت کـه موجـب می شـود 
نداشـته  وجـود  جایـزه  جـز  اعتبـاری 
باشـد. سـایر اعتبـارات اما چگونـه باید 
ایجـاد شـوند؟ بـه عقیـده مـن معرفی 
امـکان  یـا  بین الملـل  آثـار در سـطح 
ایجـاد تـور تئاتری در داخل کشـور که 
مسـتلزم حضور مدیران ارشـاد سراسـر 
کشـور در جشـنواره و انتخـاب آثـار از 
سـوی آن هـا بـرای اجـرا در اسـتان و 
شـهرهای تحـت مدیریت شـان در این 
زمینـه راهگشـا اسـت. ایـن کـه چـرا 
ایـن اتفـاق رخ نمی دهـد محل سـوال 
اسـت و بایـد پرسـید آیـا مـا از آن هـا 
نمی خواهیـم چنیـن کنند؟ یا خودشـان 
چنین نمی کنند؟ یا اساسـا سـازوکارش 
وجـود ندارد.ایـن از جملـه مزیت هـای 
جشـنواره منهـای جایـزه اسـت کـه به 
عقیـده مـن اگرچـه کـم و زیـاد وجود 
دارنـد امـا در نگاهـی تحول خـواه باید 

یابند. افزایـش 
الزم بـه ذکر اسـت کـه چهلمین 
از  فجـر  تئاتـر  بین المللـی  جشـنواره 
۱۴ تـا 2۶ بهمـن بـه دبیـری حسـین 

می شـود. برگـزار  مسافرآسـتانه 

اهمیت جشنواره تئاتر فجر در چیست؟
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