
یک روانشناس در گفتگو با دنیای جوانان مطرح کرد؛

مراقب باشیم، افکار ما رفتار ما می شود!

براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل 
و حداکثر انتقال وجه در سامانه های ساتنا و پایا از روز 
گذشته)شنبه( افزایش یافت.با مصوبه کمیسیون پولی و 
بانکی بانک مرکزی، در راستای رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه 
کالن و همچنین مدیریت حجم دستور پرداخت این سامانه، تغییراتی 

در سامانه های ساتنا و پایا اعمال شد.
بر این اساس، کف مبلغ پرداخت ساتنا از ۱۵ میلیون تومان 

به ۵۰ میلیون تومان و سقف مبلغ پایا از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ 
میلیون تومان به ازای هر دستور پرداخت افزایش خواهد یافت.

تغییر دیگری نیز در نحوه کار سامانه پایا اعمال شده که در 
خصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی )غیرتعطیل رسمی( 
تسویه دستورپرداخت های  در ساعت ۱۷:۴۵ جهت  چرخه جدیدی 

غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
صفحه 3

نماینده شیراز مجلس:

مجلس یازدهم امتیاز ویژه برای طبقات خاص را 
حذف کرد

اُمیکرون در کمین افراد واکسینه نشده و کودکان
فرمانده مقابله با کرونا تهران گفت: پیش 
بینی می شود درگیری امیکرون در کودکان شدت 
بیشتری داشته باشد و یک فرمی از بیماری التهابی 
به دنبال ابتال به امیکرون در کودکان دیده می شود 
و از هر هفت کودک مبتال شده یک کودک به عوارض طوالنی 

مدت کرونا درگیر می شود.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران در 
جلسه روز گذشته)شنبه( که با حضور استاندار تهران برگزار 
شد، گفت: اگر شاخص ابتال در کشور را بررسی کنیم متوجه 
می شویم که در خراسان شمالی، سمنان، یزد خراسان جنوبی، 
کرمان و ایالم روند ابتال و وضیعت بستری رو به افزایش 
بوده اما در تهران دارای شرایط ایستایی است و روند کاهشی 
نداریم. همین امر می تواند زنگ خطر برای ما باشد. همچنین 

بیشترین میزان مراجعات در حوزه بهداشت است.
صفحه 2

رئیس اداره تعاون روستایی ایذه خبر داد:

از تامین و توزیع بیش از 2300 تن کود 
تا بیش از 3100 تن نهاده دامی

4
نان یارانه ای چگونه تهیه می شود!؟
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمد حاتمي: 
عادت کنیم که 

به هر چیزی عادت 
نکنیم

6ورزش
عزیزی خادم: تیم 

ملی جای بی اخالق 
ها نیست!

هنگ 7فر

محمد حاتمی با وجود برنامه های زیادی که برای اجرای تئاتر 
داشت، در 2 سال کرونایی اخیر، دست نگه داشت ولی حاال 
انجام واکسیناسیون عمومی، تصمیم  بهتر شدن شرایط و  با 
دارد جدیدترین نمایش خود را در سالنی تازه تاسیس روی 

صحنه بیاورد.

رییس فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال  بی نظمی 
باید  که   است  جایی  فوتبال  برنمی تابد.  را  اخالقی  بی  و 
اسطوره سازی شود. ستاره بی اخالق و بی نظم هیچ دردی دوا 

نمی کند و به درد خودش هم نمی خورد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اعالم تشدید نظارت 
از بحث های  یارانه ای گفت:  بر توزیع کاغذ  و حساسیت ها 
جدی دوره جدید این است که ناشران برای دریافت کاغذ 
کامل  طور  به  قبل،  کاغذ  دریافتی  از سهمیه  باید  یارانه ای 

استفاده کرده باشند.

استفاده کامل ناشران 
از سهمیه دریافتی دوره 
قبل شدشرط تخصیص 

کاغذ یارانه ای

سقف انتقال وجه در سامانه های بانکی افزایش یافت طرح تخصیص سهمیه بنزین
 به همه مردم در دست بررسی است

همه  به  بنزین  سهمیه  تخصیص  طرح  که  گفت  نفت  وزیر 
مردم در حال بررسی کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است 
و هر زمان ابهام هایش برطرف شود، از سمت دولت برای اجرای 

آن تصمیم گیری می شود.
صفحه 3

کاهش  به  توجه  با  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
چشمگیر شمار مبتالیان و فوتی های ناشی از ویروس 
کرونا، الزمه حفظ و بهبود شرایط موجود، رعایت دقیق 

شیوه نامه های بهداشتی و تداوم نظارت ها است.
رئیسی روز گذشته)شنبه( در جلسه  ابرهیم  آیت اهلل سید 
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به موضوع درخواست برگزاری 

مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه ها تاکید کرد: مسابقات ورزشی 
و برپایی نمایشگاه ها باید با رعایت دقیق و جدی شیوه نامه های 
بهداشتی و با حضور محدود عالقه مندان همراه باشد و در این 
زمینه وزارتخانه های مسئول موظفند با همکاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تدابیر الزم را در این زمینه به کار گیرند.
صفحه 2

برگزاری مسابقات ورزشی با حضور محدود تماشاگران 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس اظهـار داشـت: در کشـورمان 
چیـزی تغییـر نکرده اسـت کـه مبنای 
محاسـبه خـط فقـر بخواهـد تغییـری 
تومانـی  میلیـون   ۷ درآمـد  از  و  کنـد 
خانـوار بـه ۴ میلیـون تومـان برسـد. 
ایـن تعاریـف جدیـد از خـط فقـر را نه 
تنها کارشناسـان بلکه شهروند معمولی 

نمی پذیـرد. هـم 
تغییـر  دربـاره  مرحبـا  غالمرضـا 
مبنـای محاسـبات خـط فقـر در وزارت 
راه از درآمـد ۷ میلیـون تومان به کمتر 
از ۴ میلیـون تومـان اظهار داشـت: این 
تغییر مبنای محاسـبات منطقی نیسـت 
و ایـن اقدام یک جریان تبلیغاتی اسـت 

تـا نمایـش واقعیت.
وی بـا بیـان اینکـه پیـش از این 
و  بودیـم  اقدامـات  ایـن  شـاهد  هـم 
برخـی از دولت هـا بـرای اینکه نشـان 
دهنـد تـورم در طـول دوره مدیریتـی 
خـود کاهـش یافتـه، تـورم نقطـه بـه 
نقطـه را اختـراع کردنـد، گفـت: هیـچ 
کارشـناس بی طرفـی ایـن مبنـا و این 
در  نـدارد.  قبـول  را  بندی هـا  تقسـیم 
کشـورمان چیـزی تغییـر نکرده اسـت 
کـه مبنـای محاسـبه خط فقـر بخواهد 
میلیـون  درآمـد ۷  از  و  تغییـری کنـد 

تومانـی خانـوار بـه ۴ میلیـون تومـان 
برسـد. ایـن تعاریـف جدیـد از خط فقر 
را نـه تنهـا کارشناسـان بلکه شـهروند 

معمولـی هـم نمی پذیـرد.
وی بـا بیـان اینکـه مـا مجلـس 
تغییـر مبنـای محاسـبات جمعیـت زیر 
خـط فقـر را فاقـد مبنـای کارشناسـی 
می دانیـم، ادامـه داد: وزارت رفـاه کـه 
مبنای محاسـبه جمعیـت زیر خط فرق 
را تغییـر داده همیـن مبنـا را در معرض 
نظرسـنجی مردمی بگذارد و ببیند چند 
درصـد از مـردم بـا ایـن مبنـا و تعریف 

جدیـد موافق هسـتند؟
مرحبـا تاکیـد کـرد: وقتـی مبنای 
آمـار  و  داده هـا  بخـش  بـرای  ثابتـی 

اقتصـادی تعریـف نکردیـم، داده هـای 
فرمول هـا  وارد  نحـوی  بـه  را  اولیـه 
بـه  دلخـواه  خروجـی  کـه  می کنیـم 
دسـت بیاید. بایـد یک مبنایـی در نظر 
گرفتـه شـود و تنهـا بـر اسـاس همان 
غیـر  و  انجـام شـود  مبنـا محاسـبات 
قابـل تغییر باشـد کـه انحرافـی از آمار 
واقعـی ایجـاد نشـود و انحـراف آماری 

نداشـته باشـیم.
سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی 
ایـن  داشـته ایم  توجـه  بایـد  گفـت: 
تقسـیم  نـه  گو یـن  ا و  ت  لیـدا تو
هیـچ  در  و  نیسـت  رسـمی  بندی هـا 
بخواهـد  کـه  نمی شـود  ثبـت  جـا 
اقتصـادی  برنامه  ریزی هـای  مبنـای 

قـرار بگیـرد و بـه طـور قطـع هیـچ 
تاثیرگذاری در بخشـی نخواهد داشت. 
یـک  حـد  در  را  موضوعـات  ایـن 
ایـن  قطعـا  و  می بینیـم  اظهارنظـر 
محاسـبات غیرکارشناسـی نظر رسمی 

بـود. نخواهـد  هـم  دولـت 
وی ادامـه داد: تهیـه ایـن آمـار 
در سـطح چنـد همکاری اسـت که در 
وزارت رفـاه مشـغول به کار هسـتند و 
از ایـن داده هـا و فرضیات هم جمعیت 
زیـر خـط فقـر را حسـاب کرده انـد تـا 
وضعیـت خانـوار را بهتـر نشـان دهند. 
شـخصی  نظـر  حـد  در  را  ایـن  مـا 

می بینیـم.
مرحبـا بـا بیـان اینکـه بـه طـور 
تعریـف  براسـاس  را  آمـار  ایـن  قطـع 
و تغییـر داده هـا مـورد قضـاوت قـرار 
برنامه ریـزی  مبنـای  امـا  می دهیـم 
دولـت نخواهنـد بـود، اظهـار داشـت: 
بایـد توجـه داشـت که این آمـار مبنای 
دولـت  یارانـه ای  ریزی هـای  برنامـه 
و دهک هـای مشـمول  بـود  نخواهـد 
از طریـق سـازو  یارانـه ای  طرح هـای 
کار دیگری مشـخص و معین می شوند 
و اساسـا پیـش از این شـده اند. اساسـا 
سیاسـت های یارانه ای ارتباطـی با این 

نـدارد.   نظرسـازی ها 

مبنای محاسبات خط فقر تغییری نکرده؛

نماینده مجلس: خط فقر 4 میلیونی تومانی، یک جریان تبلیغاتی است!

صفحه 2
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نماینده شیراز مجلس:
مجلس یازدهم امتیاز ویژه برای طبقات خاص را حذف کرد

مجلس  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  زرقان  و  شیراز  نماینده 
یازدهم اختصاص امتیازات ویژه برای طبقات خاص را حذف کرده است.

ابراهیم عزیزی در گردهمایی سیاسی اساتید و دانشجویان دانشکده 
علوم و فنون زرهی سپاه که روز گذشته)شنبه( برگزار شد، بر ضرورت 
گفت:  و  کرد  تاکید  آنها  کردن  خنثی  براژ  سلطه  نظام  اقدامات  شناخت 
نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جنایتکار همچنان دشمن درجه یک 
اندیشه های بلند و آزادی خواهانه ملت رشید ایران است که در این راستا 
سه راهبرد پشیمان سازی از گذشته، آشفته نشان دادن حال و ناامید کردن 

از آینده را دنبال می کند.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و ظرفیت های 
مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: قوانین و مدیران ناکارآمد دو مشکلی 
بود که مجلس روی آن متمرکز شد چرا که معتقدم بیشتر مشکالت کشور 

از این دو مورد نشات می گیرد.
او ادامه داد: متأسفانه در سال های اخیر سیاست ها و مدیریت های 
غلط اقتصادی موجب خلق پول و تورم شد به طوری هزاران میلیارد تومان 
برای وارد کردن هفت قلم کاالی اساسی باارز ترجیحی اختصاص یافت و 

باز هم مشکل حل نشد و حتی آقایان قرارگاه مرغ زدند!
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی حذف ویژه خواری 
را از دیگر اقدامات مجلس یازدهم برشمرد و افزود: یکی از اقدامات مجلس 
یازدهم حذف امتیازات ویژه برای طبقات خاص بود چراکه معتقدیم این 

موضوع در شأن نظام اسالمی نبوده و نیست. 
به گفته عزیزی، این امتیازات به دلیل مدیریت های ناکارآمد و غیر 
انقالبی در حالی به طبقات خاص اختصاص می یافت که خانواده شهدا و 
ایثارگران و مردم به عنوان ولی نعمتان اصلی انقالب، بعضًا مورد بی مهری 
قرار می گرفتند لذا مجلس با قدرت برای حذف این امتیازات پای کار آمد.

قانون  تورم  موجب  قانون  ۱3هزار  از  بیش  وجود  اینکه  بیان  با  او 
شده است، خاطرنشان کرد: نمی توان گفت همه مشکالت حل شده اما 
مجلس همه توان خود را برای اصالحات نظام های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی به کار گرفته و ابتدا نیز از خود شروع کرده تا با به روز آوری 

قوانین بسترهای الزم را برای اصالح فراهم کند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به خدمات 
نیروهای مسلح به کشور و لزوم توجه به بنیه دفاعی نیز گفت: نیروهای 

مسلح دژ تسخیرناپذیر ایران اسالمی هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: 
مجلس برای تقویت بنیه دفاعی به زیرساخت های کشور توجه جدی کرده 

تا بتواند بخشی از نیازمندی ها را پاسخ دهد.

دستور رئیس جمهوری؛
برگزاری مسابقات ورزشی با حضور محدود تماشاگران 

رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به کاهش چشمگیر شمار مبتالیان و فوتی های 
ناشی از ویروس کرونا، الزمه حفظ و بهبود شرایط موجود، رعایت دقیق شیوه نامه های 

بهداشتی و تداوم نظارت ها است.
آیت اهلل سید ابرهیم رئیسی روز گذشته)شنبه( در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با اشاره به موضوع درخواست برگزاری مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه ها تاکید 
کرد: مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه ها باید با رعایت دقیق و جدی شیوه نامه های 
بهداشتی و با حضور محدود عالقه مندان همراه باشد و در این زمینه وزارتخانه های 
مسئول موظفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر الزم 

را در این زمینه به کار گیرند.
رئیس جمهور بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در حمل و نقل عمومی تاکید 
کرد و اظهار داشت: صیانت از سالمتی مردم در حمل و نقل عمومی بویژه در مترو 
و هواپیما اهمیت مضاعفی دارد و برنامه ریزی های دستگاه های متولی در این زمینه 

بگونه ای باشد که مردم آسیب نبینند.
آیت اهلل رئیسی  ضمن قدردانی از همراهی مردم و تالش همه دست اندرکاران 
خصوصا بخش بهداشت و درمان گفت: حفظ و بهبود هرچه بیشتر شرایط موجود 
نیازمند رعایت همه شیوه نامه های بهداشتی در کنار نظارت دقیق توسط دستگاه های 

مربوطه است.
رئیسی همچنین بر ضرورت اطالع رسانی به موقع به مردم در این زمینه 
تاکید کرد و گفت: اطالع رسانی در زمینه مسایل مربوط به کرونا فقط از طریق 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا باید انجام شود و کسی نباید به عنوان عضو 
ستاد ملی و یا متخصص در رسانه ملی با طرح نظرات شخصی، موجب تشویش 

در جامعه شود.

آغاز پیش ثبت نام مدارس غیردولتی برای سال ۱۴۰۱
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به امکان 
انجام پیش ثبت نام مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی آتی گفت: دریافت وجه 
بیش از نرخ مصوب تخلف و همچنین کارت به کارت کردن »شهریه« در مدارس 

و مراکز »ممنوع« است.
سال  برای  غیردولتی  مدارس  پیش ثبت نام  انجام  امکان  از  صالح،  سعید 
تحصیلی آتی خبر داد و اظهار کرد: توجه به این نکته الزم است که تا زمان ابالغ 
شهریه  علی الحساب،  به صورت  آتی  سال  شهریه  دریافت  مالک  جدید،  شهریه 
سامانه  در  غیردولتی  مدارس  شهریه  نرخ  هرساله  افزود:  وی  است.  جاری  سال 
مشارکت ها  درج می شود و اولیاء می توانند از آن مطلع شوند، ضمن آنکه شهریه 
در زمان ثبت نام ها در تابلویی نصب و در معرض دید عموم قرار می گیرد.مدیرکل 
اینکه شهریه مصوب  بیان  با  آموزش وپرورش  مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزشگاه های علمی آزاد و زبان نیز در پوستری در آموزشگاه نصب می شود گفت: 
دریافت وجه بیش از نرخ مصوب تخلف و همچنین کارت به کارت کردن شهریه 
در مدارس و مراکز ممنوع است. صالح تاکید کرد که خانواده ها در صورت مشاهده 

تخلف، شکایت خود را در سامانه مشارکت ها ثبت کنند تا بررسی شود.
وی همچنین درباره روند نظارت ها بر عملکرد مدارس در حین ثبت نام ها و 
برخورد با تخلفات شهریه ای و سایر تخلفات گفت: ۱۱ مدرسه غیردولتی و هفت 
آموزشگاه کنکور و زبان خارجی مرتکب تخلف شده بودند که تعطیل شدند. همچنین 
22 مدرسه و مرکز از یک تا سه سال تعطیل شدند. شش مدیر مدرسه متخلف عزل 

و ۴۱ مدیر نیز توبیخ کتبی گرفتند.

خدمات امدادی هالل احمر برای ۳۵۰۰ حادثه دیده
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از امدادرسانی به حدود 3۵۰۰ 

نفر در حوادث جوی روزهای گذشته در کشور خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از جمعیت هالل احمر؛ مهدی ولی پور در تشریح خدمات 
هالل احمر در امدادرسانی به متاثران از شرایط جوی و اقلیمی )برف و کوالک، سیل و 
آبگرفتگی( گفت: روز جمعه گذشته، 23 استان کشور متاثر از حوادث جوی بودند که 
۱۴ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، ایالم، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، 
زنجان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، کردستان، گیالن، لرستان و مازندران 

به خدمات امداد و نجات نیازمند شدند.
تیم عملیاتی شامل  تا صبح شنبه، ۸۵  روز جمعه گذشته  از  افزود:  پور  ولی 
2۹3 امدادگر و نجاتگر هالل احمر در ۵3 منطقه )چهار شهر، 2 روستا و ۴۷ محور 

کوهستانی( به 3۴3۷ حادثه دیده امدادرسانی کردند.
رئیس سازمان امداد ونجات هالل احمر با اشاره به اسکان اضطراری ۹ نفر، 
ارائه خدمات درمان سرپایی به چهار حادثه دیده،  انتقال ۶ نفر به مراکز درمانی و 
اظهار کرد: در عملیات امدادی در حوادث جوی، تخلیه آب از 3۵ واحد مسکونی 
انجام و 3۱۰ خودرو از برف رهاسازی شد. همچنین ۱۸ بسته غذایی، ۵۴ بطری 
آب معدنی، پنج کیلوگرم خرما و ۷۰ بسته بیسکویت میان در راه ماندگان ناشی از 

برف و کوالک توزیع شد.

یک روانشناس در گفتگو با دنیای جوانان مطرح کرد؛

مراقب باشیم، افکار ما رفتار ما می شود!
ل  عما ا م  تما یشه  ر
افکار  در  ما  هیجان های  و 
شکل می گیرد و باید مراقب 

باشیم به چه می اندیشیم.
امروزه علم روانشناسی ثابت کرده 
است که تاثیر افکار بر زندگی افراد بیشتر 
از آن چیزی است که انسان ها تصور 
می کنند. لیال ماهر روانشناس در مورد 
اندیشه  افکار گفت:  از  مراقبت  اهمیت 
انسان اشاره به این توانایی دارد که ما 
می توانیم اشیا، افراد و وقایع را در غیاب 
آن ها تجسم کنیم و تغییراتی در آن ها 
اعمال کنیم. افکار انسان در دو مقوله 
و  می شود  بندی  دسته  منفی  و  مثبت 
اعتقاد بر این است که غلبه هر یک از 
آن ها بر ذهن فرد، شیوه زندگی او را در 

حدی وسیع نشان می دهد.
دسته  این  اساس  بر  گفت:  ماهر 
بندی، افکار مثبت آن دسته از افکاری 
را شامل می شود که تاثیرات مفیدی بر 
می گذارند،  جای  به  فرد  رفتار  و  ذهن 
هدایت کننده هستند و اغلب موجبات 
زندگی دلپذیر را فراهم می سازند. افرادی 
کمتر  هستند  افکاری  چنین  دارای  که 
گرفتار  روانی  فشار  و  استرس  دام  در 
می شوند و یا حداقل به راحتی خود را 
می توانند از چنین شرایطی رها کنند. این 
افراد اعتماد به نفس باالتری دارند، دید 
خوبی نسبت به خود دارند و بطور کلی 
افکار آن ها حول و حوش خوب بودن، 
سالم بودن و واقع بین بودن دور می زنند.

ه  کنند تحریک  منفی،  ر  فکا ا
و  هستند  انسان  در  منفی  هیجانات 
اغلب در اثر وقایع بیرونی که بار منفی 
دارند برای افراد ناراحت کننده هستند 
راه اندازی می شوند. این افکار چسبندگی 
و  دارند  انسان  ذهن  در  فوق العاده ای 
درگیری و مشغله شدیدی برای صاحب 
خود ایجاد می کنند. افتادن در چرخه این 
افکار و عدم تالش برای خارج شدن از 
این چرخه اغلب مشکالت جدی روانی 

را ممکن است به بار آورد.
لیال  نظیر  شناختی  روانشناسان 
و  اضطراب ها  اغلب  معتقدند  ماهر 
تباطی،  ر ا ختالالت  ا  ، فسردگی ها ا
مشکالت زناشویی و انواع مسائل دیگر 
از زندگی فرد ناشی از غلبه افکار منفی 

بر ذهن فرد است.
چگونه افکار منفی را از بین ببریم 

و به آرامش برسیم؟
ماهر ادامه داد: از بین بردن افکار 
منفی رویدادی نیست که خود به خود 
اتفاق بیفتد بلکه نیازمند آگاهی و تمرین 
بسیار است چراکه بخش اعظم افکار ما 

به طور خودکار به ذهن خطور می کنند 
و در واقع ما نسبت به بسیاری از آن ها 
آگاهی چندانی نداریم. من در ادامه به 
چند راهکار علمی اشاره کرده ام که به 
شما کمک می کند تا بتوانید تحریف های 
شناختی خود را کاهش دهید و بر افکار 

منفی غلبه کنید.
ثبت  و  افکار  شناسایی  اول  قدم 

آن ها
اولین قدم برای تغییر شیوه نگرش 
و نحوه تفکر این است که افکار منفی 
خود را بشناسیم و بدانیم بیشتر در چه 
موقعیت هایی سراغ ما می آیند. آگاهی از 
این مسئله به ما کمک می کند تا بتوانیم 
موقعیت ها  این  در  گرفتن  قرار  هنگام 
باشیم  هشیارتر  خود  افکار  به  نسبت 

و کمتر تحت تأثیر آن ها قرار بگیریم.
برای شناسایی افکار خود از روش 
کشیدن جدول سه ستونه استفاده کنید. 
باعث  در یک ستون یک موقعیت که 
رنجش و ناراحتی شما شده را یادداشت 
کنید و در بخش دیگر تالش کنید تا به 
یاد بیاورید آن لحظه چه چیزی از ذهن 
شما عبور می کرد. در آخرین بخش الزم 
است احساس خاصی را که در آن لحظه 

داشتید بنویسید.
آنچه در این مرحله بسیار اهمیت 
بین  تفاوت  بتوانید  که  است  این  دارد 
دهید  تشخیص  را  احساسات  و  افکار 
نگیرید.  اشتباه  یکدیگر  با  را  آن ها  و 
احساسات همان هیجانات غم، شادی، 
و  عشق  خشم،  خوشحالی،  نفرت، 
مواردی از این دست هستند. اما افکار 
در واقع صدای ذهن ما و آنچه از ذهن 

عبور می کنند را شامل می شوند.

فرایند  از  بخش  این  بتوانید  اگر 
کمک  به  را  منفی  افکار  با  مبارزه 
در حیطه  روان شناس متخصص  یک 
می توانید  ببرید  پیش  رفتاری  شناختی 
با  و  کنید  کسب  بیشتری  اطالعات 
مهارت بیشتری عمل نمایید. همچنین 
روانشناس خطا های شما در انجام این 
بازخورد  با  و  را شناسایی کرده  تکلیف 
شما  به  می تواند  آن ها  مورد  در  دادن 
صحیح تری  مسیر  در  تا  کند  کمک 

گام بردارید.
غالب  منفی  افکار  کردن  پیدا   

بر ذهن
در طول روز ممکن است هزاران 
فکر از ذهن ما عبور کند و بسیاری از 
آن ها محتوای منفی داشته باشد. اما اگر 
شما افکار خود را یادداشت کنید متوجه 
از  بیش  این ها  از  برخی  که  می شوید 
سایرین تکرار می شوند و بیش از همه 
و  خشم  نظیر  منفی  هیجانات  شما  در 
غم را برمی انگیزند. این مسئله به شما 
کمک می کند تا بتوانید میان افکار منفی 
خود به نوعی اولویت بندی دست یابید 
و بفهمید باید از کجا شروع کنید و چه 

چیز هایی را اول تغییر دهید.
تغییر  و  جایگزین  کردن  پیدا 

زاویه دید
روانشناسان شناختی معتقدند ریشه 
تمام هیجانات و اعمال ما را افکارمان 
این  در  مثال  برای  می دهند.  تشکیل 
استفاده  معروف  مثال  یک  از  زمینه 
کنید  تصور  می گویند  آن ها  می کنند. 
نیمه شب در خانه ناگهان از بیرون اتاق 
صدای شکستن بشنوید اگر آن لحظه 
از ذهنتان عبور کند که نکند دزد وارد 

زیاد  احتمال  به  آن  پی  در  شده،  خانه 
کرد  خواهید  تجربه  را  ترس  هیجان 
برای دفع  نتیجه دست به عملی  و در 

خطر خواهید زد.
ماهر ادامه داد: حال اگر به جای 
که  می کردید  فکر  دزد  به  کردن  فکر 
گربه ای از پنجره خانه وارد شده و این 
صدا ناشی از شکستن گلدان است آیا باز 
هم دچار همان احساس ترس و وحشت 
می شوید؟ آیا اقدامی که انجام می دهید 
همان اقدامی خواهد بود که در مواجهه 
با یک دزد انجام می دهید؟ مسلما خیر.

که  نتیجه می گیریم  مثال  این  از 
احساسات و هیجانات منفی ما ناشی از 
افکار و باور های ما هستند. با نگاه کردن 
بپرسید  خود  از  نوشتید  که  جدولی  به 
چند درصد به این افکار معتقدید؟ چقدر 
احتمال دارد که اتفاقات به گونه دیگری 
رقم خورده باشد. تالش کنید تا ببینید 
آیا می توانید افکار دیگری را جایگزین 

افکار فعلی پیدا کنید یا خیر.
کمک  با  منفی  افکار  پاکسازی 

افراد متخصص
ماهر گفت: انجام همه این مراحلی 
قابل  افرادی  برای  تنها  شده  گفته  که 
اجراست که افکار منفی آن ها کاماًل بر 
ذهنشان مسلط نشده و به نوعی اختالل 
اضطرابی  اختالالت  یا  افسردگی  نظیر 
به  مبتالیان  که  چرا  نشده اند  دچار 
اختالالت روانی نوعی سوگیری ذهنی 
شدید نسبت به موارد منفی پیدا می کنند 
را  اصالحی  خود  قابلیت  ذهنشان  که 
می دهد. کمک  از دست  زیادی  حد  تا 
گرفتن از روانشناس می تواند در بهبود 

شرایط این افراد کمک کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

از امروز آغاز می شود؛
ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور

شدگان  پذیرفته  گفت:  نور  پیام  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 
کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از 2۶ دی ماه تا 
دوم بهمن ماه فرصت دارند برای ثبت نام و پذیرش غیرحضوری به سیستم 

گلستان دانشگاه به نشانی reg.pnu.ac.ir مراجعه کنند.
محسن حیدری با یادآوری مراحل پذیرش داوطلبان افزود: جزییات 
نحوه پذیرش به طور کامل روی سیستم گلستان اطالع رسانی شده و هر 
دانشجو می تواند با شناسه کاربری که در سیستم گلستان شرح داده شده و 
رمز عبور که کد ملی است، وارد سیستم شده و از طریق مسیر آموزش==< 
دانشجو==< پذیرش غیرحضوری==< »پذیرش غیر حضوری دانشجویان 

جدیدالورود« برای ثبت نام اقدام کند.
از  بعد  داشت:  اظهار  دانشجویان  مراجعه حضوری  زمان  درباره  وی 
تا چهارم بهمن  از 2۷ دی ماه  باید  نام، دانشجویان  تکمیل مراحل ثبت 
ماه ۱۴۰۰، برای تشکیل پرونده فیزیکی و ثبت پذیرش نهایی به مرکز 
قبولی خود مراجعه کنند.مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور ادامه داد: 
دانشجو پس از مراجعه حضوری شماره دانشجویی دریافت می کند و از دوم 
بهمن ماه می تواند به سیستم گلستان مراجعه و با درج شماره دانشجویی 
خود به عنوان شناسه کاربری و شماره شناسنامه به عنوان گذرواژه برای 

انتخاب واحد اقدام کند.
وی در خصوص لزوم پرداخت شهریه عنوان کرد: تمام دانشجویان 
قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهریه ثابت هستند که نحوه 
پرداخت شهریه نیز به طور کامل در صفحه نخست سیستم گلستان دانشگاه 

پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir اطالع رسانی شده است.
محسن حیدری یادآور شد: دانشجویان پس از پرداخت شهریه باید از 
طریق مسیر ثبت نام ==< عملیات ثبت نام ==< »ثبت نام اصلی« برای 

انتخاب واحد اقدام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش خبر داد؛
ثبت نام ۵۹۵۵ نفر در تکمیل ظرفیت ارشد ۱۴۰۰ 

پنج  تعداد  تاکنون  آموزش کشور گفت:  سخنگوی سازمان سنجش 
ارشد  کارشناسی  ظرفیت  درتکمیل  نام  ثبت  به  نسبت  نفر   ۹۵۵ و  هزار 

۱۴۰۰ اقدام کرده اند.
فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، درباره 
آخرین آمار تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ بیان کرد: 
مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت سال مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ 
تا دوشنبه 2۷ دی ماه ادامه دارد که تا کنون تعداد پنج هزار و ۹۵۵ نفر 

نسبت به ثبت نام در این تکمیل ظرفیت اقدام کرده اند.
شورای   ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ مورخ  جلسه  نوزدهمین  مصوبه  به  توجه  با 
سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی، مقرر گردید 
مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته محل هایی که ظرفیت آن ها خالی مانده، 

همراه با رشته محل های جدید انجام شود.
وی افزود: لذا متقاضیانی که در آزمون مذکور شرکت کرده اند و مجاز 
به انتخاب رشته شده اند، می توانند از روز چهارشنبه 22/۱۰/۱۴۰۰ تا روز 
دوشنبه 2۷/۱۰/۱۴۰۰ بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون، نسبت به انتخاب 
اطالعیه  این  ذیل  جداول  شرح  به  خود  عالقه  مورد  محل های  کدرشته 
از  از مجموعه های امتحانی مجاز منحصراً  )حداکثر ۱۰۰ کدرشته محل( 

طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام کنند.

مرگ ۳ عضو یک خانواده به دلیل سقوط خودرو در پرتگاه 
روابط عمومی سازمان اورژانس کشور اعالم کرد: بدنبال سقوط یکدستگاه خودروی 
از توابع استان خوزستان 3 فوتی و یک مصدوم  ایذه _بیشه  ۴۰۵ در پرتگاه در محور 

برجا گذاشت.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور بدنبال 
سقوط یکدستگاه خودروی ۴۰۵ در پرتگاه در محور ایذه _بیشه از توابع استان خوزستان 

3 فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت. 
این حادثه دلخراش ساعت ۱۷ عصر روز جمعه 2۴ دیماه به وقوع پیوست و دودستگاه 
آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اهواز به محل اعزام شدند که متاسفانه 
3 مصدوم بدلیل آسیب شدید قبل از رسیدن آمبوالنس  فوت کردند و یک مصدوم که 
پسری ۷ ساله بود و دچار آسیب اندام شده بود بعد از انجام اقدامات درمانی تحت مراقبت 

به بیمارستان منتقل شد.

مرگ دو کوهنورد تهرانی در علم کوه 
رئیس قرارگاه کوهنوردی کالردشت از مرگ دو کوهنورد تهرانی در ارتفاعات علم 

کوه خبر داد.
مهرزاد فرضی گفت که  این کوهنوردان ۱۷ دی ماه صعودشان به قله علم کوه را 
شروع کردند ولی روز جمعه گذشته به علت بارش برف و برودت هوا تقاضای امداد رسانی 

کردند که بالفاصله کوهنوردان هالل احمر با بالگرد برای کمک اعزام شدند.

وی گفت که با رسیدن امدادگران به ارتفاع چهارهزار و ۷۰۰ متری و پیدا کردن 
کوهنوردان، مشخص شد که یکی از آنها جان باخت و یکی دیگر هم که بشدت سرما زده 

شده بود حین انتقال جانش را از دست داد.
فرضی افزود که به علت بارش سنگین برف و کوالک شدید امکان انتقال اجساد این 

دو کوهنورد به مناطق پایین دست و تحویل به خانواده هایشان وجود ندارد.
علم کوه با ارتفاع چهار هزار و ۸۵۰ متر در مرکز رشته کوه تخت سلیمان واقع در 
شهرستان کالردشت قرار دارد و بعد از دماوند دومین قله بلند ایران به شمار می رود. دیواره 
ای که در دامنه شمالی قله علم کوه قرار دارد ، از فنی ترین و سخت ترین مسیرهای 

سنگ نوردی و دیواره نوردی کشور محسوب می شود.
 

۱۸ مصدوم در واژگونی اتوبوس در اصفهان ۱۸ 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس کارکنان یکی از کارخانه های شهرک صنعتی مورچه 
خورت براثر برخورد کامیون به پشت اتوبوس در خیابان کاوه سه راه ملک شهر اصفهان 

بامداد شنبه ۱۸ مصدوم برجاگذاشت.
حادثه  این  گفت:  اصفهان  استان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مرکز  سخنگوی 
ساعت ۶ صبح روز شنبه به اورژانس پیش بیمارستانی اعالم و پنج واحد آمبوالنس به 

محل اعزام شدند.
عباس عابدی با اشاره به اینکه این اتوبوس سرویِس کارکنان یکی از کارخانه های 
شهرک صنعتی مورچه خورت بود افزود: در این سانحه ۱۸ مرد 3۰ تا ۵۵ ساله مصدوم 
و پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان های الزهرا)س(، آیت اهلل کاشانی، 

امین و غرضی منتقل شدند.
وی درباره حادثه دیگری تصریح کرد: ۱2 دقیقه بامداد روز شنبه واژگونی خودروی 
سواری پژو ۴۰۵ در اتوبان اردستان به کاشان نرسیده به عوارضی متروکه، به اورژانس 
از هالل  امدادی  اورژانس ۱۱۵ و یک واحد  امدادی  بیمارستانی اعالم و 2 واحد  پیش 

احمر به محل اعزام شد.
سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اشاره کرد: در این 
حادثه ۶ نفر شامل 2 مرد، 3 زن و یک دختر بچه مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه 

درمانی به بیمارستان های خاتم االنبیاء نطنز و فاطمیه بادرود منتقل شدند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

فرمانده مقابله با کرونا تهران گفت: 
پیش بینی می شود درگیری امیکرون در 
کودکان شدت بیشتری داشته باشد و یک 
فرمی از بیماری التهابی به دنبال ابتال به 
امیکرون در کودکان دیده می شود و از هر 
هفت کودک مبتال شده یک کودک به 
عوارض طوالنی مدت کرونا درگیر می شود.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا تهران در جلسه روز گذشته)شنبه( 
که با حضور استاندار تهران برگزار شد، 
را  کشور  در  ابتال  شاخص  اگر  گفت: 
در  که  می شویم  متوجه  کنیم  بررسی 
خراسان  یزد  سمنان،  شمالی،  خراسان 
و  ابتال  روند  ایالم  و  کرمان  جنوبی، 
وضیعت بستری رو به افزایش بوده اما در 
تهران دارای شرایط ایستایی است و روند 
کاهشی نداریم. همین امر می تواند زنگ 
خطر برای ما باشد. همچنین بیشترین 
میزان مراجعات در حوزه بهداشت است.

وی ادامه داد: از 3۶۰۰ نمونه ارجاع 
شده به آزمایشگاه انیستیتو پاستور حدود 
بودند.  امیکرون  واریانت  نمونه   ۸۰۰
ارسالی  نمونه های  درصد  همچنین ۶2 
بستری  نمونه های  از  بوده اند.  امیکرون 
ارسال شده ۹ درصد امیکرون و ۴۰ درصد 

همچنان مربوط به سویه دلتا بوده و نشان 
دهنده این است که همچنان دلتا عامل 

مرگ و میر است.
میکرون  ا  : کرد تصریح  لی  ا ز
احتماال  و  دارد  بیشتری  سرایت پذیری 
درگیر ریوی که عامل اصلی مرگ و میر 
است در این سویه کمتر است. همچنین 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده بیش 
از ۵۰ درصد اروپا تا پایان زمستان درگیر 
امیکرون خواهند شد، از همین رو توجه 

به این سویه اهمیت دارد.
وی ادامه داد: به چند دلیل امیکرون 
اهمیت دارد؛ از جمله اینکه سرعت ابتال 

امیکرون باالتر است. وقتی سرعت ابتال 
بیشتر باشد بستری و به تبع آن مرگ و 
میر هم بیشتر می شود، تیم بهداشت و 
درمان در معرض خطر بیشتر هستند و 
فشار مضاعفی به بهداشت و درمان وارد 
می کند و تاب آوری بخش بهداشت و 
اهمیت  این سویه  مقابل  در  نیز  درمان 

دارد.
به  اطفال  ابتالی  درباره  وی 
امیکرون گفت: امیکرون به دالیل فرار 
ایمنی دارد؛ گروه های که واکسن نزده اند 
نقطه هدف این سویه است و از همین رو 
در عرصه جهانی ابتال کودکان و نوجوانان 

بینی  پیش  است  بیشتر  سویه  این  به 
کودکان  در  امیکرون  درگیری  می شود 
شدت بیشتری داشته باشد و یک فرمی از 
بیماری التهابی به دنبال ابتال به امیکرون 
در کودکان دیده می شود و از هر هفت 
کودک مبتال شده یک کودک به عوارض 

طوالنی مدت کرونا درگیر می شود.
در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
کودکان  واکسیناسیون  درباره  تهران 
جهانی  بحث  مناقشه ترین  پر  گفت: 
بحث واکسیناسیون کودکان است البته 
واکسیناسیون آنها از آذرماه در دنیا شروع 
دارد.  وجود  کافی  اندازه  به  دیتا  و  شده 
کودکان  در  سینوفارم  و  سوبراناپالس 
قابل  آن  نتایج  و  شده  استفاده  دنیا  در 
دسترس است و نظر کمیته این است که 

برای کودکان پرخطر انجام شود.
رییس  سه  نامه  به  اشاره  با  وی 
نامه  این  در  گفت:  به مجلس  دانشگاه 
عدم  بهداشت،  مراکز  بودن  استیجاری 
و  تهران  در  بهداشت  اشغال پست های 
است.  شده  اشاره  اعتبارات  موضوع  به 
و  کرده ایم  ارایه  را  پیشنهادات مان  ما 
وضعیت  بهبود  در  بتواند  که  امیدواریم 

مراکز موثر باشد.

هشدار فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران؛

اُمیکرون در کمین افراد واکسینه نشده و کودکان



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1931- یکشنبه 26 دی 1400 اقتصاد- 

نمایندگان بخش خصوصی 
در اتاق بازرگانی تهران به بررسی 
برگشت  موضوع  مختلف  ابعاد 
خوردن کاالهای کشاورزی ایران از بازارهای 

صادراتی منطقه پرداختند.
در هفته های گذشته چند محموله از 
مقصد  به  که  ایران  کشاورزی  محصوالت 
کشورهایی چون روسیه و ازبکستان ارسال 
بنا به دالیل مختلف به کشور  شده بودند، 
برگشت خوردند و حتی صحبت هایی مبنی 
بر عدم پذیرش محصوالت ایرانی در برخی 

کشورها نیز مطرح شد.
تولید  فرایند  در  شده  مصرف  سموم 
همچنان  یرانی  ا کشاورزی  محصوالت 
اصلی ترین موضوع بحث در این حوزه است، 
هرچند حتی در میان فعاالن بخش خصوصی 
نیز نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد. در 
جدیدترین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی تهران، اعضا به بررسی ابعاد مختلف 
ارائه  را  راهکارهایی  و  پرداخته  اتفاق  این 
سموم،  تولیدکنندگان  انجمن  کردند.رئیس 
کشاورزی  محصوالت  در  آالینده ها  وجود 
را به تولیدکنندگان سموم در کشور، مربوط 
باید در  را  این مشکل  ندانست و گفت که 
توزیع و مصرف سموم از سوی کشاورزان، 

جستجو کرد.
مسعود گیل آبادی این را نیز اضافه کرد 
که در ارتباط با عودت برخی محموله های 
گذشته  ماه  چند  طی  که  ایران  صادراتی 
اتفاق افتاد، به ویژه فلفل صادراتی از روسیه، 
تاکنون سندی که نشان دهد برگشت بارهای 
صادراتی از بازارهای هدف به دلیل آلودگی 
باالی  میزان  به  کشاورزی  محصوالت 

آالینده ها بوده، وجود ندارد.
مسئله  در  اینکه  با  مواجهه  در  وی 
صادراتی  کشاورزی  محصوالت  برگشت 
تاثیرگذار  آالینده ها  باالی  میزان  ایران، 
داد  نشان  واکنش  اینگونه  است،  بوده  

مقصر  ایران،  در  سموم  تولیدکنندگان  که 
نیستند و اگر کشاورزان سم اضافه در تولید 
دوره  آنکه  یا  برده اند  کار  به  محصوالت 
کارنس سموم رعایت نشده، تولیدکنندگان 

که نباید پاسخگو باشند.
در همین رابطه، کاوه زرگران، رئیس 
اتاق  کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی 
گیل آبادی  اظهارات  به  واکنش  در  تهران 
وجود  با  رابطه  در  اسنادی  اینکه  بر  مبنی 
صادراتی  محموله های  برخی  در  آالینده ها 
وجود  روسیه،  به  صادراتی  فلفل  جمله  از 
طرف های  مکاتبات  که  کرد  تاکید  ندارد، 
دلیل  ینکه  ا بر  مبنی  گمرک  با  روسیه 
چندین  ورود  برای  روسیه  گمرک  ممانعت 
محموله فلفل صادراتی ایران، وجود برخی 
آالینده ها بوده است، وجود دارد و مستندات 

قابل ارائه است.
لدین  صدرا که  بود  حالی  در  این 
محصوالت  اتحادیه  رئیس  نایب  نیاورانی، 
خالف  بر  دیگری  نظر  نیز  کشاورزی، 
تولیدکنندگان  نجمن  ا رئیس  گفته های 
سموم، مطرح کرد و گفت که علت برگشت 
صد  روسیه،  به  ایران  صادراتی  فلفل های 
این  در  آالینده ها  وجود  دلیل  به  صد  در 

کشور  این  نباتات  اداره  و  بود  محصوالت 
به  را  موضوع  این  رسمی،  نامه ای  طی 

صراحت اعالم کرد.
نیاورانی همچنین به برگشت محموله 
کشور  ز  ا یران  ا تی  ا در صا سیب زمینی 
 ۵2 اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره  ازبکستان 
دلیل  به  ایران،  سیب زمینی  حاوی  کانتینر 
آنچه که میزان باالی آالینده ها اعالم شد، 
از این کشور برگشت خورد، گفت: به تازگی 
بخشنامه ای،  طی  کشاورزی  جهاد  وزارت 
دریافت گواهی سالمت برای محموله های 
کشاورزی صادراتی از کشور را الزامی کرد که 
این مسئله، به طور قطع مانع دیگری پیش 

روی صادرات کشاورزی کشور خواهد بود.
این در حالی است که رئیس انجمن 
سخنانی،  در  نیز  کود  و  سم  واردکنندگان 
در  آالینده ها  باالی  میزان  که  کرد  تاکید 
برخی محصوالت کشاورزی ایران، مربوط به 
آفت کش های مصرفی در مزارع و گلخانه ها، 
نیست و واردکنندگان و تولیدکنندگان مقصر 
جهاد  وزارت  و  بهداشت  وزارت  و  نیستند 

کشاورزی باید پاسخگو باشند.
اعالم  همچنین  حسینی،  سیدمهدی 
کرد که این تشکل و فعاالن اقتصادی این 

هزینه،  صرف  با  تا  دارند  آمادگی  بخش، 
در  را  سموم  میزان  تشخیص  آزمایشگاه 
میادین میوه و تره بار و در سطح عرضه این 

محصوالت، مستقر و تجهیز کنند.
محمدرضا  گفته  به  حال،  ین  ا با 
بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، 
تولیدات سموم در داخل کشور، فعال از نظر 
کیفیت نمی تواند پاسخگوی نیاز واقعی تولید 
محصوالت کشاورزی عاری از آلودگی باشد، 
با  سموم  واردات  در  محدودیت  رو  این  از 
کیفیت اروپایی به کشور، باید برداشته شود.
بهزادیان با این توضیح که برای سال 
زراعی جاری، سم با برند آلمانی اگریمن که 
محصولی شناخته شده در سطح بین المللی 
است، در داخل کشور موجود نیست، گفت: 
این در حالی است که این نوع از سم، تا دو 
سال پیش در داخل کشور در دسترس بود 
فرآورده های  تولیدکنندگان  و  کشاورزان  و 
این  خود،  نیاز  برای  بودند  قادر  کشاورزی 
سم را خریداری کنند اما تولیدکنندگان سموم 
طی جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
کردند که قادر هستند سم با کیفیت اگریمن، 
در داخل تولید کنند و عمال مانع واردات این 
محصول شدند، در حالی که تولیدی در این 

سطح هیچ وقت اتفاق نیفتاد.
در همین ارتباط، کاوه زرگران، رئیس 
اتاق  کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی 
بهداشت طی  وزارت  اینکه  بیان  با  تهران، 
اخیر روی ۸ محصول پرمصرف  چند سال 
آزمایش های  داخل  تولید  کشاورزی  بخش 
و  داده  انجام  را  آالینده ها  وجود  به  مربوط 
نتایج این آزمایش ها قابل تامل است، تاکید 
کرد که در ایران نیز به مانند سایر کشورها، 
تولید  مرحله  از  کشاورزی  محصوالت  باید 
در مزرعه تا عرضه در میادین میوه و تره بار، 
باقی مانده  میزان  و  گیرد  قرار  ردیابی  مورد 
و  اندازه گیری  فرآورده ها  این  در  سموم 

رصد شود.

ساخت سی امین مدرسه توسط بانک مسکن در کشور
عضو هیات مدیره بانک مسکن در مراسم افتتاحیه 
روستای  در  مسکن  بانک  شهدای  کالسه   ۶ مدرسه 
کرکولی خراسان شمالی از ساخت 3۰ مدرسه در کشور 

توسط این بانک خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، آیین 
مسکن روستای  شهدای بانک  کالسه   ۶ مدرسه  افتتاح 
کرکولی شهرستان راز و جرکالن استان خراسان شمالی 

با حضور فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن، مسعود ایزدی مدیر امور شعب 
منطقه شرق کشور، مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی و مرتضی ناصری 

مدیر شعب استان خراسان شمالی برگزار شد.
در این مراسم مسووالن استانی از جمله حسین پور معاون سیاسی، امنیتی 
استانداری خراسان شمالی، امین فالح کوشکی مدیر کل اداره تجهیز و نوسازی 
مدارس خراسان شمالی، قدیمی رییس آموزش و پرورش شهرستان راز و جرکالن 

حضور داشتند.
فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن در این مراسم نقش توسعه فضاهای 
آموزشی استاندارد در رشد و شکوفایی استعدادهای مناطق کم برخوردار را بسیار 
با اهمیت دانست و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری تمام مشکالت کشور با 

نگاه علمی به موضوعات حل خواهد شد.
وی با اشاره به اهتمام بانک مسکن به توسعه علمی کشور گفت: بر همین 
اساس و به پشتوانه شناخت از ظرفیت ها و استعدادی ذاتی فرزندان این مملکت، 
در بانک مسکن بر این باور هستیم که در سایه توسعه فضاهای آموزشی استاندار 
در  آموز  دانش  عزیزان  درونی  استعدادهای  شاهد شکوفایی  می توانیم  کشور  در 

مناطق محروم و در نهایت حل مشکالت جامعه باشیم.
در ادامه فاضلیان با ابراز خرسندی از ساخت مدارس شهدای بانک مسکن در 
بانک  اجتماعی  مسوولیت های  سایر  انجام  کنار  در  را  اقدام  این  کشور،  سراسر 
افتخارآمیز دانست و گفت: با افتخار اعالم می کنیم بانک مسکن تاکنون در امر 
ساخت 3۰ مدرسه با سازمان تجهیز و نوسازی مدارس همکاری داشته است و 
آموزشی  فضای  کمبود  شاهد  دیگر  که  روزی  تا  داد  خواهد  ادامه  را  مسیر  این 

در کشور نباشیم.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اعالم خبر برگزاری مراسم های افتتاحیه 
تاسیس بانک مسکن ابراز  با سالروز  استان ها همزمان  در سایر  دیگری  مدارس 
امیدواری کرد تا استعدادهایی برخاسته از همین مدارس خّیرساز بتوانند با اعمال 

و رفتارشان باعث توسعه در کشورمان شوند.
این  در  نیز  شمالی  خراسان  استانداری  امنیتی  سیاسی،  معاون  پور  حسین 
مراسم با اشاره به برخی خدمات بانک مسکن در بخش ساخت مسکن، از کلیه 

کارکنان، مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن تقدیر کرد.
از بانک مسکن خاطره ای جز خیرخواهی،  واقع  به  باره گفت:  این  در  وی 
همراهی و کمک به مردم در ذهن نداریم. بانک مسکن در ادوار مختلف با همراهی 
به  تعهدات طرح نهضت ملی مسکن  با قبول  نیز  اکنون  در طرح مسکن مهر و 
عناوین مختلف در مسیر خدمت رسانی به مردم با دولت همراهی کرده، که از 

کلیه مدیران و کارکنان این بانک تقدیر و تشکر می کنیم.
تاسیس بانک  سالگرد  ماه  دی   2۵ آستانه  در  که  اکنون  داد:  ادامه  وی 
مسکن شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه مدرسه شهدای بانک مسکن در خراسان 
بانک مسکن، آن  پرسنل خدوم  به  ویژه  روز  این  تبریک  شمالی هستیم، ضمن 
را به فال نیک می گیریم و امید داریم این تقارن منشاء اتفاقات پر خیر و برکت 
باشد.امین فالح کوشکی مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس  دیگری در استان 
استان خراسان شمالی نیز بحث آموزش را محور اصلی توسعه در کشور دانست و 
گفت: هر اقدام بنیادی و زیرساختی در راستای ارتقاء و تقویت آموزش، استقالل، 

پیشرفت و توسعه کشور بسیار مهم و اساسی است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی در گزارشی مدرسه 
۶ کالسه شهدای بانک مسکن روستای کرکولی را پروژه ای دارای 32۰ متر مربع 
فضای آموزشی و حدود ۱۰۰ مترمربع فضای سرایداری و بهداشتی و حدود ۱۶۰۰ 
مترمربع محوطه  معرفی کرد که با هزینه ای بالغ بر 2۵ میلیارد ریال در فاصله ۱۶۰ 

کیلومتری از مرکز استان در نوار مرزی با کشور ترکمنستان ساخته شده است.

مدیر آموزش بانک کارآفرین منصوب شد
بانک  مدیرعامل  بهاروندی  احمد  دکتر  حکم  با 
کارآفرین، دکتر  رسول خوانساری به عنوان مدیرآموزش 

و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین منصوب شد. 
دکتر  کارآفرین،  بانک  مومی  ع روابط  گزارش  به 
سرمایه  توسعه  امور  در  مدیرعامل  خلیل موفق معاون 
انسانی در مراسم معارفه مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد 
بانک ، با بیان این که این مدیریت باید به تولید و خلق 
فکر ، اندیشه و خرد  کمک کند و این امر سرمایه گذاری 

برای سازمان محسوب می شود گفت: سازمانی موفق است که به موضوع آموزش 
نگاه بلند مدت ، کاربردی و حرفه ای  داشته باشد و ما نیز برای این که بانکی 

پیشرو و موفق باشیم باید به این موضوع توجه خاص کنیم.
 وی با بیان این که در صنعت بانکداری هر روز  شاهد تحول در بخش های 
مختلف هستیم ادامه داد: برای عقب نماندن از  تحوالت باید به بحث آموزش 
کارکنان اهمیت بسزایی داد و  همه اجزاء بانک همراستا با تغییر و تحوالت در 

جهت نیل به اهداف بانک قدم های جدی بردارند.
و  موزش  آ نی   نسا ا یه  سرما توسعه  مور  ا در  عامل  مدیر  معاون   
محصوالت  ارائه  قطعا   : کرد  تاکید  و  خواند  را ضروری  کنان  توانمندسازی  کار
مختلف در سازمان نشات گرفته از مطالعه و اندیشه ای است که در پشت صحنه 
آن آموزش  فعال بوده است و در نهایت به تعالی و پیشرفت سازمانی منتج می شود.
موفق ادامه داد: مطالعه و اندیشه در سطوح مختلف از آموزش نشات می 
گیرند که   سازمان را  به سمت پیشرو بودن  سوق می دهد ، این امر در زمان 
مدیریت دکتر بمان پور   به خوبی انجام شده است و امیدواریم  با حضور دکتر 

خوانساری  شاهد  تحوالت بیشتری باشیم.
آموزش شروع  از  تولید فکر و توسعه آن در سطوح مختلف  به گفته وی، 
می شود که مبتنی بر الزاماتی است که موجب می شود سازمان بتواند متناسب 
با چالش های رقابتی و سازمانی، قابلیت ها و مهارتهایی که جنبه کاربردی دارد 

و ایجاد ارزش افزوده می کند را فراهم کند.
موفق با تاکید بر اهمیت یادگیری و یاددادن گفت:  در کنار تمام اقدامات 
و آموزش های موثری که در بانک انجام می شود، بهتر است از ظرفیت های 
همکاران بانک نیز استفاده شده و همکاران بتوانند در عین اینکه یاد می گیرند 

بتوانند به سایر همکاران خود یاد بدهند و انتقال تجربه کنند.
وی با اشاره  به سابقه مدیریتی دکتر خوانساری در بانک مرکزی ، وی را 
مدیری توانمند خواند که  با شور جوانی اش می تواند برنامه های تدوین شده در  
بخش مدیریت آموزش و ارزیابی عملکرد را به منصه ظهور و بروز بهتر برساند.

مدیریت  اداره  ایجاد  انسانی   سرمایه  توسعه  امور  در  عامل  مدیر  معاون 
عملکرد  در کنار  اداره آموزش را کاری هوشمندانه ای خواند که منجر به ارتقا 
خواهد شد و افزود: این امر موجب می شود تا نقاط قوت و ضعف شناسایی شده 
و به سمت ترمیم آنها پیش برویم.و امکان توانمندسازی کارکنان و تحقق فرآیند 
جانشین پروری تقویت شود.دکتر رسول خوانساری مدیر آموزش وارزیابی عملکرد 
نیز در این مراسم با تشکر از اقدامات انجام شده در  هر دو بخش آموزش و ارزیابی 
امیدواری کرد که بتواند در  عملکرد بانک در زمان مدیریت دکتر بمان پورابراز 

ادامه مسیر فراهم شده کارهای خوبی انجام دهد.
وی فعالیت های خود را به دوبخش آموزش و ارزیابی عملکرد تقسیم کرد و 
گفت: در بخش نخست ، ضرورت آموزش بر هیچ کس پوشیده نیست مخصوصا 
در فضای رقابتی بین  بانکی کشور؛ بانکی موفق است که بتواند عملکرد بهتری 

در بخش یادگیری و آموزش داشته باشد .
خوانساری  با تاکید بر این که باید در کنار یادگیری به موضوع  یاددادن هم 
توجه کرد افزود: باید بتوانیم در کنار آموز ش   بتوانیم از آنها برای آموزش دادن 
به سایر همکاران استفاده کنیم . در کنار این بخش ارزیابی عملکرد نیز  از اهمیت 
باالیی برخوردار است و میزان اثر گذاری آموزش های انجام شده را نشان می دهد.

مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد ابراز امیدواری کرد که بتواند در بخش آموزش 
و ارزیابی عملکرد از تجارب دیگر نهادها و سازمانها استفاده کرد.

این  در  نیز  عملکرد  ارزیابی  و  آموزش  سابق  مدیر  پور  بمان  مسلم  دکتر 
مراسم ، عملکرد مثبت  بخش آموزش در دوره مدیریت اش را حاصل  همکاری 
همکاران این مدیریت خواند و آنها را سرمایه های اصلی مدیریت آموزش خواند .

 وی  با بیان این که زیر ساخت های الزم برای ارائه آموزش های مختلف 
به همکاران بانک آماده است  گفت:  در یک سال  و۱۰ ماه گذشته در بخش 
آموزش تالش بر این بود که محوریت کارها بر اساس انطباق آنها با استانداردهای 

بین المللی  تنظیم شده و به پیش برود و در این راستا گام برداشتیم .

وزیر نفت:
طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم در دست بررسی است
وزیر نفت گفت که طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم در حال 
بررسی کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است و هر زمان ابهام هایش برطرف 

شود، از سمت دولت برای اجرای آن تصمیم گیری می شود.
تفاهم نامه خط  امضای  از  روز گذشته)شنبه( پس  نفت  وزیر  اوجی،  جواد 
لوله تابش )تأمین بازار انرژی شرق( در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خط لوله 
جدید پروژه ای اقتصادی است که روزانه ۱۵۰ هزار بشکه فرآورده نفتی را منتقل 
خواهد کرد اظهار کرد: این خط لوله فرآورده های نفتی تولید پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس را پس از طی سه استان به شمال شرق کشور انتقال می دهد.
وی ادامه داد: از مدیرعامل بانک ملت برای تأمین 3۷۰ میلیون یورو منابع 
ارزی این پروژه و پشتیبانی از پروژه های جدید و توسعه میدان های نفتی تشکر 
می کنم. با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملت بخش زیادی 
از منابع مالی مورد نیاز پروژه های نفتی کشور به ویژه در بخش پتروپاالیشگاه ها 

تأمین خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش طرح تخصیص سهمیه بنزین به 
همه مردم در حال بررسی کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است و هر زمان 
ابهام هایش برطرف شود، از سمت دولت برای اجرای آن تصمیم گیری می شود.

 ۹۵ لوله  خط  تفاهم نامه  امضای  شاهد  امروز  این که  بیان  با  نفت  وزیر 
از ستاره  فرآورده  انتقال  برای  تا مشهد  از رفسنجان  فرآورده  انتقال  کیلومتری 
خلیج فارس تا رفسنجان هستیم، گفت: با احداث این خط فرآورده سه استان را 
طی کرده و به مشهد می رسد، این پروژه اقتصادی است و از نظر امنیت انرژی 

بسیار حائز اهمیت است.
اوجی با بیان این که پروژه امروز با 3۷۰ میلیون یورو تامین مالی به اجرا 
از  پشتیبانی  و  بانکداری  که  خود  رسالت  بانک ها  اکنون  کرد:  اظهار  می رسد 
مالی  تامین  و  داده  انجام  است  کشور  حیاتی  و  اقتصادی  عمرانی،  پروژه های 

می کنند. 
نفتی  میادین  توسعه  برای  نیز  را  دیگری  پروژه های  این که  بیان  با  وی 
کرد:  اضافه  داریم  کار  دستور  در  پتروپاالیشگاهی  و  انتقال  خطوط  گازی  و 
کنسرسیومی از بانک ها شکل گرفته و به زودی تفاهم نامه ای برای تامین مالی 

پتروپاالیشگاه ها امضاء می شود. 
وزیر نفت با تاکید بر این که با پشتیبانی وزارت اقتصاد و بانک های دولتی 
و تجاری از پروژه های صنعت نفت بخش زیادی از منابع مالی تامین و عمده 
و  تجهیزات  تمام  که  است  این  نفت  نگاه صنعت  گفت:  می شود  آغاز  پروژه ها 
مواد خام اعم از ورق، ایستگاه ها و تلمبه خانه از ظرفیت داخل استفاده شود که 

برای پروژه امروز نیز همین مهم لحاظ شده است. 
اوجی با اشاره به حجم صادرات از خط لوله ۹۵ کیلومتری انتقال فرآورده 
از رفسنجان تا مشهد تصریح کرد: روزانه 3۰ تا ۴۰ هزار بشکه نفت گاز و یا 

بنزین از این خط صادر خواهد شد. 
وزیر نفت درباره رقم ایده آل قیمت نفت اظهار کرد: براساس صحبت هایی 
است که  ایده آل  ۹۰ دالر  تا   ۸۰ رقم  نظر  به  گرفته  کارشناسان صورت  با  که 
اعضای اوپک و اوپک پالس نیز روی آن توافق نظر دارند و این عدد هم برای 

کشورهای صادرکننده و هم کشورهای مصرف کننده رقم خوبی است. 
طرف  با  خوبی  تفاهم   گفت:  هم  ترکمنستان  با  اخیر  قرارداد  درباره  وی 
ترکمنی هم در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی و هم فرآورده و نفت خام 

امضاء شد که امیدواریم هرچه زودتر وارد مرحله اجرایی شود. 
وزیر نفت درباره تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه اظهار کرد: تمدید 
وزارت  کار  دستور  در  و  توجه  مورد  پروژه های  جزو  ترکیه  با  گازی  قرارداد 
نفت و شرکت ملی گاز است. صادرات گاز به این کشور سال 2۰2۶ به اتمام 
بوتاش و شرکت ملی  از شرکت  این هفته کارشناسان دو مجموعه  و  می رسد 

گاز مذاکره می کنند. 
اوجی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات گاز به عمان نیز گفت: در این 
راستا نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده و مذاکرات در حال انجام است و امیدواریم 

برای صادرات گاز به واحد ال ان جی این کشور منجر به قرارداد شود. 

نایب رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی اعالم کرد؛

میزان باالی آالینده ها، دلیل برگشت خوردن محموله های صادراتی
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زیر نظر: محمد امامی

معاون وزیر نفت خبر داد:
صرفه جویی روزانه ۱۲ میلیارد تومانی با ساخت خط لوله »تابش«  
معاون وزیر نفت گفت: با احداث خط لوله تابش و با کاهش هزینه حمل 

و نقل، صرفه جویی ۱2 میلیارد تومانی در روز محقق خواهد شد.  
جلیل ساالری روز گذشته )شنبه( در مراسم امضای تفاهم نامه خط 
لوله رفسنجان به مشهد )موسوم به خط لوله تابش( با حضور وزیر نفت و 
وزیر اقتصاد، افزود: همه خطوط فرآورده های نفتی به ری ختم و اگر در این 
منطقه اتفاقی بیفتد سوخت رسانی در شمال کشور با اختالل مواجه می شود.  
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مناطق شمالی کشور حدود ۴۵ درصد 
فراورده کشور را مصرف می کند. خط لوله ری به ساری و مشهد 2۰ میلیون 
لیتر فراورده را منتقل می کند که ۶ میلیون لیتر آن در مسیر برداشت شده 

و بقیه به مشهد می رسد.  
ساالری تاکید کرد: با خط لوله تابش مدیریت بحران اتفاق می افتد، 
همچنین بحث قاچاق فراورده در این مسیر کنترل شده و این بحران نیز 

رفع خواهد شد.  
وی با اشاره به اینکه مصرف فراورده های آن منطقه حدود ۱۵ میلیون 
لیتر است و یک هزار دستگاه نفتکش این میزان فراورده را جا به جا می کند، 
گفت: ۴۵۰ نفتکش نیز برای صادرات تردد می کنند که روزانه هفت میلیارد 

تومان هزینه مصرف سوخت است.  
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی افزود: تفاوت 
انتقال فراورده با خط لوله و نفتکش ۹ به یک است و سه میلیارد تومان اینجا 

صرفه جویی اتفاق می افتد.  
وی اضافه کرد: در مجموع و با کاهش هزینه ها و مسیر انتقال، روزانه ۱2 
میلیارد تومان معادل ۷3 میلیون یورو در ۱۸۰ روز صرفه جویی اتفاق می افتد.   
ساالری با تاکید بر اینکه این طرح از محل بند »ق« و »ماده ۱2« 
اجرا خواهد شد، گفت: خط لوله تابش از نظر امنیت انرژی، کنترل قاچاق و 

توسعه صادرات به همسایگان شرقی نقش آفرین خواهد بود.  
به گفته این مقام مسوول، ظرفیت این خط لوله 2۴ میلیون لیتر در 

روز است.  
وی افزود: در حوزه تکمیل زنجیره ارزش و بحث پتروپاالیشگاه ها، عمده 
تکمیل زنجیره پتروشیمی خوراک مایع است و این خط لوله می تواند مانند 
خط لوله اتیلن غرب به توسعه صنایع پایین دستی در شرق کشور کمک کند.

مشهد  تا  رفسنجان  از  نفتی  فرآورده های  انتقال  لوله  خط  احداث  با 
نیاز شرق و شمال شرق  پایدار سوخت مورد  تامین  مقدس، اهدافی چون 
کشور )استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی(، کوتاه شدن مسیر انتقال 
فرآورده، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه های حمل، تسهیل صادرات 
فرآورده به کشورهای همجوار، استفاده از خط لوله به عنوان جایگزین حمل 
و نقل جاده ای و ایجاد کریدور انتقال شمال-شمال شرق و جنوب- شمال 

شرق محقق خواهد شد.  
برپایه این گزارش، ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی در این خط لوله 
۱۵۰ هزار بشکه در روز است و مسیر احداث خط لوله از رفسنجان تا مشهد 
مقدس نیز از سه استان کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به طول 

۹۴۸ کیلومتر عبور خواهد کرد.  
همچنین الزم به ذکر است که در این طرح، احداث 2 تلمبه خانه و 

سه پایانه نیز تعریف شده است.  
 3۷2 طرح  این  در  سرمایه گذاری  اولیه  برآورد  میزان  است،  گفتنی 

میلیون یورو است.  
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛
صدور اولین برگه مالیات بر خانه های خالی در 

هفته اول بهمن
آمار  اول  مرحله  ماه  اینکه 2۸ دی  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
خانه های خالی در تهران را به سازمان امور مالیاتی تحویل می دهیم، گفت: اولین 
برگه مالیاتی برای مالکان خانه خالی در تهران هفته اول بهمن ماه صادر می شود.
محمود محمودزاده از صدور اولین مالیات بر خانه های خالی در هفته اول 

بهمن ماه خبر داد.
 وی با بیان اینکه یکی از راه های کنترل بازار اجاره اخذ مالیات بر خانه های 
خالی است گفت: افزایش اجاره بها در بازار مسکن تهران یک واقعیت است که 

امیدواریم شروع عملیات اخذ مالیات بر خانه های 
خالی در سامان بخشی بازار اجاره تهران اثرگذار 

باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با 
اجرای مالیات بر خانه های خالی عرضه واحدهای 
مسکونی در بازار اجاره افزایش پیدا می کند، افزود: 
برای  مدت  کوتاه  و  مدت  میان  راهکار  یک  این 
سامان بخشی به بازار اجاره کالن شهر تهران است.

محمودزاده با اشاره به آخرین اقدامات برای 
اجرای طرح اجاره داری حرفه ای ادامه داد: همچنین 

یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار اجاره در تهران اجرای طرح اجاره داری حرفه ای 
است. که همچنان این طرح را دنبال می کنیم و پیگیر مصوبات مرتبط با طرح 
اجاره داری حرفه ای هستیم و معتقدیم که این طرح می تواند در بلند مدت و میان 

مدت به بازار اجاره شهر تهران کمک کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اجرای مالیات بر خانه های خالی 
اظهار داشت: در چند روز آینده اولین برگه مالیات بر خانه های خالی در تهران 
صادر می شود و طبق جمع بندی هایی که با سازمان امور مالیاتی داشته ایم، اواخر 
دی ماه یا اوایل بهمن ماه اولین برگه مالیاتی برای مالکان خانه های خالی در 

تهران صادر خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه این تصور اشتباهی است که اغلب خانه های خالی در 
تهران در منطقه یک تمرکز پیدا کرده اند گفت: اغلب خانه های خالی در تهران در 
مناطق مرکزی شهر واقع شده اند و افزایش عرضه واحد مسکونی در این مناطق 
به مستاجران دهک های متوسط کمک خواهد کرد. اغلب این واحدها به دلیل 
فرسودگی و عدم تعمیرات  و بازسازی خالی مانده اند که به زودی با وضع مالیات 

بر خانه های خالی این واحدهای مسکونی وارد بازار اجاره می شوند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به زودی 
با خروجی ها و داده های سامانه امالک و اسکان اعالم می کنیم که در کدام مناطق 
چه تعداد واحد خالی وجود دارد، افزود: آخرین پیامک های انبوه به مالکان واحدهای 
مسکونی که در سامانه امالک و اسکان ثبت نام و خوداظهاری نکرده اند ارسال شده 
است و بر اساس آخرین خروجی های این سامانه تعداد 

واحد های خالی در تهران به دست می آید.
محمودزاده تاکید کرد: در یک هفته گذشته با 
سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی داشتیم و درباره 
مشترک  ادبیات  به  خالی  خانه های  بر  مالیات  اخذ 
رسیده ایم و بیست و هشتم دی ماه مرحله اول آمار 
خانه های خالی در تهران را به سازمان امور مالیاتی 
با  خالی  خانه های  شناسایی  و  داد  خواهیم  تحویل 
اخرین داده های سامانه مربوطه ادامه خواهد داشت 

و اطالعات به روز خواهد شد.  

مطرح  ابهامات  برخی  به  توجه  با 
واکنشی  و  نان  یارانه  کارت  درباره  شده 
که سازمان برنامه و بودجه به این موضوع 
داشته، ظاهرا قرار است متقاضی خرید نان 
با همان کارتی که یارانه دریافت می کند، 
پرداخت را نیز انجام دهد اما میزان پرداخت 

و دریافت متفاوت خواهد بود.
تومانی،   ۴2۰۰ ارز  حذف  جریان  در 
دولت اعالم کرده بود که در ابتدا به حذف 
یارانه نهاده ها ورود می کند و در ادامه گندم 
دارو در دستور کار است که  در همین  و 
و  برنامه  سازمان  مسئوالن  اعالم  رابطه 
بودجه درباره کارت یارانه نان، برداشت های 
متفاوتی ایجاد کرد ولی مروری بر اظهارات 
و  بودجه  و  برنامه  قبلی مسئوالن سازمان 
واکنش تازه این سازمان، تا حدودی جریان 

کارت یارانه را مشخص می کند.
پیش تر میرکاظمی - رئیس سازمان 
برنامه و بودجه -در این رابطه اعالم کرده 
ارز  حذف  بر  دولت  فعلی  تمرکز  که  بود 

۴2۰۰ نهاده هاست و  در مورد دارو و نان 
در فاز دوم و بسته به مصوبه مجلس تصمیم 

گیری خواهد کرد.
در  کسی  اگر  وی،  توضیح  طبق 
کارت  با  دهد،  انجام  نان  خرید  نانوایی 
را حساب  دارد، آن  اختیار  یارانه ای که در 

می کند؛ به طوری که به نانوا قیمت جدید 
همان  خریدار  از  اما  شد  خواهد  پرداخت 

قیمت قبلی کسر می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه این را 
هم گفته بود که راه اندازی سامانه مربوطه 
بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال 

بررسی است و در صورت نهایی شدن اجرا 
در  که  است  شرایطی  در  شد.این  خواهد 
روابط  موضوع،  این  به  واکنش  ترین  تازه 
اعالم  نیز  بودجه  برنامه  سازمان  عمومی 
کرده که نه قرار است کارت نان صادر شده 
و نه کوپنی در دستور کار قرار گیرد بلکه 
کننده  فقط مصرف  نهایی شود،  اگر طرح 
یارانه می گیرد،  که  کارتی  با همان  نهایی 

نان یارانه ای هم خواهد خرید.
ذرت،  جو،  گندم،  حاضر  حال  در 
نه های  دا و  خام  روغن   ، سویا له  کنجا
روغنی به همراه بخشی از دارو، تجهیزات 
وارد  ترجیحی  ارز  با  پزشکی  ملزومات  و 

ایران می شود.
می دهد  نشان  گمرک  های  گزارش 
که در ۹ ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد 
تومانی   ۴2۰۰ ارز  با  اقالم  این  از  دالر 
وارد شده است که بیش از ۵۷ درصد آن 
سویا  کنجاله  و  ذرت  جو،  نهاده های  به 

اختصاص دارد.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به یک ابهام؛

نان یارانه ای چگونه تهیه می شود!؟

بانک  جدید  دستورالعمل  براساس 
در  وجه  انتقال  حداکثر  و  حداقل  مرکزی 
سامانه های ساتنا و پایا از روز گذشته)شنبه( 

افزایش یافت.
بانکی  و  پولی  کمیسیون  مصوبه  با 
سامانه  رسالت  راستای  در  مرکزی،  بانک 
همچنین  و  کالن  وجوه  انتقال  در  ساتنا 
مدیریت حجم دستور پرداخت این سامانه، 
تغییراتی در سامانه های ساتنا و پایا اعمال 

شد.
بر این اساس، کف مبلغ پرداخت ساتنا 
از ۱۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان و 
سقف مبلغ پایا از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ 
پرداخت  دستور  هر  ازای  به  تومان  میلیون 

افزایش خواهد یافت.
تغییر دیگری نیز در نحوه کار سامانه 
پایا اعمال شده که در خصوص چرخه های 
)غیرتعطیل  عادی  روزهای  در  پایا  تسویه 
 ۱۷:۴۵ ساعت  در  جدیدی  چرخه  رسمی( 
جهت تسویه دستورپرداخت های غیرشاپرکی 

افزوده خواهد شد.
با  پایا  و  ساتنا  پرداخت های  دستور 

همچنین  و  مرکزی  بانک  مقصد  و  مبداء 
دستور پرداخت های مربوط به تسویه وجوه 
محدودیت های  شمول  از  پرداخت یاران 
مبلغی ذکر شده مستثنی خواهد بود اما در 
صورت عدم رعایت کنترل های ابالغی وجه 

التزام های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.
ساتنا و پایا چیست؟

تبادل  سیستم  یک  پایا  است  گفتنی 
اطالعات بانکی است که به بانک ها اجازه 
می دهد تمامی تبادالت بین بانکی مشتریان 
خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. 

کردن  مکانیزه  سامانه،  این  اصلی  کاربرد 
انبوه  با تعداد  پرداخت های خرد بین بانکی 
تکمیل  از  پس  که  است  مشتریان  برای 
مراحل پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق 
اینترنت را نیز میسر می سازد و به کمک این 
سامانه، بانک های عضو آن می توانند بنا به 
درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت 
وجوه در حساب های سایر بانک ها صادر کند.
این  سازی  پیاده  با  مرکزی  بانک 
از  پول  الکترونیکی  حواله  امکان  سامانه، 
بانک  در  به حسابی  بانک  در یک  حسابی 

و  است  کرده  فراهم  را  بانکی(  )بین  دیگر 
مشتریان بانک ها با استفاده از پایا می توانند 
بانک  از حساب خود به حسابی در  را  پول 

دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.
همچنین، ساتنا سامانه ای الکترونیکی 
تراکنش های  تسویه  و  پردازش  که  است 
فوری  پرداخت های  دستور  و  بانکی  بین 
را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. 
در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی 
پس  )جاری،  حساب  انواع  از  یکی  دارای 
انداز و کوتاه مدت( هستند، می توانند نسبت 
میلیون  از ۵۰  بیش  )مبالغ  انتقال وجوه  به 
تومان( به حساب خود یا سایر افراد در سایر 

بانک ها اقدام کنند.
یک  مشتریان  به  شده  ذکر  سامانه 
مراجعه  با  تا  می دهد  را  امکان  این  بانک 
از طریق سامانه  یا  و  بانک خود  به شعب 
اینترنتی بانک حواله هایی با مبالغ بیش از 
۵۰ میلیون تومان را به هر حسابی در هر 
بانکی انتقال دهند که مزایای به کارگیری 
ساتنا را می توان امنیت، سرعت و سادگی 

انجام عملیات آن نام برد.  

بخشنامه جدید بانک مرکزی؛

سقف انتقال وجه در سامانه های بانکی افزایش یافت
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فریبا شریف آباد: شهردار 
مشهد گفت: بیش از ظرفیت، 
شده  آغاز  و  تعریف  پروژه 
تعریف  از  مناطق  شهرداران  لذا  است، 
پروژه های غیر ضروری و بدون انجام 

مطالعه کافی خودداری کنند.
جلسه  در  ارجائی  عبداهلل  سید 
با حضور معاون  شورای شهرداران که 
از  افزود:  برگزارشد،  پشتیبانی  و  مالی 
نظر درآمدهای مالی وضعیت شهرداری 
های مناطق آنطور که باید باشد نیست 
بنشینید و تصمیم بگیرید که چگونه می 
شود این وضعیت را سروسامان داد ما 
هم از این تصمیمات حمایت می کنیم.

وی با بیان اینکه هرجا الزم شده از 
شهرداران حمایت کرده ایم، اظهارکرد: 
لذا از شما می خواهم که محکم کارکنید 
و تصمیمات الزم را برای بهبود وضعیت 
اتخاذ کنید، کجا تصمیم گرفته اید که از 

آن حمایت نشده است؟
 : د کر فه  ضا ا مشهد  ر  ا د شهر
مناطق  به شهرداران  را  اختیارات الزم 
داده ایم و هرجا که اختیارات بیشتری 
نیاز بوده تفویض اختیار شده است،کدام 
منطقه  شهردار  شهری  مدیریت  دوره 

تا این اندازه اختیار عمل داشته است.
ارجائی با اشاره به اینکه می خواهم 
به جای یک شهردار، ۱3 شهردار داشته 
مانند یک شهردار عمل  و شما  باشیم 
کنید خاطرنشان کرد: معاونان و مدیران 
بدانند پشتیبان شهرداران  باید  نیز  کل 
مدیریت  مقدم  خط  آنها  زیرا  هستند 
می  رسانی  خدمات  و  فعالیت  شهری 
کنند.وی افزود: بیشتر شهرداران مناطق 
جوان و توانمند هستند لذا انتظار داریم 
خود  از  خالقیت  وضعیت  بهبود  برای 

نشان دهند.
شهردار مشهد به اهمیت سرمایه 
اظهارکرد:  و  اشاره  مناطق  در  گذاری 
متاسفانه پروژه های سرمایه گذاری در 
مناطق مورد توجه قرار نگرفته درحالی 
که مطالبه جدی ما از شهرداران است.

ارجائی تصریح کرد: شهردار منطقه 

خود  منطقه  های  ظرفیت  تمامی  باید 
از  باید  ها  بخش  سایر  و  کند  فعال  را 
نکته  این  به  باید  اما  کنند  حمایت  آن 
توجه داشته باشید که اول و آخر بهره 
گیری از فرصت های موجود در منطقه 

خودتان هستید.
وی افزود: نفر اول و آخر تصمیم 
هستند  شهرداران  مناطق  برای  گیری 
و معاونت ها نقش پشتیبان را ایفا می 
کنند، لذا باید از ظرفیت های طرح جامع 

و طرح تفضیلی نهایت بهره را ببرید.
چه  اینکه  بیان  با  شهردارمشهد 
بازه  این  از  نخواهید  چه  و  بخواهید 
باید عبورکنید،  زمانی و شرایط موجود 
خاطرنشان کرد: در این مسیر باید پروژه 
هایی را که گره خورده و دچار مشکل 
و  شناسایی  مناطق  در  را  است  شده 
برای سروسامان دادن و حل مشکالت 

به کمیته رفع موانع بیاورید.
ارجائی افزود: وقتی سرمایه گذاران 
حل  درحال  ها  پروژه  مشکالت  ببینند 
سرمایه  به  و  گردند  برمی  است  شدن 

گذاری رغبت پیدا می کنند.
وی گفت :از شهرداران انتظار دارم 
نامه  استاندار  و  مجلس  نمایندگان  به 
بنویسند و بگویند با طرح های تفضیلی 
چه کرده اند وآنها را آگاه کنند از روزی 
که طرح تفضیلی جدید در منطقه ۹و۱۱ 
اجرائی شده چه تعداد پرونده در دستگاه 

قضائی تشکیل شده است.

شهردارمشهد اضافه کرد: سرمایه 
در  ساخت  در  مشارکت  برای  گذار 
در  اینکه  هوای  به  کرده  اقدام  ملکی 
تعداد طبقه  تفضیلی جدید فالن  طرح 
پروانه ساخت دریافت خواهد کرد،اما با 
طرح جدید دچار مشکل شده اند و تمام 
قراردادهای مشارکت در ساخت در این 
موارد  این  اند،چرا  مناطق قضائی شده 
نمایندگان  اطالع  به  نگاری  نامه  با  را 

مجلس و استاندار نمی رسانید؟
شهردارمشهدبا تقدیر از اقدامات و 
تالشهای انجام شده از سوی شهرداران 
مناطق تاکیدکرد: اما با همه این تالشها 
وضعیت کنونی مناطق قابل قبول نیست 
و باید برای بهبود آن تالش بیشتر انجام 
در  اکنون  گفت:  درادامه  شود.ارجائی 
دقت  ریزی هستیم،وباید  بودجه  فصل 
الزم را در این زمینه بکاربگیرید،همه می 
دانیم که بیش از ظرفیت پروژه تعریف و 
آغاز شده است و مناطق مغروض هستند 
را  پیمانکاران  پول  تا  ندارند  بودجه  و 
آغاز  پرداخت کنند،پس چرا درخواست 

پروژه جدید را می دهید؟
جدید  پروژه  تعریف  افزود:  وی 
دقت  با  باید  نیاز  صورت  در  و  ممنوع 
شود،این  انجام  اینکار  کافی  مطالعه  و 
درحالی است که در لیست پروژه هایی 
که از سوی مناطق ارائه داده اند پروژه 
غیر ضروری زیاد دیده می شود و باید 

حذف شود.

شهردارمشهد با بیان اینکه محکم 
ضروری  غیر  های  پروژه  سرتعریف 
بایستید تاکید کرد: بعضی از آقایان در 
مناطق با دستورات خارج سازمانی اقدام 
می کنند که این باعث اختالل در کارمی 
مشخص  اجرا  برای  دستور  شود،روال 
است و نباید از مجرای خود خارج شود.

شهرداران  از  داد:  ادامه  ارجائی 
بیت  روی  خواهم  می  جد  به  مناطق 
المال و حق الناس حساس باشند و از 

کنارآن به سادگی رد نشوند.
دیگری  نکته  کرد:  تصریح  وی 
مردم  با  مدارا  دارم  تاکید  برآن  که 
بگیرید  جدی  را  مردمی  است،مالقات 
دارید  مردم  با  که  هایی  مالقات  در  و 
آنها را پشت در اتاقتان معطل نکنید و 
بگذارید حرف هایشان را به راحتی بزنند.

شهردارمشهد،در ادامه به موضوع 
گرفته  درنظر  های  تخفیف  و  تشویق 
شده برای بازآفرینی محالت هدف نیز 
اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای شهر 
پهنه هایی که  در  و  بخوانید  دوباره  را 
بیندازید  راه  را  مردم  کار  شده  مصوب 
را  کارمردم  و  نگیرید  سخت  زیاد  و 

تسهیل کنید.
نشست  ین  ا ر د ست  ا گفتنی 
شهرداران مناطق مختلف مشهد گزارش 
کوتاهی از اقدامات انجام شده در حوزه 
به شهردار  و...  تحقق درآمدهای مالی 

مشهدارائه دادند.

شهردار مشهد تاکید کرد؛

 خودداری شهرداران از تعریف پروژه های غیر ضروری و بدون مطالعه
رئیس اداره تعاون روستایی ایذه خبر داد:

از  بیش  تا  کود  تن   ۲۳۰۰ از  بیش  توزیع  و  تامین  از 
۳۱۰۰ تن نهاده دامی

انوع  تن   233۴ توزیع  و  تامین  از  ایذه  روستایی  تعاون  اداره  رئیس 
کودهای شیمیایی، آلی زیستی و ریزمغذی و همچنین تامین و توزیع 3۱۶۷ 

تن انواع نهاده های دامی در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
خاک  با  مستعد  شهرستانی  ایذه  شهرستان  گفت:  نظری  فردین 
است،  دامپروری  و  کشاورزی  زمینه  در  سرسبز  های  دشت  و  حاصلخیز 
از این رو بخش قابل توجه ای از ساکنین این شهرستان در روستاها به 
 این دو موضوع تولیدی در زمینه تامین غذای مردم مشغول کار هستند.

وی ادامه داد: از این رو تعاون روستایی شهرستان ایذه با توجه به وظایفی که بر 
 عهده دارد موفق به تامین بخشی از نیاز کشاورزان و دامداران شهرستان شده است.

رئیس تعاون روستایی ایذه بیان داشت: در زمینه کشاورزی و برای توسعه 
در این زمینه یکی از فعالیت های ما تامین کود مورد نیاز کشاورزان می 
باشد که موفق شده ایم در ۹ ماهه سال جاری 2 هزار و 33۴ تن انواع 
کنیم. توزیع  و  تامین  را  ریزمغذی  و  زیستی  آلی   ، شیمیایی   کودهای 

فردین نظری تصریح کرد: همچنین در راستای حمایت از دامداران گتوندی، 
موفق به تامین و توزیع 3 هزار و ۱۶۷ تن انواع نهاده های دامی شده ایم و 
این مهم تا پایان سال قطعا با افزایش تناژ روبه رو خواهد بود و در تالشیم 

تا رضایت حداکثری کشاورزان و دامداران را بدست آوریم.

رسانه  اصحاب  مخابراتی  ارتقاء سواد  تعاملی  نشست 
استان اصفهان برگزار شد

نشست تعاملی ارتقاء سواد مخابراتی اصحاب رسانه استان اصفهان 
رسانه  اصحاب  و  اصفهان  منطقه  مخابرات  مسئولین  از  جمعی  حضور  با 

استان برگزار شد.
صبائی  فرشته  اصفهان،  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  از  نقل  به 
رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در این جلسه ضمن تشکر از 
همکاری مدیریت خانه مطبوعات و اصحاب رسانه در جهت برگزاری این 
جلسه گفت: هدف از این جلسه آشنایی ضمنی اصحاب رسانه و مطبوعات 
با مفاهیم اولیه مخابراتی در بخش های مختلف ثابت، سیار و سرویس های 
باند پهن است که می تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح دانش این عزیزان 

در مواجهه با مفاهیم عرصه ارتباطات داشته باشد.
گفتنی است در این جلسه حمیدرضا عسگری رئیس اداره بازاریابی و 
امور مشتریان، بهنام میرزا رئیس اداره امور مشتریان ارتباطات سیار، شاهین 
ملک زاده رئیس اداره فروش خانگی تلفن ثابت، هادی عطار زاده رئیس 
اداره فروش خانگی به  امیر کالنتر رئیس  از فروش و  اداره خدمات پس 

ایراد سخن پرداختند

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار رئیس سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛

نشر  برای  قدس  آستان  سفرای  فرهنگی  رایزن های 
معارف رضوی در جهان باشند

فریبا شریف آباد: تولیت آستان قدس رضوی گفت: رایزن های فرهنگی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی می توانند سفرای آستان قدس برای 

نشر معارف رضوی در جهان باشند.
مدیران  و  رئیس  دیدار  در  مروی  احمد   حجت االسالم والمسلمین 
رضوی مطهر  حرم  در  که  اسالمی  رتباطات  ا و  فرهنگ   سازمان 

برگزار شد، به حساسیت فعالیت های فرهنگی اشاره و با تأکید بر اهمیت 
برخورداری از استراتژی فرهنگی برای انجام اقداماتی بنیادی و اثرگذار در 
حوزه فرهنگ، ابراز کرد: فرصت استثنایی و بی نظیری برای ترویج مبانی 
دینی در اختیار رایزن های فرهنگی است که آنان برای اثربخشی در ابعاد 

فرهنگی باید از روحیه عشق و انگیزه نسبت به کار برخوردار باشند.
وی کار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی را بسیار دشوار ارزیابی و 
عنوان کرد: سفرا و رایزن های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
باید از میان نخبگان، دانشمندان و افراد باانگیزه و دغدغه  مند در حوزه  مسائل 
دینی و فرهنگی انتخاب شوند تا بتوانند فرهنگ و تمدن ایرانیـ  اسالمی و 

پیام رحمانی اهل بیت)ع( را به گوش جهانیان برسانند.
رضا)ع(  امام  از  حدیث  این  به  اشاره  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
خواهند  پیروی  قطعًا  بدانند  را  ما  کالم  حقایق  و  حسن  مردم  »اگر  که 
اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  وظایف  از  یکی  گفت:  کرد« 
برساند. جهانیان  گوش  به  را  اهل بیت)ع(  کالم  محاسن  که  است   این 

را  آن  و  اشاره  تشیع  مکتب  علیه  دشمنان  هجمه های  به  ادامه  در  وی 
تشیع  فرهنگ  کرد:  تصریح  و  دانست  مکتب  این  اثرگذاری  از  نشان 
آگاهی  و  بیداری  موجب  مکتب  این  است،  زنده  و  قدرتمند  غنی، 
 انسان هاست و دلیل دشمنی مستکبران با این مکتب نیز همین امر است.

از  بیشتر  شاید  امروز  اهل بیت)ع(  گفت:  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
احساسات و  کنار  در  متأسفانه  زیرا  مبارکشان مظلوم هستند  زمان حیات 
هیجانات کمتر به عمق بخشی دینی و معرفتی مردم نسبت به آن حضرات 
توجه شده است، احساسات و شور در جای خود بسیار الزم و خوب است 
اما در کنارش باید به عمق بخشی معرفتی نیز توجه شود و یکی از وظایف 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی تقویت مبانی دینی و عقبه معرفتی 

نسبت به ائمه اطهار)ع( است.
آستان  تاریخی  اسناد  اساس  بر  افزود:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
قدس رضوی درگذشته به کشورهای مختلف برای فعالیت های فرهنگی و 
معرفتی سفیر اعزام می کرده است، اکنون نیز نمایندگان سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی در کشورهای مختلف می توانند سفرای آستان قدس 

رضوی در آن کشورها باشند.
وی در ادامه بر اهمیت برنامه ریزی برای آشناسازی رایزنان فرهنگی 
با ظرفیت های فرهنگی و هنری آستان قدس رضوی تأکید و تصریح کرد: 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی می تواند در عرصه دیپلماسی زیارت 
مردم کشورهایی  کند،  ایفا  اسالمی  در کشورهای  مؤثری خصوصًا  نقش 
همچون هندوستان و پاکستان علی رغم اینکه عمومًا اهل تسنن هستند اما 
بسیار عالقه مند به حضرت رضا)ع( و زیارت این مضجع نورانی هستند که 

باید شرایط تشرف آن ها تسهیل شود.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  نقش  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
در  رضوی  قدس  آستان  حضور  برای  زمینه سازی  خصوص  در  اسالمی 
عرصه های بین المللی به ویژه رویدادهای فرهنگی منطقه را بسیار مهم ارزیابی 
این آستان مقدس ظرفیت های عظیمی در حوزه های  و خاطرنشان کرد: 
معرفتی، فرهنگی و هنری دارد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

می تواند در معرفی آن ها به دنیا نقش مؤثری داشته باشد.
تولیت آستان قدس ایجاد ارتباطات دوسویه میان ظرفیت های علمی و 
فرهنگی آستان قدس با ظرفیت های منطقه  ای و بین المللی مانند تعامالت 
دانشگاهی، معرفی امام رضا)ع( به جهانیان با زبان هنر در تعامل با بخش های 
هنری آستان قدس و معرفی فعاالن و خادمان بین المللی رضوی به آستان 
قدس را از دیگر عرصه هایی دانست که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
می تواند در آنها ایفای نقش کند.در ابتدای این دیدار پیش از سخنان تولیت 
آستان قدس رضوی، حجت االسالم محمدمهدی ایمانی پور رئیس سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی طی سخنانی گزارشی از اقدامات این سازمان و 

برنامه های آتی مجموعه متبوع خود ارائه داد.

سفر یک روزه معاون اقتصادی استاندار خوزستان به بهبهان
پنجشنبه  روز  خوزستان  استاندار  اقتصادی  معاون  فتوحی،  آقارضا  دکتر 
در سفری یک روزه به شهرستان بهبهان ضمن بررسی و بازدید از صنایع و 
تولیدی های این شهرستان با فعاالن اقتصادی بهبهان  نیز جلسه ای برگزار کرد.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان در این بازدید در جریان آخرین وضعیت 
مسایل  پیرامون فعالیت های اقتصادی شهرستان بهبهان قرار گرفت و دستورات 
الزم جهت رفع موانع و مشکالت واحدهای تولید، صنایع و تسهیل در مسیر 

توسعه اقتصادی این شهرستان را صادر کرد.
وی در این سفر از کارخانه خرما، کارخانه قند، برخی واحدهای مرغداری 
این شهرستان  اقتصادی  با فعاالن  بازدید به عمل آورد و سپس در جلسه ای 

مسایل آنان را بررسی کرد.
دکتر فتوحی همچنین از نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان به منظور اتخاذ 

تصمیمات الزم جهت اجرای فاز توسعه نیروگاه  بازدید کرد .
معاون اقتصادی استاندار با حضور در شهرک صنعتی و بازدید از تعدادی 
از صنایع تولیدی و سرکشی از بخش های مختلف این واحدها، از نزدیک در 
جریان امور و مسائل مربوط به این واحدها قرار گرفت و ضمن گفتگو و شنیدن 
از  راستای حمایت  در  را  واحدها، دستورات الزم  این  درخواست های صاحبان 
پیگیری  و  همکاری  خواستار  و  نمود  تولید صادر  موانع  رفع  و  واشتغال  تولید 
تمامی ادارات استان برای حل مشکالت پیش روی صنایع و واحدهای تولیدی 

این شهرستان شد.
شرکت در مراسم یادبود شهدای شیمیایی شهرستان بهبهان و عرض تسلیت 
به خانواده  بازماندگان سانحه تصادف اخیر در بهبهان بخش دیگری از سفر یک 

روزه معاون اقتصادی استاندار به شهرستان بهبهان بود.

بررسی عشایر مستقر در منطقه حفاظت شده کرایی
طی عملیات گشت و کنترل مناطق ، وضعیت استقرار عشایر در منطقه 
حفاظت شده کرایی در حوزه استحفاظی شهرستان هفتکل توسط یگان حفاظت 

اداره محیط زیست شهرستان بررسی گردید.
مسلم بُربُریان رییس اداره محیط زیست هفتکل در این خصوص اعالم 
نمود: هر ساله با شروع فصل سرما بخشی از عشایر واقع در استان چهارمحال 
و بختیاری جهت سپری کردن پاییز و زمستان ، قشالق خود را در محدوده 
منطقه حفاظت شده کرایی و اراضی واقع در شهرستان هفتکل برپا کرده و از 

مراتع و چراگاه های موجود در این منطقه استفاده می نمایند.
بربریان افزود: برخی از این عشایر با دارا بودن دام مازاد بر پروانه چرا و 
تعلیف بیش از حد در منطقه کرایی موجبات تعارض بین خود و وحوش علفخوار به 
ویژه گونه حفاظت شده قوچ و میش ارمنی را فراهم نموده و حیات این جانداران 

را به مخاطره می اندازند.
بربریان ادامه داد :  عالوه بر موارد ذکر شده ، در سالهای اخیر گزارشات 
و شواهدی نیز مبنی بر شکار غیر مجاز توسط برخی از این عشایر و درگیری با 

محیط بانان نیز وصول و پیگیری گردیده است.
بر گشت  راستا عالوه  این  در  گفت:  هفتکل  زیست  اداره محیط  رییس 
و کنترل اراضی مختلف منطقه کرایی ، پروانه چرا و تعداد دام قانونی عشایر 
بررسی و در خصوص شکار غیر مجاز و تخریب محیط زیست راهکار و تذکرات 

الزم ارائه گردید.

ایالم  نانوایی های  از  بازرسی  حکومتی؛  تعزیرات  مدیرکل 
تشدید می شود

  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ایالم از تجدید بازرسی از نانوایی های 
ایالم خبر داد و از شهروندان خواست تخلف ها را گزارش دهند.

علیرضا لطفی از آغاز بازرسی ها و ارزیابی نانوایی ها در شهرستان ایالم 
خبر داد و اظهار داشت: نظارت تیم های بازرسی مشترک از جمله گشت تعزیرات 
حکومتی ایالم بر نحوه توزیع آرد، کیفیت تولید، عرضه نان و نانوا و پخت نان 

در سطح شهرستان تشدید می شود.
وی افزود: ساماندهی وضعیت موجود و نحوه عرضه نان با کمیت و کیفیت 

مطلوب در دستور کار تیم بازرسی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایالم گفت: این بازرسی ها در قالب طرح شهید 

امانی، از ظرفیت و توانایی نیروهای بسیج استفاده می شود.
لطفی در پایان از شهروندان خواست؛ موارد و گزارش های مرتبط با کیفیت 
و کمیت نان، کم فروشی، گران فروشی، عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی را 
به تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صمت و فرمانداری ایالم گزارش کنند.

به همت مدیریت درمان تامین اجتماعی؛
۹۵۰ نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی استان ایالم اهدا شد
در راستای تحقق شعار»اهدای کتاب اهدای دانایی« و به همت به مدیریت 
درمان تامین اجتماعی استان ایالم تعداد ۹۵۰ نسخه کتاب به کتابخانه های 

عمومی استان اهدا شد.
در راستای تحقق شعار» اهدای کتاب اهدای دانایی« تعداد ۹۵۰ نسخه 
کتابخانه های  ایالم به  استان  اجتماعی  تامین  درمان  کتاب از سوی مدیریت 

عمومی استان اهدا شد.
درمان  مدیر  رمضانی،  علیرضا  حضور  که با  کتب  این  اهدای  آئین    در 
تامین اجتماعی استان ایالم و جمعی از معاونین وی برگزار شد، سمیه حیدری، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با ارائه گزارشی از وضعیت مطالعه عمومی 
و برنامه های اجرا شده در این زمینه، خواستار حمایت و کمک جدی نخبگان 
بویژه جامعه پزشکی و درمان از توسعه فرهنگ عمومی بویژه گسترش فرهنگ 

مطالعه در بین اقشار مختلف مردم شد.
وی با تاکید بر اینکه کتابخانه های عمومی به پایگاههای فرهنگی مهمی 
تبدیل شده اند، تاثیرگذاری عمیق بر آینده جامعه و کمک به ارتقای تفکری 

مادی و معنوی افراد را رسالت اصلی آنها دانست.
عدم  و  مالی  منابع  کمبود  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حیدری 
کتابخانه های عمومی  پیش روی  از مهمترین چالشهای  را  پایدار  درآمدهای 
برشمرد و تقویت زیرساختهای کتابخوانی و تامین منابع جدید و مورد نیاز مردم، 
راه حل عبور از بحرانهای پیشرو بویژه در مواجهه با سطحی نگری های حاصل 

فضای مجازی را بیان کرد.
در این جلسه همچنین علیرضا رمضانی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
ایالم به نقش برجسته کتاب در رشد و تعالی جامعه اشاره کرد و تاثیرگذاری 
و تحول آفرینی تمدنهای بزرگ را حاصل توجه به تولید کتاب و مهیا نمودن 

دسترسی عمومی به آن دانست.
وی با تقدیر از اهتمام و تالش خسگی ناپذیر کتابداران برای ایفای نقش 
حساس و مهم کتابداری و مدیریت منابع مکتوب مورد نیاز مردم، غفلت از مطالعه 
و بی اهمیتی به کتاب را باعث خسران و خسارت جبران ناپذیر برای ملتها بیان 
کرد و جلوگیری از وقوع این خطرات را توسعه کتابخانه های عمومی و تامین 

منابع مورد نیاز آنها دانست.
 مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم خواستار حمایت معنوی جامعه 
پزشکی از فرهنگ کتابخوانی شد و به ضرورت حضور این قشر ارزشمند در 
بویژه  ها  کتابخانه  حامی  مجامع  در  و  فرهنگی  سیاستگذاری  مختلف  سطوح 

انجمن خیرین کتابخانه ساز اشاره نمود.
رمضانی در پایان سخنان خود پشنهاد کرد از ظرفیتهای نهفته کتابخانه 
این  به  و  استفاده شود  بهداشتی جامعه  فرهنگ  برای گسترش  های عمومی 
منظور حضور مدیران فرهنگی و فعاالن کتابخوانی در جلسات مشوری نظام 

پزشکی را ضروری است.
الزم به ذکر است در حاشیه این جلسه مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
بازدید  ایالم  از بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی  ایالم به همراه معاونینش 

نمودند و از نزدیک در جریان خدمات دهی این کتابخانه قرار گرفتند.

کمال غریبی:  نصب کارت واکسن رانندگان حمل و نقل عمومی 
درخودرو الزامی است

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان از الزامی بودن نصب کارت 
واکسن برای رانندگان خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد. به گزارش 
مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، مهدی کمال غریبی گفت: 
با توجه به آغاز اجرای طرح کنترل هوشمند کرونا در استان رانندگان حمل و 
نقل عمومی که دوز دوم واکسن کرونا را تزریق نکرده اند اجازه فعالیت ندارند. 
کمال غریبی افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی شهر گرگان با توجه به بخشنامه  
های اخذ شده جهت جلوگیری از شیوع کرونا، ملزم به رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی از جمله تزریق واکسن کرونا، استفاده از ماسک و همچنین نصب کارت 
واکسن بر روی داشبورد خودرو شده اند. وی از شهروندان خواست بر اساس 
اعالم ستاد مقابله با کرونای استان با در اختیار داشتن کارت واکسن کرونا از 

ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
سوخت  از  اردبیل  منطقه  نفتی  های 
رسانی به بیش از ۹۰۰ پرواز در نه ماه 
استان  سطح  در  جاری  سال  نخست 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفتی منطقه  ملی پخش فرآورده های 
اردبیل، سید حجت مدنی ضمن بازدید 
از سوختگیری هواپیمایی اردبیل درباره 
جزئیات سوخت رسانی به هواپیماها در 
در  افزود:  منطقه  گیری  سوخت  مرکز 
یک  جاری  سال  از  گذشته  روز   2۷۶
برای  سوخت  لیتر  هزار   ۹۷3 میلیون 

۹۰۵ پرواز تامین شده که این رقم در 
سال ۹۹ یک میلیون ۸۴2 هزار لیتر برای 

۱۰۰۷پرواز بوده است.
این  مصرف  کرد:  اظهار  وی 
یاد شده نسبت  زمانی  بازه  در  فرآورده 
به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد رشد 

داشته است.
کز  مر  : د کر یح  تصر نی  مد
ز  ا بیل  د ر ا یی  پیما ا هو سوختگیری 
طریق دو دستگاه REFULLER با 
ظرفیت ۶۰ هزار لیتری وظیفه سوخت 
را  کشور  هواپیمایی  ناوگان  به  رسانی 

به عهده دارد.

تامین سوخت بیش از 900 پرواز در مرکز سوختگیری هواپیمایی اردبیل

مدرسه حق پناه با تامین اعتبار از 
مهندس  آقای  ساز  مدرسه  خیر  سوی 
۴ آموزش و  ناحیه  پناه در  بهروز حق 
پرورش اصفهان به بهره برداری رسید.

مهندس مجید نسیمی_سرپرست 
جدید اداره کل نوسازی مدارس استان 
به  اشاره  با  مراسم  این  در  اصفهان 
ابالغه،  نهج   ۱۷۶ خطبه  از  بخشی 
اظهار کرد: امیرالمومنین)علیه السالم( 
می فرمایند آگاه باشید چیزی از طاعت 
کراهت  با  آنکه  جز  نیست  وند  خدا
معصیت  از  چیزی  و  گیرد  می  انجام 
رغبت  و  میل  با  اینکه  جز  نیست  خدا 
خداوند  رحمت  پس  شود،  می  عمل 
مغلوب و  را  بر کسی که شهوت خود 
زیرا کار  را سرکوب کند،  هوای نفس 
شهوت  از  نفس  بازداشتن  با  مشکل 

و  نافرمانی  خواهان  پیوسته  که  بوده 
معصیت است.

خیرین  کار  اینکه  بیان  با  وی 
است،  اکبر  جهاد  مصداق  ساز  مدرسه 
از تک  که  است  این  ما  وظیفه  گفت: 

تک این خیرین قدردانی کنیم.
نسیمی با اشاره به مشخصات فنی 
این پروژه، گفت: احداث این پروژه از 
اواخر سال ۹۷ شروع شده و امروز به 

صورت رسمی افتتاح شد.
وی با بیان اینکه صفر تا صد این 
آقای  ساز  مدرسه  خیر  توسط  پروژه 
بهروز حق پناه تامین اعتبار شده است، 
گفت: وظیفه ما این است که این پروژه 
ها را اجرا کنیم اما با توجه به شرایط 
اقتصادی خیرین به کمک ما آمده اند 
تا بتوانیم فضای مناسب آموزشی برای 

دانش آموزان فراهم کنیم.
کل  یر مد _ ی د ا عتد ا محمد 
با  نیز  ن  ستا ا پرورش  و  موزش  آ
در  افتتاحیه  دومین  این  اینکه  بیان 
است،  ناحیه  این  در  اخیر  هفته  دو 
این  دهنده  نشان  موضوع  این  گفت: 
زمینه  در  بزرگی  های  قدم  که  است 
تامین فضاهای آموزشی در این ناحیه 

برداشته شده است.
قرن  وارد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ز  ا استان  پرورش  و  آموزش  دوم 
سال  در  معارف  اداره  تاسیس  از  بعد 
این  طول  در  گفت:  ایم،  شده   ۱2۹۸
و  آموزش  کنار  در  خّیر  هزاران  مدت 
بعد  ویژه  به  اند،  بوده  استان  پرورش 
اسالمی  انقالب شکوهمند  پیروزی  از 
این اتفاق چند برابر شده و خیرین گام 

سازی  مدرسه  زمینه  در  بلندی  های 
برداشته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
به تربیت صدها و هزاران دانش آموز در 
مدارس استان اشاره و خاطرنشان کرد: 
در تربیت و پرورش این دانش آموزان 
همه خیرین مدرسه ساز نقش دارند و 
قدردان.: خیرین اصفهان در همه بخش 
ها درخشیده اند و شک نکنید این ایثار 

و فداکاری ادامه دارد.
*گفتنی است در پایان این مراسم 
یک باب مدرسه ۱2 کالسه توسط خیر 
مدرسه ساز مهندس بهروز حق پناه در 
ناحیه ۴ اصفهان و یک باب مدرسه ۶ 
توسط  چادگان  شهرستان  در  کالسه 
حسین  محمد  حاج  ساز  مدرسه  خیر 

جزی به امضا رسید

مدرسه حق پناه در ناحیه 4 اصفهان افتتاح شد

ایالم  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
محل  از  ریال  میلیارد  هزار  سه  گفت: 
اصلی  های  شبکه  برای  دولت  منابع 
استان  این  در  هکتاری  هزار   ۵۰ طرح 

هزینه شده است.
از  بازدید  پوراحمد در حاشیه  علی 
با خبرنگاران  سد دویرج  در گفت وگو 
به احیای طرح ۵۵۰ هزار هکتار اراضی  
استت های خوزستان و ایالم مورد تاکید 
رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: سهم 
استان ایالم از این مقدار ۵۰ هزار هکتار 
بود که شبکه اصلی آن بطور کامل در 

استان اجرا شده است.
اصلی  شبکه  برای  افزود:   وی 
از  یورو  میلیون  طرح ۷۴  این  آبیاری 
محل تسهیالت بانک توسعه اسالمی و 
حدود سه هزار میلیارد ریال از محل منابع 
عمومی دولت هزینه شده که در بخش 

وزارت نیرو آماده بهره برداری است.
ایالم  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
تاکید کرد: از شبکه فرعی این طرح نیز 
۹ هزار هکتار باقی مانده که متولی آن 
را  باید شبکه  کشاورزی  جهاد  یعنی 

تکمیل کند.
وضعیت  به  همچنین  پوراحمد 
و  کرد  اشاره  ایالم  گردالن  چم  سد 
درصد   ۷۰ که  ایالم  سد  شد:  یادآور 

آب شرب ایالم را تامین می کند االن 
کمتر از ۵۰ درصد مخزن آن پر است 
زمستان  های  بارندگی  امیدواریم  و 
این  از  بخشی  که  باشد  ای  گونه  به 
کمبود جبران شود، در غیر اینصورت با 
چالش جدی به لحاظ کمیت و کیفیت 

آب روبرو خواهیم بود.
وی تصریح کرد: سد مخزنی کنگیر 
ایوان نیز 2 هزار هکتار از اراضی دشت 
ایوان را تحت پوشش دارد و در شرایط 
کنونی کمتر از ۵۰ درصد مخزن آن پر 
است ولی در حال تامین کشت پاییزه در 

آنجا هستیم.
ایالم  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
تاکید کرد: صرفه جویی در مصرف بخش 
کشاورزی، شرب و صنعت با توجه به این 
چراکه شاهد   ، است  ضروری  وضعیت 

سالی خشک تر از پارسال هستیم.
سد  اینکه  به  اشاره  با  پوراحمد 
اراضی  از  هکتار  هزار   ۱۱ آب  دویرج 
این  افزود:  کند،  می  تامین  را  موسیان 
سد آب دراز مدت پتروشیمی دهلران را 
نیز تامین می کند ، 2۱ میلیون مترمکعب 
میزان تخصیص آب پتروشیمی دهلران 

است و صنعت پتروشمی باید آن را تمدید 
کند تا برای آنها ذخیره شود.

وی افزود: در استان ایالم پنج سد 
مخزنی در دست بهره برداری داریم و پنج 

سد نیز در حال ساخت هستند.
دست  در  سد  هفت  از  پوراحمد 
سد  گفت:  و  داد  خبر  استان  مطالعه 
مخزنی گوراب و چیخاب در دهلران، سد 
مخزنی گالل ملک در مهران، سد مخزنی 
از  موالب  و  ورگر   جزمان،  گدارخوش، 
جمله آنها هستند که کار مطالعات سد 

گدارخوش به اتمام رسیده است.  

مدیرعامل آب منطقه ای:

سه هزار میلیارد ریال برای تکمیل شبکه های طرح ۵0 هزار هکتاری ایالم هزینه شد
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ترک هـای  نـژاد  از  ترکمن هـا 
از  بسـیاری  و  بـوده  اوغـوز  یـا  غـز 
ایـران  در  حکومت گـر  سلسـله های 
قره قوینلـو،  سـلجوقیان،  هم چـون 
آق قوینلـو، صفویـه، افشـاریه و حتـی 
بوده انـد. اوغـوز  طوایـف  از  قاجاریـه 

و  فرهنـگ  رای  دا ترکمن هـا 
سـاله  هـزار  هشـت  از  بیـش  تمـدن 
می باشـند و وجـه تسـمیه آن، تـرک 
ایمـان و یـا تـرک ماننـد بـوده، دلیـل 
ایـن نامگـذاری را پذیـرش اسـالم در 
قـرن سـوم و چهـارم هجـری قمـری 
بـدون جنـگ و درگیـری دانسـته اند.

عصـر  ز  ا ترکمـن  هموطنـان 
یعنـی حـدود ۹۰۰ سـال  سـلجوقیان 
گـرگان  دشـت  منطقـه  در  پیـش 
سـکنی  ایـران(  صحـرای  )ترکمـن  

. نـد ه ا ید گز
شـیوه ی  براسـاس  ترکمن هـا 
معیشـت و زندگـی خـود به دو دسـته 
موسـوم بـه »چمـور و چاروا« تقسـیم 
می شـدند که چمورها به کشـت و زرع 
اشـتغال داشـته و عمـده فعالیت آن ها 
کشـاورزی بوده اسـت؛ و یکجانشـین 
بـه  چارواهـا  می شـده اند.  محسـوب 
دامـداری مشـغول بودنـد و بـه دنبـال 
مرتـع از جایـی بـه جای دیگـر ییالق 
و قشـالق می کرده انـد، بـه اصطـالح 

کوچ نشـین بودنـد. 
ترکمـن  شـهرهای  مهمتریـن 
 ، گنبـدکاووس  بـه  تـوان  مـی  را 
 ، گمیشـان  قـال،  آق  بندرترکمـن، 
کاللـه ، مـراوه تپـه و  ترکمـن هـای 

. خراسـان 

گوشه ای از آداب و رسوم 
ومراسم عروسی ترکمنها

مراسم عروسی ترکمنها
مراسـم عروسـی ترکمنهـا پـر از 
بسـیاری  جذابیتهـای  و  ویژگیهاسـت 
دارد. عروسـی ها در میـان ترکمنها به 
مـدت 3 یـا ۴ روز به طول می انجامد.
پـس از آنکـه خانواده دامـاد دختری را 
باشـند مـادر و گلجـه )زن  پسـندیده 
بـرادر( دامـاد بـه خانـه عـروس رفتـه 

خواسـتگاری مـی کنند .
خانـواده عـروس پـس از تحقیق 
دربـاره دامـاد و خانـواده او؛ جـواب را 
مـی دهنـد اگـر جـواب مثبـت باشـد 
خانـواده دامـاد با شـیرینی و شـکالت 
بـه خانـه عـروس مـی آینـد.در عیـد 
فامیلهایشـان  و  دامـاد  خانـواده  فطـر 
بـا شـیرینی و آجیـل و کادوئـی بـرای 
عـروس بـه خانـه آنهـا آمده جشـن و 
سـروری بـر پـا مـی کننـد .در عیـد 
قربـان نیـز گـردن و سـینه گوسـفند 
را بـه شـکل مثلثـی در مـی آورند که 
بـه آن -دوش-مـی گوینـد . طـرف 
دامـاد ایـن گوشـت را بـا تزئیـن و در 
کنـار کادوئ هـای متنوعـی که برای 
عـروس خریده  شـده بـه خانه عروس 

. برند  مـی 
اگـر خانـواده دامـاد بخواهند می 
تواننـد مراسـم نامـزدی را در یکـی از 
روزهـا با جشـن عیـد فطـر و روز عید 
قربـان برگـزار مـی کننـد ، اگـر چنین 
نباشـد ، مـادر دامـاد بـه خانـه عروس 
آمـده روزی را بـرای مراسـم نامـزدی 

کند. مشـخصمی 
 

قودا بولماق:
 یـک روز قبـل از عروسـی همه 
خویشـاوندان دامـاد بـا ریش سـفیدان 
محـل بـه خانه عـروس مـی روند. در 
ایـن روز ریش سـفیدان با پدر عروس 
صحبـت مـی کنند و در میـزان مهریه 

بـه توافق می رسـند.
زنهـا نانهـای مخصوصـی به نام 
قاتلمـه و اکمـک کـه قاتلمـه ضخیـم 
و اکمـک نـازک اسـت ، مـی پزنـد و 
بـه خانـه عـروس مـی برنـد در ایـن 

روز طالهـای زیـادی نیـز بـه عروس 
کادو مـی دهنـد و جشـن بزرگـی برپا 

کنند. مـی 

پذیرائی :
فـردای روز قودابولمـاق ، عروس 
با دوسـتان و آشـنایان خود جشـنی را 
بـر پـا مـی کنند کـه در آن خویشـان 

دامـاد نیز حضـور دارند.

مصائب )مصاحب(: 
 ، پذیرائـی  روز  همـان  در شـب 

دامـاد بـا دوسـتان و هم سـاالن خود 
جشـنی را برپـا مـی کنـد.

 
عروس کشی :

صبـح فردای مصاحـب در جلوی 
خانه دامـاد ماشینهای-شـتر- عروس 
و دامـاد را تزئیـن می کنند ، ماشـینها 
بـوق زنـان بـه طـرف خانـه عـروس 
هـا  ینگـه  بـا  عـروس  رونـد.  مـی 
منتظـر نشسـته اسـت ، سـپس گلجـه 
)زن بـرادر( دامـاد بـا گلجـه عـروس 
مخصـوص  روسـری  )نوعـی  چاشـو 

قرمـز رنـگ کـه عـروس بایـد قبل از 
سـوار شـدن بـه ماشـین آن را بر سـر 
بگـذارد( را بـه یکدیگر پـرت می کنند 
و دعوای سـاختگی راه مـی اندازند در 
ایـن دعـوای سـاختگی گلجـه داماد و 
گلجـه عـروس نـام پـدر و پدربـزرگ 
عـروس و دامـاد را معرفـی مـی کنند 
سـپس گلجـه دامـاد چاشـو را گرفتـه 
بر سـر عـروس مـی گـذارد و عروس 
بـا دوسـتان و فامیـالن نزدیـک خـود 

سـوار کجـاوه می شـود.
البتـه بایـد ذکر شـود کـه کجاوه 

عـروس و دامـاد جدا اسـت و داماد نیز 
با دوسـتان خود سـوار می شـود . مادر 
عروس بر روی دو ماشـین کجاوه آرد 
مـی ریزد به نشـانه اینکه سـفید بخت 
شـوند. کجـاوه بـوق زنـان بـه طـرف 
خانـه دامـاد حرکت می کنـد در راه از 
جلـوی هـر خانه کـه می گـذرد اهالی 
آن خانـه خوشـبختی عـروس و دامـاد 
را آرزو مـی کننـد. وقتـی کـه عروس 
را بـه خانـه دامـاد مـی آورند بـا ینگه 
هایـش در یـک اتـاق مـی نشـینند و 
همسـایه های داماد بـه دیدن عروس 

مـی آیند.
"در ضمـن بـرای عروس و داماد 
قلـب گوسـفندی را کبـاب کـرده و به 
دو نیـم تقسـیم مـی کننـد . و نصـف 
ان را بـه عـروس و نصـف دیگـر را به 
دامـاد مـی دهنـد تـا بخـورد بـه ایـن 
امیـد کـه قلـب و دل انها با هم باشـد 
و هیچکـس حق خـوردن از این کباب 

ندارد." را 
نـام  بـه  غذائـی  فامیـل  زنـان 
شـبیه  رنـگ  قرمـز  )پلـو  چگدرمـه 
اسـتانبولی( درسـت مـی کننـد و برای 
عـروس و دامـاد در ظرفهـای جدا می 
ریزنـد ، عـروس و دامـاد باید هر کدام 
از ظرفهـای یکدیگـر بخورنـد ، و بعـد 
پیشـانی بنـد پارچه ای و دایره شـکلی 
بـه نـام »آل النقـی« بـر سـر عروس 

گذارند. مـی 

اللش درمه :
دسـت  افتـاب  غـروب  از  قبـل 
عـروس و دامـاد را در دسـت یکدیگر 
گذاشـته ، زنان برای خوشـبختی آنان 
شـعر زیـر را مـی خواننـد کـه در واقع 
تعییـن خـط مشـی آینـده آنها اسـت.

قایتارمق:
کشـی  عـروس  روز  فـردای 

بـر  خودشـان  خانـه  بـه  را  عـروس 
مـی گرداننـد. و بـه مـدت یـک شـب 
در خانـه خودشـان مـی مانـد. کـه به 
زبـان محلـی )قایتارمـق( مـی گوینـد 
و فـردای همـان روز مـادر یـا خواهـر 
دامـاد بـه دنبـال عروس مـی ایند و او 

را مـی برنـد.

رقص خنجر
 در ایـن رقـص کـه بـا حـرکات 
ابتـدا  اسـت،  همـراه  ای  متهورانـه 
جوانـان ترکمنـی لبـاس هـای سـنتی 
خود را پوشـیده؛ بـه دور هم حلقه زده 
و دسـت به گردن یکدیگر می اندازند. 
بعـد شمشـیردار در میان قـرار گرفته و 
ذکـر خوانـده می شـود. تعـداد خاصی 
در عـدد ذکـر خوانـان مطـرح نبوده و 
گاه شـش و گاه هشـت نفـر یا بیشـتر 
در میـان مـی آینـد و بـه ذکـر خوانی 

پردازند. مـی 

سـه  و  شـصت  جشـن 
لگی سـا

 در بیـن مـردم ترکمـن مرسـوم 
اسـت که هریک از مردان که به سـن 
شـصت و سـه سـالگی مـی رسـد، به 
پاس بزرگداشـت شـصت و سـه سـال 
زندگـی حضـرت محمد )ص( جشـنی 
را بـه پـا میـدارد. ایـن جشـن کـه بـه 
زبـان ترکمنـی آق قویـون ) گوسـفند 
سـفید( مـی گوینـد بـا توجه بـه وضع 
مالـی شـخص برگـزار کننـده ممکـن 

اسـت مفصـل یـا مختصر باشـد.

عید باستانی نوروز
این عید یکی از اعیاد باسـتانی و 
برجسـته ایرانیان اسـت که از گذشـته 
مراسـمی  بـا  اکنـون  بـه  تـا  دور  ای 
خـاص برگزار شـده اسـت. در اسـتان 
گلسـتان نیز از اوایل اسـفند، در برخی 
از نواحـی، گـروه دو نفره نوروز خوانان 
اشـعاری را که به مناسـبت فرا رسیدن 
عیـد نوروز سـروده شـده، مـی خوانند 
از صاحبـان منـازل مژدگانـی مـی  و 

گیرند. مردم مژدگانی دادن را شـگون 
دانسـته و مقـدم آنها را بـه عنوان پیام 

آوران بهـار گرامی مـی دارند. 

عید قربان
 ایـن عیـد عیـدی بـزرگ بـرای 
مسـلمانان اسـت. در ایـن عیـد ترکمن 
هـا خانه هـای خود را آراسـته و تزیین 
مـی نماینـد؛ بهتریـن لباس هـای خود 
را پوشـیده و شیرینی های گوناگونی را 
فراهم می آورند و چشـم به راه مهمان 
مـی نشـینند. این رسـم، بـه مانند عید 
در  اسـت.  ایرانیـان  باسـتانی  نـوروز 
گذشـته، ترکمـن ها تنهـا خوراک های 
گوناگونـی را از گوشـت پختـه و آنها را 
بـرای همسایگانشـان می فرسـتادند و 
سـال خـوب و پربرکتـی را بـرای آنان 
آرزو مـی کردنـد؛ مـردم توانگـر فارس 
زبـان اسـتان گلسـتان قربانی کـرده و 

ایـن روز را جشـن مـی گیرند.

مـاه مبارک رمضـان و عید 
فطر

 ترکمـن ها چنـد روز پیش از فرا 
رسـیدن این ماه، گوسـفند می کشـند 
و همسـایگان و خویشـاوندان را برای 

تنـاول آن فرا مـی خوانند.

تنوع جغرافیایی و قومی ایران بقدری است که هر استان  در 
نان های  و  ها  و روسوم قومی خویش غذاها و شیرینی  آداب  کنار 

خاص خود را  دارند. 
در این ستون می خواهیم انواع غذاها و نان های محلی هر استان 
را به تفکیک برای خوانندگان معرفی کنیم. تا بیشتر از پیش با غذاها و 

نان های محلی هر استان و هر شهر آشنا شوند.

بوروک
نان  نوعی  واقع  در  بوروک 
پیراشکی  به  آن  پخت  که  است 
در  معموال  نان  این  دارد.  شباهت 
حاضر  سفره ها  سر  بر  رمضان  ماه 
که  لذیذ  خوراکی  این  می شود. 
مخصوص  کاله  با  نامش  شاید 
داشته  ارتباطی  ترکمن  دختران 
باشد، معموال در این خطه از کشور 
به عنوان یک وعده ی غذایی کامل 

استفاده می شود. بوروک انواع مختلفی دارد که از آن جمله می توان به گول بوروک 
)بوروک با گوشت(، بوروک اسفناج و قاتقلی بوروک اشاره کرد.

بیشمه 

»بیشمه« یا »پیشمه« نانی محلی است که هموطنان ترکمن با آن آشنایی 
بیشتری دارند. در واقع از نظر لغوی به هر آنچه پختنی باشد در اصطالح ترکمن ها 
»بیشمه« گفته می شود، اما نان بیشمه نانی روغنی که تا حد زیادی شبیه بامیه است. 

مواد الزم:
ـ ماست شیرین )سه لیوان(

ـ شکر )دو لیوان(
ـ تخم مرغ )سه عدد(

ـ بکینگ پودر )دو قاشق غذاخوری(
ـ وانیل )یک چهارم قاشق چایخوری(

ـ آرد )۴ لیوان(
ـ روغن مایع یا سرخ کردنی )نصف لیوان(

ابتدا شکر و تخم مرغ را به هم زده، ماست را اضافه می کنیم. بعد روغن 
و در آخر نیز آرد و وانیل و بکینگ پودر را به مواد اضافه می کنیم. برای رنگ 
این شیرینی می توان کمی زعفران به آن اضافه کرد. به مدت بیست دقیقه می 
گذاریم در جای نسبتًا گرمی بماند. در ظرف را می گذاریم. بعد از بیست دقیقه با 
وردنه خمیر را به ضخامت یک بند انگشت صاف می کنیم. می توان قالب های 
مختلفی را روی خمیر زد و در آورد و در روغن سرخ کرد. ظرف برای سرخ کردن 
باید گود باشد و روغن باید روی خمیر را بپوشاند تا همه جای شیرینی به خوبی 

سرخ شده و پف نماید.

قاوور تماچلی چوروک
نانی است که خمیر آن را با دنبه ی ریز ریز شده ی گوسفند – قاورتماچ - و 

نیز تراشه های پیاز مخلوط کرده، در تنور می پزند.

پتیر چوروک / نان فتیر
از  ترکیبی  با  را  نان  نوع  این 
روغن، شیر، شکر و جوش شیرین تهیه 

می کنند و در تنور می پزند.

کلچه چوروک / کلوچه
با  پتیر  همچون  نیز  نوع  این 
ترکیبی از روغن، شیر، شکر و جوش 

شیرین پخته می شود ولی نسبت به پتیر ضخیم تر است.

قاتالما

نانی است روغنی که به ترتیب زیر تهیه می شود.
۱- ابتدا آرد را خمیر می کنند.

بشود،  نان  قرص  یک  قطعه  هر  که  قطعاتی  به صورت  را  آماده  خمیر   -2
تقسیم می کنند.

3- برای هر چهار قطعه خمیر، یک تخم مرغ اضافه می کنند.
۴- قطعات خمیر را به صورت ورقه های نازکی در می آورند.

۵- خمیر های ورقه شده را که به شکل دایره ای کامل است، روی هم می 
چینند و در فاصله ورقه ها، روغن می مالند. تعداد این ورقه ها ی نازک خمیر، به 

ضخامت نهایی قاتالما بستگی دارد و به اختیار بانوی خانه است.
۶- در این مرحله، خمیرهای چند الیه را در روغن داغ می پزند.

۷- پس از آماده شدن قاتالما، بالفاصله بر آن، شکر می پاشند تا شیرینی شکر 
در تمام الیه ها جذب شود.

اکمک
برای پختن اکمک که در ترکمنستان چلفک می گویند، روغن نقش چندانی 

ندارد و ترتیب پخت آن چنین است.
۱- دیگ چدنی را در روی آتش گرم می کنند.

2- تِه دیگ را با مقدار کمی روغن، چرب می کنند.
3- خمیر آماده را به صورت الیه ای نازک و مدور در می آورند و با کمک 
کاردی دسته بلند در داخل دیگ می چرخانند و پس از چند دور چرخاندن، زیر و رو 

می کنند تا طرف دیگر نیز کامال پخته شود.
۴- بعد از مرحله فوق، الیه ی دیگر بر الیه ی اولی اضافه می کنند و باز در 

داخل دیگ می رخانند.
۵- در این مرحله نیز عمل الیه گذاری تکرار می شود، آنگاه الیه های 
کرمانشاه  مردم  که  کاک  شیرینی  مانند  و  آورند  می  در  دیگ  از  را  شده  پخته 
می پزند، در هم می پیچند و با ریختن شکر در ال به الی آن همراه با چایی 

مصرف می کنند.

چافاتی
چافاتی نیز مثل قاتالما نانی است روغنی، اما بر خالف آن، فقط از یک الیه 
تشکیل می شود به ضخامت تقریبی ۵ میلیمتر. در پخت این نان روغنی تخم مرغ 

استفاده نمی شود. 

پوثیق
این نان روغنی نیز مثل قاتالما و چافاتی تهیه می شود اما یک الیه و بسیار 
نازک از آنها به ضخامت 2 میلیمتر. مصرف گرم این نان روغنی اگر شکر هم پاشیده 

باشند، خوشمزه تر است.

نان، قوت الیموت-2

نان محلی ترکمن- گلستان

دنیای جوانان/ ناظم رام
سـفری زیبـا با هـم آغـاز خواهیم کرد. سـفری که 
مـا را  بـا آداب و روسـم قومیتهـای ایران آشـنا خواهد 
کـرد. سـفری کـه در آن سـخن از عروسـی هـای و 
مراسـم زیبـای اقوام ایـران به میـان می آید. سـفری 
که از رسـوم اقـوام ایرانـی  را به ما نشـان خواهد داد. 

سـفرمان را آز شـمال شـرق ایران آغاز مـی کنیم 
از دشـتهای ترکمـن . از صحـرا و ترکمن هایش.

دریـای  کنـار  در  گـون  گنـدم  و  خیـز  زر  دشـتی 
زیبـای خـزر . بـه میـان ترکمـن هـا خواهیـم رفـت و 
از رسـوم و آییـن هایشـان صحبـت خواهیم کـرد . در 
جشـن هایشـان شـرکت خواهیـم کـرد و از غذاهـای 

دلچسبشـان خواهیـم خورد. لبـاس های زیبایشـان را 
خواهیـم دیـد. و در یـک کالم سـفری میان دشـتهایی 

کـه اسـبهایش بسـیار معروف هسـتند.
بـا هـم بـه میهمانـی ترکمنهـا یـا ترکمـن صحرا 
خواهیـم رفت.بـا هم می خوانیـم و لذت دیـدار از خطه 

ترکمن سـخن مـی گوییم.

رسوم ماندگار در دشت های ترکمن
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جنجال در انتخابی کشتی آزاد؛
حمله فیزیکی کشتی گیر پرحاشیه به مامور نیروی انتظامی

مهدی هاشمی پس از شکست در فینال قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، 
هنگام خروج از سالن با لگد به یکی از نیروهای کادری نیروی انتظامی ضربه زد و 

عامل درگیری های شدید در سالن شد.
پس از برگزاری دیدارهای فینال اوزان ۹2 و ۱2۵ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی 
کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی در گرگان، طرفداران کشتی گیر بازنده 

با ورود به محوطه تشک کشتی، نظم سالن را به هم ریختند.
در مبارزه فینال وزن ۱2۵ کیلوگرم این رقابتها، یداهلل محبی در حالیکه ۷ بر 
یک از مهدی هاشمی پیش بود، موفق شد حریف خود را ضربه فنی کند و به عنوان 

قهرمانی برسد.
پس از این مبارزه در حالیکه مهدی هاشمی کشتی گیری که در سال های اخیر 
برخی حواشی هم داشته است، در مسیر ورود به سالن گرم به دالیل نامشخص با 
لگد به یکی از ماموران کادری نیروی انتظامی ضربه زد، پس از این اقدام تعدادی از 
ماموران نیروی انتظامی به این حرکت کشتی گیر واکنش نشان می دهند و چند تن از 
طرفداران هاشمی نیز وارد محل مسابقه می شوند که این درگیری ها منجر به شکسته 
شدن انگشت و بینی این کشتی گیر، پارگی دست و آسیب و جراحت صورت وی شد.

ماموران نیروی انتظامی برای متوقف کردن درگیری مجبور به استفاده از اسپری 
فلفل می شوند که افراد حاضر در سالن رقابت ها و مخصوصا افراد نزدیک به محل 

درگیری، شدیدا از ناحیه چشم و گلو احساس ناراحتی کردند.
در این میان تعدادی از نفرات حاضر در سالن نیز درگیری هایی را با برادران 

محبی بوجود می آورند که با دخالت نیروی انتظامی، جدا می شوند.
در نهایت ماموران، عامالن درگیری را بازداشت و به بیرون سالن رقابت ها 

انتقال دادند.
همچنین در فینال وزن ۹2 کیلوگرم، احمد بذری در یک مبارزه حساس و نزدیک 
با نتیجه ۹ بر ۷ مغلوب امیرحسین فیروزپور شد. در شرایطی که بذری با اجرای فن در 
ثانیه های پایانی جلو افتاد، مربیان فیروزپور چلنج کردند و داوران پس از بازبینی فیلم 

به فیروزپور نیز امتیاز دادند تا وی پیروز این مبارزه حساس شود.
پس از شکست بذری، اصغر بذری پسرعمو و مربی این کشتی گیر با عصبانیت 

فریاد خطاب به کمیته فنی گفت: از ابتدا هدفتان این بود که فیروزپور پیروز شود.
پس از این اتفاق تعدادی از اقوام و طرفداران بذری با پرش از روی سکو به 
محوطه تشک آمدند و قصد هجوم به سمت داوران را داشتند که ماموران نیروی 

انتظامی مانع آن ها شدند و معترضان را به بیرون سالن بردند.
با تصمیم کادر فنی تیم ملی از مدت ها پیش اعالم شده بود، نفرات نخست این 

رقابت ها به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می شوند.
اتفاقات تلخ لحظات پایانی این رقابت ها باعث شد خستگی مسئوالن برگزاری 

مسابقات و میزبان بر تن آنها بماند و همه از این اتفاقات تلخ ابراز تاسف کنند.

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد:
با کشتی گیرانی که به مسابقات پشت کردند برخورد می شود

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد تأکید کرد که با آن دسته از کشتی گیرانی که 
بعد از شکست در دور مقدماتی، برای حضور در شانس مجدد وزن کشی نکرده اند 

برخورد خواهد شد.
محسن کاوه در مورد تعداد باالی کشتی گیرانی که در مسابقات قهرمانی کشور 
سر وزن نرسیدند و عده ای که بعد از شکست در دور مقدماتی، مسابقات را ادامه ندادند، 
اظهار داشت: متأسفانه تعدادی از نفرات کشتی نگرفتند. قضیه این تعدادی که بعد از 
شکست در دور مقدماتی، در گروه شانس مجدد کشتی نگرفتند با آنهایی که سر وزن 
نرسیدند، متفاوت است. این رفتار پشت کردن به مسابقات بود و اصاًل قابل پذیرش 
نیست. تکلیف آنهایی که سر وزن نرسیدند جدای از آنهایی است که کشتی نگرفتند. 

قطعاً با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.
وی در مورد اینکه آیا همه نفرات اول مسابقات کشوری طبق وعده به قهرمانی 
آسیا اعزام خواهند شد، گفت: بله، طبق صحبت قبلی قرار است نفرات اول به قهرمانی 

آسیا بروند.
به  اعزامی  تیم  اعالم  زمان  خصوص  در  آزاد  کشتی  ملی  تیم های  مدیر 
آمریکا عنوان کرد: در یکی دو روز آینده کشتی گیران اعزامی معرفی خواهند شد.
کشور  قهرمانی  مسابقات  در  فیروزپور  امیرحسین  عملکرد  مورد  در  کاوه 
اول  سطح  به  که  دارد  را  این  توانایی  او  می شود.  بهتر  روز  به  روز  او  گفت: 
برندارد.  تالش  از  دست  و  کند  کار  اینکه  به شرطی  برسد،  بزرگساالن  کشتی 
این چیزی که من در وجود فیروزپور دیدم فکرمی کنم خیلی عالقمند به کشتی 

و سیری ناپذیر است.
قهرمانی  در  جوانش  شاگردان  عملکرد  مورد  در  جوانان  ملی  تیم  سرمربی 
کشور یادآور شد: خداراشکر خوب بودند و از مسابقات جوانان جهان اعتماد به نفس 
گرفتند. حاجیلوییان اگر امروز ارشک محبی و شهبازی را می برد نشات گرفته از 
اعتماد به نفسی است که در این مدت پیدا کرده؛ خوشبختانه آنها به خودباوری 
الزم رسیده اند و این اتفاق خوب ورزش ماست. همه جوانان ما باید برای قهرمان 
شدن از اسم ها نترسند و توانایی خودشان را نشان دهند و هر کشتی گیری که این 

کار را انجام دهد، برنده خواهد شد.

نشریه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت:
اینتر به دنبال جذب دیباال

مذاکرات  از شروع  ایتالیا خبر  در 
اینتر و ستاره آرژانتینی یوونتوس داده اند.
قرارداد فعلی دیباال با یوونتوس در 
پایان فصل جاری به اتمام می رسد اما 
احتمال تمدید قرارداد او با این باشگاه 

چندان زیاد نیست.
پیش از این بسیاری از رسانه های 

ایتالیایی از توافق این بازیکن آرژانتینی با مدیران یووه بر سر امضای قراردادی تا 
سال 2۰2۶ و با دستمزد ساالنه ۱۰ میلیون یورو خبر داده بودند.

اما شرایط به ناگهان تغییر کرد و مصدومیت های متعدد و دوری از آمادگی 
این بازیکن باعث شد که یوونتوس نظرش را تغییر داده و خواهان کاهش دستمزد 

ثابت این بازیکن شود.
پیشنهاد جدیدی که به دیباال ارائه شد باعث ناراحتی شدید این بازیکن شده و او 
در نظر دارد  که سایر پیشنهاداتش را بررسی کرده و در پایان فصل به عنوان بازیکن 
آزاد تورین را ترک کند. روز گذشته نشریه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت مدعی شده به 
په ماروتا، مدیر اینتر، در نظر دارد که پیشنهادی را برای جذب این بازیکن ارائه کند.
ماروتا پیش از این در سال 2۰۱۵ موفق شد این مهاجم را با قراردادی به 
ارزش ۴۰ میلیون یورو از پالرمو به یوونتوس منتقل کند و حاال می خواهد او را به 

سن سیرو بیاورد.
گاتزتا در شماره روز شنبه خود نوشت که ماروتا با خورخه آنتون، مدیر برنامه 
دیباال تماس تلفنی برقرار کرده تا شرایط انتقال را جویا شود. انتظار می رود آنتون 

به زودی به ایتالیا سفر کند و احتمال می رود او با اینتر هم مالقاتی داشته باشد. 
خروج آرتورو ویدال و ماتیاس وسینو از اینتر در پایان فصل باعث می شود آن ها 
بتوانند ۱۶ میلیون یورو در دستمزدها صرفه جویی کنند و به این ترتیب پیش بینی 
می شود نراتزوری بتوانند توانایی مالی جذب رایگان دیباال را داشته باشند. اینتر در نظر 
دارد دستمزد ۷.۵ میلیون یورویی که به کریستین اریکسن پرداخت می کرد را همراه 
با پاداش های قابل توجه به دیباال پیشنهاد کند. دیباال هم اکنون ساالنه ۷.3 میلیون 
یورو از یوونتوس دستمزد می گیرد و پیشنهاد قبلی بیانکونری برای تمدید قرارداد این 
ستاره 2۸ ساله، دستمزد ساالنه ۸ میلیون یورو به عالوه 2 میلیون یورو پاداش بود.

اینتر گام های اولیه برای جذب رایگان دیباال را برداشته است، موضوعی که 
می تواند یوونتوسی ها را نگران کند. پائولو دیباال که از سال 2۰۱۵ در یوونتوس حضور 

دارد، طی 2۷۴ بازی برای بیانکونری توانسته ۱۰۹ گل و ۴۶ پاس گل ثبت کند.

فینال سوپرکاپ اسپانیا؛ 
آنچلوتی: برنامه ما پیروزی است

کارلو انچلوتی می گوید از شیوه بازی تیمش رضایت دارد و ناراحت نمی شود 
که به او و تیمش به خاطر سبک دفاع و ضدحمله کنایه بزنند.

رئال مادرید و بیلبائو امروز در عربستان برگزارکننده دیدار نهایی سوپرکاپ اسپانیا 
خواهند بود. رئال مادرید در یک بازی ۱2۰ دقیقه ای توانست بارسا را 3-2 شکست 

دهد و بیلبائو هم با نتیحه 2-۱ از سد اتلتیکو مادرید عبور کرد.
کارلو آنچلوتی سرمربی رئال در نشست خبری پس از بازی گفت:» برنامه ما 
برای فینال؟  نمی دانم برنامه ما چه خواهد بود)با خنده(. برای بازی وضعیت داوید 
آالبا و مارکو آسنسیو نامشخص است. باید ببینیم در تمرین شرایط شان چطور خواهد 
بود. برنامه ما پیروزی است. ما می خواهیم قهرمان شویم و مطمئنا برنامه ای متفاوت 
با ال کالسیکو خواهیم داشت. بیلبائو تیمی متفاوت با بارسلوناست و همه این را می 
دانند که نمی توان با همان تاکتیک چهارشنبه شب تیم را به بازی فینال بفرستم.«
مثبت شدن تست کرونای کارواخال و ترس از موارد ابتالی بیشتر:» ترس 
نداریم چون به این وضعیت دیگر عادت کرده ایم. برای دنی کارواخال متاسفم و 
امیدوارم زودتر بهبود پیدا کند. او تازه از مصدومیت برگشته بود و حاال مدتی دیگر 

غایب خواهد بود.«
با رئال)پس از فینال لیگ قهرمانان و کوپا دل ری سال  یک فینال دیگر 
2۰۱۴(:» راستش را بخواهید انتظارش را نداشتم که با رئال بار دیگر یک فینال را 
تجربه کنم. خوشحالم که شانس هدایت مجدد رئال نصیبم شد و حاال یک فینال 

دیگر را روی نیمکت خواهم نشست.«
پس از شکست بارسا رسانه های کاتالونیا و ژاوی از بازی آبی اناری ها راضی 
بودند و حتی شکست را غرورآمیز خواندند چرا که اعتقاد داشتند بارسا با سبک و فلسفه 

خودش رئال را تحت فشار قرار داد و تنها روی سه ضد حمله گل دریافت کردند.
کارلتو در این رابطه گفت:» نظر همه محترم است. اگر کسی فکر می کند 
تملک توپ و میدان، سالحی است برای رسیدن به پیروزی، از نظر من موردی ندارد. 
برای سبک بازی کادیز که برابر ما فقط دفاع کرد و توانست یک مساوی بگیرد هم 
احترام قائلم. ما یک سیستم بازی کامل نداریم. تمام بازی های مان را با دفاع و ضد 
حمله نمی بریم و بارسا هم تمامی بازی هایش را با کنترل توپ و میدان پیروز نشده 
است. رئال فصل جاری بیشترین آمار گلزنی را دارد. اینکه بگویند ما روی ضدحمله 
به گل رسیدیم، آزارم نمی دهد. بازی به این سبک اصال ساده نیست. به سرعت 
و با شش بازیکن به محوطه جریمه حریفان می آییم و به گل می رسیم. فکر می 
کنید این سبک بازی ساده است؟ من کامال از سبک بازی تیم خودم رضایت دارم.«

فوتبال  فدراسیون  رییس 
گفت: فدراسیون فوتبال  بی نظمی 
و بی اخالقی را برنمی تابد. فوتبال 
جایی است که  باید اسطوره سازی شود. ستاره 
بی اخالق و بی نظم هیچ دردی دوا نمی کند و 

به درد خودش هم نمی خورد.
مراسم  در  شنبه  صبح  خادم،  عزیزی 
بدرقه تیم ملی فوتبال زنان به جام ملت های 
آسیا گفت: امروز را به فال نیک می گیریم و 
راهیابی تیم ملی زنان را به جام ملت ها تبریک 
می گویم. آن چه که اتفاق افتاده به جز الطاف 
الهی نیست. حداقل وظیفه حرفه ای ما حمایت 
از زنان بود و شاید کم ترین نقش را من داشتم. 
امیدواریم دختران شایسته ایران در آسیا نتیجه 
بگیرند اما اگر این اتفاق نیفتاد خدشه ای به 
جایگاه آن ها وارد نمی شود. فدراسیون قوی تر 

از قبل زنان را حمایت خواهد کرد.
ادامه  در  فوتبال  فدراسیون  رییس 
برتر  لیگ  ن  مدیرا ز  ا خیلی  با  گفت: 
صحبت کرده ایم تا در لیگ آینده تیم زنان 
است.  الزام  نوع  یک  و  باشند  داشته  هم 
نگاه حرفه ای،  بر  بنا  فدراسیون سعی کرد 
اسالمی و اعتقادی فضا را به فوتبال مردان 
نزدیک کند. البته هنوز فاصله وجود دارد. از  
نظر لباس، هواپیما و اردوهایی که برگزار 
فدراسیون  چون  بود  بی سابقه  امری  شده 
فوتبال اعتقاد به توسعه دارد و اعتقاد داریم 
جایی که نام ایران است و فوتبال برای همه 
ایران است باید فضای توسعه را ایجاد کنیم 
و این به مشروعیت نظام و  همبستگی ما 

کمک خواهد کرد.
رییس فدراسیون فوتبال گفت : نظم 

و اخالق برای ما مهم تر از همه چیز است. 
به اسکوچیچ هم گفته ایم فدراسیون فوتبال  
بی نظمی و بی اخالقی را برنمی تابد. فوتبال 
شود.  اسطوره سازی  باید  که   است  جایی 
دوا  دردی  هیچ  بی نظم  و  بی اخالق  ستاره 
نمی کند و به درد خودش هم نمی خورد. پس 
امروز  نظم و انضباط، ادب و حفظ حرمت 
خط  قرمز ماست. هر کسی در  هر جایگاهی 
نمی تواند این را قبول کند، تیم ملی را ترک 
کند. فدراسیون فوتبال با بی نظمی مماشات 
نمی کند حتی اگر بهترین بازیکن دنیا باشد، 
جایی در تیم ملی نخواهد داشت. کادر فنی 
را هم چون سابق حمایت می کنیم و اردو در 
آینده نزدیک شکل می گیرد و همه به سوی 

صعود به جام جهانی می رویم.
ظرفیت های  از  استفاده  مورد  در  او 
کشور گفت: فوتبال برای همه ایرانیان است 
و باید فضایی را ایجاد کنیم تا از ظرفیت ها 
استفاده شود. جام جهانی قطر پیش رو است 

که تقریبا ۱۰ سال پیش فیفا اعالم کرد قطر 
میزبان است اما ما هیچ کاری نکردیم. بحثم 
فدراسیون فوتبال نیست بلکه باید کارهایی 
انجام می شد. یکی از مراکز ما کیش است.  
در ۶، ۷ ماه گذشته چهار تیم ملی بزرگساالن 
به کیش رفته اند که دو بار برای تیم ملی زنان 
بوده است . این نشان می دهد که فدراسیون 
نگاهش نه تنها استفاده از ظرفیت های کشور 
است بلکه وقتی در حوزه خلیج فارس جایی 
مثل کیش را داریم،  باید از آن استفاده کنیم 

که به نفع آن ها و ماست.
خاطرنشان  فوتبال  فدراسیون  رییس 
هر  برای  ممیزی  و  پارامتر  مهم ترین  کرد: 
سازمانی عملکرد آن است و خیلی به بیان 
نیست ما هم وظیفه خود می دانیم که قدم 
برداریم. اعتقاد داریم هر گاه نیت آدم ها پاک 
باشد و قدم در مسیر بردارند راه برایشان باز 
می شود و ما امروز می بینیم نه تنها امکانات 
فراهم شده بلکه شما بی سابقه ترین صعود را 

به جام ملت ها داشته اید. جام ملت ها تورنمنت 
بسیار مهمی است ما با تحریم ظالمانه روبه رو 
افتخار  زنان  به  همه  شرایط  این  با  هستیم 
و  می شناسند  را  شما  مردم  امروز  می کنیم. 
رسانه در موردتان حرف می زند. نتیجه این 
بوده که کنار هم بوده ایم . با تکدر و توطیه و 
توهم راه به جایی نمی رسد. معتقدم مسیری 
و دری که خدا به روی آدم بگشاید نمی تواند 

این مسیر را ببیند.
فدراسیون  اساسنامه  مورد  در  وی 
فوتبال گفت: زمان کمی داریم اما با دوستان 
در مجلس صحبت کرده ایم. امیدوارم در چند 
روز آینده بتوانیم مشکل را حل کنیم چون 

اساسنامه بحث بسیار مهم است.
عزیزی خادم در خصوص صعود به جام 
جهانی، یادآور شد: فضایی که رخ داده اول 
لطف خدا و بعد دعای خیر مردم بوده است. 
جام  به  صعودها  سریعترین  شاهد  امیدوارم 
جهانی و جشن ملی باشیم فوتبالی که پیش 
از این از جام جهانی حذف شد اما مسیری 
پیش آمده که شاهد سریعترین صعود باشیم.
او افزود: امروز تفاوت و تمایز را می بینید 
و حقیقت توسعه فوتبال را هم همین طور. 
بار در بخش  استعدادیابی سنگینی را اولین 

بانوان انجام دادیم.
مورد  در  فوتبال  فدراسیون  رییس 
نوروز کاپ گفت: با دوستان مان در آسیای 
میانه جام نوروز کاپ را در نظر گرفته ایم. 
اعتقاد  فوتبال  فدراسیون  داریم  آمادگی  ما 
دارد دیپلماسی رسمی می تواند به ما کمک 
بیشتر  منطقه  در  را  مناسبات مان  تا  کند 

تقویت کنیم.

امیدواریم دختران شایسته ایران در آسیا نتیجه بگیرند؛

عزیزی خادم: تیم ملی جای بی اخالق ها نیست!

چه  ششم  قهرمانی  برای  پرسپولیس 
چیز کم دارد و آیا آنها با همین روند جام می 
این تک  نیمکت،با  نازل  وزن  این  گیرند؟با 
تاکتیک فعلی که پلن دومی در آن دیده نمی 

شود پاسخ تا حدودی منفی است.
مگر اینکه رقبا در نیم فصل دوم افت 
فاحشی را آغاز کنند که این گزاره خارج از 
برای قهرمان  اما چرا  دسترس قرمزهاست. 
شدن، آنها محتاج تقویت هستند؟ در همین 
بازی با فجر حد فاصل گل مهدی ترابی و 
پایان مسابقه را لحاظ کنید، چه می  سوت 
بینید؟ مدعی قهرمانی برابر تیم پایین جدول 
اتوبوس  گل،  از  قبل  آزادی.  ورزشگاه  در 
فشرده فجری ها، بی دقتی حمله وران قرمز 
در زدن ضربات آخر و حتی بدشانسی دالیلی 
بود برای نرسیدن به گل اما به هر ترتیب آن 
گل سرنوشت ساز و حساس زده شد و سوال 
این است چرا فوتبال پرسپولیس بعد از پیش 
نکرد؟ فجرجلو  تفاوت  آن  از  قبل  با  افتادن 
نکشید چون می دانست ممکن است با گل 
دوم کارش تمام شود اما پرسپولیس دست از 
حمالت همه جانبه برداشت چون می ترسید 

غافلگیر شود. 
با این وجود تاکتیک مناسب و دم دستی 
که در اکثر تیم های بزرگ جهان می بینیم 
یک چیز است، دادن فضا به تیمی که عقب 
افتاده، جلو کشاندن آنها و سپس ضد حمالت 
برق آسا. نمونه دم دستی می خواهید؟ همین 
فوتبالی که استقالل در مسجد سلیمان انجام 
داد و در آن زمین ناهموار با 3 گل پیروز شد 
چون  چرا؟  بزند.  هم  بیشتر  می توانست  و 
می دانست قرار است چه کاری را انجام دهد. 
سوای بازی مالکانه، سوای فوتبال زیبا، 
سوای تملک و خوب دواندن توپ، آنچه در 

نهایت باعث پاس شدن چک گرانبهای شما 
می شود، آن توپی است که از روی خط دروازه 
حریف رد می شود.پرسپولیس و استقالل در 
این فصل دو قطب مخالف و روبری هم بودند 
اگر چه در بحث امتیاز )فارغ از امتیاز های 
تنها یک  پخش شده گل گهر( فاصله شان 
پوئن است.با این وجود یک تقاوت معنا دار 

در نتیجه گیری آنها مشهود است. 
آنچه امروز مجیدی در استقالل انجام 
می دهد ابزارخاص خودش را می خواهد چه 
از بعد بازیکن تند و تیز و رونده چه از لحاظ 
بار روانی که از شانس خوب او لیگ ما بی 
هواداران  از سوی  فشاری  و  است  تماشاگر 
خودی متوجه او نمی شود.تصور کنید در بازی 
با مس دست کم چهل هزار هوادار استقالل 
در ورزشگاه ازادی بود، طبیعتا به مذاق هوادار 
و  بنشیند  تیمش عقب  آمد که  نمی  خوش 
به  بدوزد فشارهوادار  به ضد حمالت  چشم 

خودی خود در خانه باعث می شود تیم جلو 
اما  بخورد  بهم  کادرفنی  تاکتیک  و  بکشد 
مجیدی از نبود هوادار و خالی بودن سکوها 
نهایت بهره را در اجرای اهدافش برده است. 
به بحث قبلی برگردیم صحبت از تک 
بعدی بودن فوتبال پرسپولیس است. بحیی 
در پنجاه سالگی باید پخته ترین دوران مربی 
گری اش را سپری کند، فوتبال مالکانه بسیار 
زیباست او دو سال متوالی با همین متد تیمش 
را قهرمان لیگ برتر کرد اما در آسیا اتفاق 
دیگری رخ داد و پاییز سال ۹۹ همه دیدند 
چگونه با دفاع منسجم و بازشدن سریع،تیم 
هایی مانند پاختاکور، السد و النصر کار را به 
پرسپولیس واگذار کردند حتی در همین بهار 
سال ۱۴۰۰ و در کشورهند، پرسپولیس بازهم 
از ضد  استفاده  و  مالکانه  فوتبال  از  تلفیقی 
حمالت را در دستور کارش داشت و نتیجه 
گرفت. ولی امروز درهفته پانزدهم لیگ 2۱ 

ام می بینیم بیشترین ضربه از بابت نقل و 
انتقاالت متوجه یحیی شده است.

3 عنصر ارزشمند را در ستون فقرات 
تیمش از دست داد؛ کنعانی، احمد نور و مغانلو 
اما یادمان نرود سپاهان و استقالل هم به گونه 
ای چنین وضعیتی داشتند آنها هم بازیکنان 
مهمی را از دست داند اما آنچه موجب شد 
پرسپولیس دست کم تا امروز نسبت به آن دو 
تیم، بازنده نقل و انتقاالت جلوه دهد، مربوط 
به جذب بازیکنان مورد نیاز یحیی بود. یحیی 
قادر به اجرای ضد حمالت برق آسا نیست 
این فصل  انتقاالت  و  نقل  خریدهای  چون 

فاصله زیادی با جدا شده ها دارند.
فاصله پرسپولیس و صدر چه یک چه 
انقالب  ندارد مهم  اهمیتی  باشد،  امتیاز  سه 
زمستانی است که باید رخ دهد، خروجی ها 
کامال مشخص اند و حاال این هنر سرمربی و 
مدیر عامل جدید است که بتواند عناصر مورد 

نیاز را جذب کن . 
دو  تکلیف  که  است  مدیرعامل  هنر 
واهمه  یحیی،  تا  کند  مشخص  را  تاجیکی 
ای از بازی دادن به آنها نداشته باشد. اسامی 
نداشته  حقیقت  شاید  شود  می  مطرح  که 
در  اسمشان  که  بازیکنانی  بین  در  اما  باشد 
میان شایعات هست،به شرط خوش سلیقگی 
عناصری هستند که جان تازه ای به خط حمله 
پرسپولیس می بخشند.کلید قهرمانی یحیی 
در نیم فصل، فصل گذشته چه بود؟ اضافه 
شدن ترابی، مغانلو وآل کثیر این سه هم در 
آسیا به کار تیم آمدند و هم در نیم فصل دوم 
عصای دست یحیی شدند. پس باید قبول کرد 
پرسپولیس قادر است نیم فصل دوم جام را از 
آن خود کند به شرط آنکه خون تازه به رگ 

های این تیم افزوده شود.
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آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
۱- ششدانگ یکباب ساختمان بنام آقای محمد شریفی فرزند محمد کریم صادره 
دیواندره تحت پالک 233۶3 فرعی از ۵3 فرعی از یک اصلی بخش ده به مساحت 23۱/3۰متر 

مربع خریداری برابر بیع نامه عادی از خانم فاطمه بختیاری به آدرس سنندج- قرادیان
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/2۶

هیوا احمدیان رئیس ثبت منطقه 2 سنندج م الف 22۶3

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
مشخصات  وسیله  بدین  لذا  گردیده  تایید  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشارومحلی 
آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل 
از اخذ رسید ظرف  نمایند و پس  اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  تا مدت دو ماه 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و 
گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت  اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۶          تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

بخش 3:
محمود  فرزند  ناصری  مهرداد  آقای  نام  به  مغازه  و  خانه  باب  یک  ۱-ششدانگ 
 ۸۷۶۷ پالک  تحت   ۵۵۸۹۵3۹3۱۱ ملی  کد  دهگالن  ۱۰۶۶ صادره  شناسنامه  شماره 

سنندج  آدرس  به  مربع  متر   ۱۴۰ مساحت  به  سنندج   3 بخش  اصلی  از2۷۱2  فرعی 
دگایران خیابان اصلی 

بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج   م الف 23۱۶

تـولـیـد؛ پـشـتـیـبـانیهـا، مـانـعزدایـیهـا
بسمه تعالی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۱۵۴ و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۰۹۸۴ شماره  آراء  برابر 
و  ۱3۹۹۶۰32۴۰۰3۰۰۱۰۷۶ و ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۰۷2۴ و ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۱۸۹ 
 ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۱۵2 و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۰۹2۹ و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۰۰۹
 ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۱۵3 ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۱۵۱و  و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۱۵۰ و 
۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱3۱۴و  و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۰۷22 و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۰۰۸
و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۰۹2۶ و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱3۱۶ ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۰۷23و 
 ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۰۹2۸ و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۱۰۰۰ و   ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰3۰۰۰۹2۷
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي تنگستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان  محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
ردیف ۱ - آقای میثم جمالی فرزند محمد  بشماره شناسنامه  ۸3 صادره از  تنگستان    به 
شماره ملی 3۵۵۹۷۷۱۷۹۱     در ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۴2 /3۴۹  متر مربع 
پالک 3۰    فرعی از 3۷۸    اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ بوشهر واقع در اهرم    *** 
ردیف 2 - آقای  مهدی یزدان پرست       فرزند علی   بشماره شناسنامه  ۵۵۵    
صادره از  تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۷۴۷۴۵۷   در ششدانگ یکقطعه نخلستان     به 
مساحت   ۰۱ /۵۴۱۸  متر مربع پالک 2    فرعی از۵۱۰  اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ 

بوشهر واقع در اهرم     ***
3 - آقای  امید محمدی  فرزند علی  بشماره شناسنامه  2۵۱    صادره از  تنگستان    
به شماره ملی 3۵۵۹۷۵۷2۶۶     در ششدانگ یکقطعه نخلستان     به مساحت   ۴۰ /۱۶۸۴3  
متر مربع پالک 3  فرعی از ۶2۷ اصلی واقع در قطعه ۱ بخش۴ بوشهر واقع در اهرم    *** 
ردیف ۴ - آقای محمود اگرش  فرزند قلی     بشماره شناسنامه  ۱۴۱    صادره از  
تنگستان    به شماره ملی 3۵۰۱3۰33۶۱     در ششدانگ یکقطعه نخلستان     به مساحت   
۰۷ /3۹۴3۸  متر مربع پالک ۱    فرعی از ۸۰۹  اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ بوشهر 

واقع در اهرم     ***
 ردیف ۵ - آقای احمد باغکی اهرمی       فرزند عباس  بشماره شناسنامه  2۷3۷    
صادره از  تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹2۸۶۱۵۸ در ششدانگ یک باب مغازه    به 
مساحت   ۵3 /32  متر مربع پالک ۴۴۵  فرعی از ۱۰۶2    اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ 

بوشهر واقع در اهرم *** 
ردیف ۶ - خانم  خدیجه جعفری     فرزند غالم  بشماره شناسنامه  2   صادره از  
تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۷2۷۴۷2 در ششدانگ یکقطعه نخلستان    به مساحت   
۴۷ /2۱223  متر مربع پالک ۱۰    فرعی از ۱2۹۱ اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ بوشهر 

واقع در اهرم    *** 
ردیف ۷ - آقای علیرضا گلگون  فرزند رضا  بشماره شناسنامه ۰۰۱۷۱۷۰۰۹۵   صادره 
از  تهران   به شماره ملی ۰۰۱۷۱۷۰۰۹۵   در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به 
مساحت ۸۹ /۵3۵۹3متر مربع پالک ۴3۴ فرعی از ۱۴۸۸ اصلی واقع در قطعه 2بخش۴ 

بوشهر واقع در سمل شمالی  *** 
از   شناسنامه  ۴  صادره  بشماره  عباس   فرزند  شادمان   اسماعیل  ردیف ۸ -آقای 
تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۸۱۸3۷۰  در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به 
مساحت   ۸3 /333۵3  متر مربع پالک ۴3۵    فرعی از ۱۴۸۸    اصلی واقع در قطعه 2  

بخش۴ بوشهر واقع در سمل شمالی *** 
ردیف ۹ - آقای اسماعیل شادمان فرزند عباس     بشماره شناسنامه  ۴    صادره از  
تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۸۱۸3۷۰     در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به 
مساحت   3۵۶۹۸  متر مربع پالک ۴3۶  فرعی از ۱۴۸۸ اصلی واقع در قطعه 2 بخش۴ 

بوشهر واقع در سمل شمالی  *** 
ردیف ۱۰ - آقای اسماعیل شادمان  فرزند عباس  بشماره شناسنامه  ۴    صادره 
از  تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۸۱۸3۷۰  در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به 
مساحت   ۹۰ /۴۹۸۱  متر مربع پالک ۴3۷    فرعی از ۱۴۸۸ اصلی واقع در قطعه2   بخش۴ 

بوشهر واقع در سمل شمالی *** 
از   شناسنامه  ۴   صادره  بشماره  عباس   شادمانفرزند  اسماعیل  آقای  ردیف ۱۱ - 
تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۸۱۸3۷۰ در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی      به 
مساحت   ۱۹ /۶۱۰۸ متر مربع پالک ۴3۸   فرعی از ۱۴۸۸اصلی واقع در قطعه 2 بخش۴ 

بوشهر واقع در سمل شمالی   *** 
ردیف ۱2 - آقای خورشید کشت کار      فرزندجهانگیر      بشماره شناسنامه  ۴2۷۶  
صادره از  تنگستان     به شماره ملی 3۵۵۹3۰۱۹۱2 در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     
به مساحت   ۸2 /۱2۶۹2  متر مربع پالک ۹3۶  فرعی از ۱۴۸۹اصلی واقع در قطعه 2 بخش۴ 

بوشهر واقع در سمل جنوبی *** 
ردیف ۱3 - آقای خورشید کشت کار  فرزند جهانگیر     بشماره شناسنامه  ۴2۷۶    
صادره از  تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹3۰۱۹۱2 در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     

به مساحت   ۱۸ /323۰۷  متر مربع پالک ۹3۷    فرعی از ۱۴۸۹اصلی واقع در قطعه 2  
بخش۴ بوشهر واقع در سمل جنوبی  *** 

ردیف ۱۴ - آقای هادی میرشکارنسب     فرزند مصطفی  بشماره شناسنامه  ۱۹    
از  تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۸۷3۹۱۶  در ششدانگ یکباب دامداری به  صادره 
مساحت   33۹۵ متر مربع پالک 3۰۶  فرعی از ۱۴۹۰ اصلی واقع در قطعه 2 بخش۴ 

بوشهر واقع در گلنگون   *** 
بشماره شناسنامه  ۱۹   فرزند مصطفی    میرشکارنسب    آقای هادی  ردیف ۱۵ - 
صادره از  تنگستان  به شماره ملی 3۵۵۹۸۷3۹۱۶   در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی   
به مساحت ۴3 /3۱2۰۴ متر مربع پالک 3۰۷فرعی ۱۴۹۰ اصلی واقع در قطعه 2  بخش۴ 

بوشهر واقع در گلنگون***
ردیف ۱۶ - آقای  عالی عالی نژاد       فرزند نوروز      بشماره شناسنامه 3    صادره 
از  تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۸۰۴33۷     در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به 
مساحت   ۶۱ /3۹۵۶۵ متر مربع پالک ۶2۶  فرعی از ۱۴۹3  اصلی واقع در قطعه 2  بخش۴ 

بوشهر واقع درچاهپیر *** 
ردیف ۱۷ - آقای علی جمالی  فرزند ابراهیم    بشماره شناسنامه  ۵۱۹ صادره از  
تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۴۷3۵۹۴     در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به 
مساحت   3۵ /۴۸۸23  متر مربع پالک ۶2۷    فرعی از ۱۴۹3 اصلی واقع در قطعه 2 بخش۴ 

بوشهر واقع در چاهپیر  *** 
ردیف ۱۸ - آقای علی جمالی     فرزند ابراهیم      بشماره شناسنامه  ۵۱۹   صادره 
از  تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۴۷3۵۹۴  در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به 
مساحت   ۸۸ /۷۵۷۸  متر مربع پالک ۶2۸    فرعی از ۱۴۹3 اصلی واقع در قطعه 2 بخش۴ 

بوشهر واقع در چاهپیر     *** 
ردیف ۱۹ - آقای محمد نسیمیفرزند غالم  بشماره شناسنامه 32    صادره از  تنگستان    
به شماره ملی 3۵۵۹۸۷۱2۵۵     در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به مساحت   
۱۶ /۱۱۵2۵۶  متر مربع پالک ۶2۹    فرعی از ۱۴۹3 اصلی واقع در قطعه 2 بخش۴ بوشهر 

واقع درچاهپیر     *** 
 ردیف 2۰ - آقای ایمان پاکبین       فرزند غالمحسین      بشماره شناسنامه  ۵۴۴  
صادره از  تنگستان    به شماره ملی 3۵۵۹۷۷۶۴۱۴   در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی      
به مساحت   ۰۴ /32۹۹۷  متر مربع پالک ۶3۰    فرعی از ۱۴۹3 اصلی واقع در قطعه 2  

بخش۴ بوشهر واقع در چاهپیر   *** 
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۱ /۱۰ / ۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 2۶ /۱۰ /۱۴۰۰

م الف ۵۸
 عیسي رضایي

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان

تیم یحیی نیاز به خون تازه دارد؛

تکلیف قهرمانی پرسپولیس در پنجره زمستانی مشخص می شود!

و  استقالل  به حذف  نسبت  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
پرسپولیس از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد.

شنبه  صبح  ایران  فوتبال  پیشکسوت  کالنی،  حسین 
در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال زنان به جام ملت های آسیا 
گفت: این یک رویداد جدید برای فوتبال ماست. االن این تیم، 
نماینده بانوان ما در آسیاست. کشور ما در شرایطی است که 
درباره این مسائل صحبت نمی شود. وقتی بازیکنان ما به این 
رویداد بروند، تمام دنیا آن را بازنمایی می کند و امیدوارم برخی 
افراد کوته فکر که توجهی به فوتبال بانوان نمی کنند، متوجه 
مشکالتی که در این زمینه هست، بشوند. بانوان  ما بسیار در 
کشور درخشان بوده اند و در ۸ سال جنگ تحمیلی می توانید 
آن را کامال مشاهده کنید. در بیماری کرونا، خانم های پرستار 
ما خیلی فداکاری کردند اما به آن ها بی توجهی می شود و نباید با 

کوته نظری خودمان آن ها را نادیده بگیریم. آن ها مکمل زندگی 
ما هستند و بزرگ تر از همه چیز هستند. این رویداد می تواند 
قدم مثبتی باشد تا قدر بانوان ما بیشتر دانسته شود. ما در سنی 

که باشیم، این بانوان هستند که می توانند به داد ما برسند.
او ادامه داد: من وقتی در آمریکا زندگی می کنم، متوجه 
می شوم که در بیشتر ارگان ها و دانشگاه های آمریکایی، از افراد 
و کاشفان ایرانی استفاده می شود. این باعث افتخار ماست اما از 
آن ها یاد نمی شود. مریم میرزاخانی یک استثنا بود که از او یاد 
شد اما امثال میرزاخانی ها خیلی وجود دارد. نقشی که بانوان ما 
در کارهای اجتماعی دارند بسیار قابل توجه است. نباید کسانی 
که هیچ درکی نسبت به این مساله ندارند، برای خانم ها تعیین 

تکلیف کنند. خانم ها سرور خانواده هستند.
کالنی درباره حذف استقالل و پرسپولیس از رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا گفت: اگر این دو تیم حذف نشوند، فیفا 
فوتبال ما را تعلیق می کند. االن افرادی هستند که راستگو 
هستند و افتخار می کنند که گزارش دادند که تیم های ما به 
این علت نمی توانند در مسابقات شرکت کنند. شما وقتی در 
جنگ شرکت می کنید، دشمن خود را شکست می دهید. ما 
االن با دنیا در جنگ هستیم ولی االن به خاطر راستگویی، دو 
تیمی که میلیون ها هوادار دارند، باید حذف کنیم؟ شما خیلی 
بی جا کردید که راست گفتید! شما در حدی نیستید که بخواهید 
راستگویی و دروغ گویی را ترویج کنید. ما می دانیم برخی از 

این افراد چه کاره هستند اما نمی توان بیان کرد.
انتخاب  درباره  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
مدیرعامل جدید این باشگاه گفت: من خیلی ساده گفتم ایشان 
مورد تایید بنده نیستند، چون کارنامه ایشان درخشان نیست. 

کالنی: بی جا کردید که راست گفتید!
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تصویری دیده نشده از شهریار و هوشنگ ابتهاج )سایه( در سالهای دور
اختصاصی دنیای جوانان

دل و چشم و تن
 و جانم

به تو وابستگی دارد

علي اکبر رشیدي

توان دوری از ساحل به دریا بستگی دارد 
به ماه رویت آری، جذر و مدها بستگی دارد 

تو را می خواهم و دم برنیارم، حد عشقت ....به
بلندی های هر دیوار حاشا بستگی دارد

خیالم بود تا دل می کنم از دیده خواهی رفت 
دل و چشم و تن و جانم به تو وابستگی دارد  

که عشق از دید من حد یقین شد، حیف شک کردم    
واز دیدت به صد اما و آیا بستگی دارم 

تو دنیای منی دنیا به دنیا با تو خواهم بود 
شروعش با من وباقی به دنیا بستگی دارد

 به اینکه خیره می ماند به چشمانت دلم ،  آری 
خودت فهمیده ای وابستگی، یا ...بستگی دارد

تو گفتی عشق یک تب کردن ساده است ، درمانش 
به صدها شاید و امکان و اما بستگی دارد

 نهمین کنگره ملی شعر فاطمی »۱۸ سال نوری« با معرفی 
برگزیدگان بخش های شعر فارسی و آذری به کار خود پایان داد.
نهمین  آیینی  از مجمع شاعران  دنیای جوانان  به گزارش 
در  نوری  سال  هجده  عنوان  با  فاطمی  شعر  سراسری  کنگره 
آزاد(، شعر عربی )فصیح و  حوزه های شعر فارسی )کالسیک و 

محلی( و شعر آذری برگزار شد.
بخش اصلی این کنگره شامل شعر فاطمی )مدح، مرثیه، 
فضائل، مناقب، زندگانی و ابعاد وجودی حضرت زهرا سالم اهلل 
الحسن  بنت   فاطمه  معرفی  نیز  کنگره  ویژه  موضوع  و  علیها( 
علیهما  باقر  امام  مادر  و  سجاد  امام  همسر  علیها،  اهلل  سالم 

السالم با زبان شعر بود.
مراسم اختتامیه این کنگره با حضور عسکر شاهی اردبیلی، 
مرتضی امیری اسفندقه، علیرضا قزوه، عباس شاه زیدی)خروش(، 
سید رضا جعفری و جواد حیدری برگزار شد و طبق نظر هیات 
داوران این کنگره، ابوالفضل کرمی از نسیم شهر و ناصر دوستی 
به عنوان برگزیدگان بخش شعر آذری و جعفر عباسی از بیرجند، 
عباس احمدی از قم، رضا قاسمی از تهران، سعید مبشر از قم 

بخش  برگزیدگان  عنوان  به  تهران  از  حسینی  محمد  سید  و 
شاعران  به  داوران  هیأت  نظر  شدند.طبق  معرفی  فارسی  شعر 
و  تومان  میلیون  پنج  آذری  و  فارسی  شعر  بخش  در  برگزیده 
و  کنگره  تندیس  به همراه  تومان  میلیون  تقدیری سه  شاعران 

لوح تقدیر اهدا شد.
میلیون  نیم  و  نیز هشت جایزه یک  در بخش شعر عربی 
ارائه  برگزیده  نفرات  به  تقدیر  لوح  و  تندیس  همراه  به  تومانی 

خواهد شد. 
اختتامیه بخش عربی نهمین کنگره ملی شعر فاطمی هجده 

سال نوری به زودی در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
پیشگاه  به  را  خود  ابیات  منتخب،  شاعران  برنامه  این  در 
تقدیم کردند. همچنین تصاویری  آسمانی زهرای مرضیه )س( 
خاطره انگیز از دو شاعر عرصه شعر والیی یعنی مرحوم حبیب 
به  تجلیل  یاد غالمرضا شکوهی  زنده  و  )حسان(  چایچیان  اهلل 
عمل آمد و در بخش دیگری از برنامه ویدئوی شعرخوانی استاد 
خسرو احتشامی هونه گانی در مدح زهرای اطهر سالم اهلل علیها 

برای حاضران در سالن پخش شد.

برگزیدگان نهمین کنگره ملی شعر فاطمی معرفی شدند

 مدیرعامل خانه کتاب و 
ادبیات ایران با اعالم تشدید 
نظارت و حساسیت ها بر توزیع 
کاغذ یارانه ای گفت: از بحث های جدی 
دوره جدید این است که ناشران برای 
سهمیه  از  باید  یارانه ای  کاغذ  دریافت 
دریافتی کاغذ قبل، به طور کامل استفاده 

کرده باشند.
ینکه  ا اعالم  با  نی  رمضا علی 
کاغذ  از  استفاده  و  توزیع  بر  نظارت 
یارانه ای تشدید می شود، اظهار داشت: 
واردات کاغذ در کارگروه کاغذ معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
بحث  و  شود  می  م  نجا ا اسالمی 
خانه  به  نظارت  و  توزیع  تخصیص، 
که  واگذار شده  ایران  ادبیات  و  کتاب 
کمیته مربوطه در این نهاد پیگیری امور 

آن را عهده دار است.
ارجاعی  بخش  در  افزود:  وی 
نظارت  توزیع،  شامل  کتاب  خانه  به 
»تخصیص«  موضوع  تخصیص؛  و 
توسط کارگروهی صورت می گیرد که 
توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
کار  کتاب  خانه  در  و  شده  منصوب 
تخصیص را انجام می دهند ، همچنین 
خانه کتاب مساله »توزیع« را از طریق 
شرکت های تعاونی ناشران پیگیری و 
ناشران  اتحادیه  توسط  نیز  »نظارت« 

صورت می گیرد.
رمضانی گفت: در این فرایند خانه 
دریافت  ناشران  ایران  ادبیات  و  کتاب 
انتخاب نمی کند، بلکه  کننده کاغذ را 
ناشران کاغذ مورد نیاز خود را بر اساس 
در  دارند  را  آن  انتشار  قصد  که  کتابی 
سایت درخواست می کنند و سپس در 
ها  درخواست  کاغذ  تخصیص  جلسه 

بررسی می شود.
دریافت  این  از  پیش  که  کاغذی 
کرده، میزان اعالم وصولی که در خانه 
کتاب و ادبیات دارد و میزان شمارشی که 
انجام شده است همه در نحوه تخصیص 

کاغذ دخیل هستند
وی ادامه داد: از بحث های جدی 
باید  ناشران  که  است  این  دوره  این 
به طور  قبل،  دریافتی کاغذ  از سهمیه 
کامل استفاده کرده باشند. اینگونه کار 
شورا سه بخش است، تخصیص، توزیع، 
نظارت، در معاونت امور فرهنگی برنامه 
ترکیب  با  و  تدوین  رابطه  این  در  ها 
مشخصی، به خانه کتاب و ادبیات ایران 
سپرده می شود اما در نشست تخصیص، 

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات، تنها یک 
نماینده و یکی از اعضاست و همه باید 

برای تخصیص کاغذ نظر بدهند.
رمضانی ادامه داد: ما فرآیند توزیع 
را مثل گذشته از طریق اتحادیه ها و 
کتاب  خانه  طریق  از  هم  را  نظارت 
چاپ  دنبال  به  ناشر  دهیم،  می  انجام 
دهد  می  ناظر  اعزام  درخواست  کتاب 
شمارش  و  نظارت  انجام  از  پس  و 
مجموع  از  ناشر  شمارش  مجموع  اگر 
به  باشد،  درصد   ۸۰ از  کمتر  دریافتی 
او کاغذ تعلق نمی گیرد، همه ناشران 
توانند  پروفایل خود در سامانه می  در 
دریافت  کاغذ  دلیلی  چه  به  که  ببینند 
خواهند  دریافت  کاغذ  چقدر  یا  نکرده 
کرد. این نحوه تخصیص هم مطابق با 
درخواستی است که ناشر روی سامانه 
ثبت کرده است. موضوع نظارت به ما 
واگذار شده است اما مساله تخصیص، 
اختیار  در  همچنان  واردات  و  تولید 
فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاونت 

و ارشاد اسالمی است.
از  وی همچنین در مورد حمایت 
اهل قلم گفت: حمایت ها در حال ارتقا 
است و با صندوق اعتباری هنر، مشغول 
برای  برنامه هایی  گفت و گو هستیم، 
بهبود وضعیت انجام داده ایم و امیدواریم 
به  بهتری  امکانات  مجموعه،  این  در 
اهالی قلم، شعرا و ویراستاران ارائه شود.

نمایشگاه مجازی منافاتی با قالب 
فیزیکی ندارد

ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل 
ایران با اشاره زمان برگزاری نمایشگاه 
بهمن  رویداد  پر  ماه  در  کتاب  مجازی 
گفت: ما فکر می کنیم که این رویداد 
در حال تثبیت شدن در تقویم زمستان 
آغاز مسئولیت  به زمان  با توجه  است، 

ما در خانه کتاب و ادبیات، زودتر از این 
امکان برگزاری نبود و پس از این زمان 
برگزاری  شدن  جدی  به  توجه  با  هم 
ماه،  اردیبهشت  در  نمایشگاه حضوری 
فرصت مناسبی وجود نداشت. از سوی 
و  مکاتبات  که  این  به  توجه  با  دیگر 
فیزیکی  نمایشگاه  برای  الزم  کارهای 
برگزاری  احتمال  و  است  شده  انجام 
از  اما  است،  زیاد  بسیار  نمایشگاه  این 
نمی  مجازی  نمایشگاه  های  ویژگی 

توان صرف نظر نکرد.
رمضانی با اشاره به تمهیداتی در 
مورد برگزاری نمایشگاه فیزیکی کتاب 
در ابتدای سال آینده گفت: اردیبهشت 
حضوری  نمایشگاه  قطعی  زمان  ماه 
باید منتظر اعالم نظر قطعی  و  نیست 

ستاد کرونا باشیم. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا 
اختصاصی  نمایشگاه  برای  ای  برنامه 
جداگانه  صورت  به  نوجوان  و  کودک 
گفت:  نیز  است،  شده  گرفته  نظر  در 
معاون  حضور  با  که  ای  جلسه  در 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور 
داشتیم،  نشر  های  تشکل  با  اسالمی 
این موضوع مطرح شد، این نکته را حتما 
آیا می توانیم  بررسی خواهیم کرد که 
این نمایشگاه را مجزا برگزار کنیم؟ به 
دلیل این که این حوزه مساله راهبردی 
هم  با  حتما  است،  کشور  آینده  برای 
فکری تشکل ها و صاحب نظران، آن را 
بررسی خواهیم کرد که چنانچه فوایدی 
نمایشگاه  در  نتوانیم  که  باشیم  متصور 
عمومی آن را تامین کنیم، حتما بحث 
نمایشگاه تخصصی که یکی از نظرات 
اعضای شورای تشکل ها بررسی دقیق 

تر خواهد شد.
ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل 
که  هایی  نگرانی  از  یکی  افزود:  ایران 

کودک  بخش  وقتی  رود  می  احتمال 
جدا  نشر  عمومی  حوزه  از  نوجوان  و 
این است که نمی  آید،  به وجود  شود، 
توانید استقبالی که در نمایشگاه عمومی 
از آن توقع  را  کتاب تهران وجود دارد 
کودک  بخش  گونه  این  باشید،  داشته 
داشت.  نخواهد  عبوری  کننده  مراجعه 
تخصصی  های  نمایشگاه  چالش  این 
است، با این که مخاطب خاص خود را 
دارند، مخاطبان عبوری را از دست می 
باید بیشتر روی  دهند، به همین دلیل 

آن فکر کنیم.

ویژه  بخش  کتاب«  »نذر  پویش 
نمایشگاه مجازی تهران است

مجازی  نمایشگاه  دومین  رییس 
کتاب تهران همچنین از برگزاری پویش 
»نذر کتاب« برای مناطق کم برخوردار 
کشور در این رویداد فرهنگی خبر داد 
در  که  هایی  برنامه  از  یکی  گفت:  و 
برگزار خواهد  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
شد، پویش نذر کتاب است، ما در کشور 
های  حوزه  در  که  داریم  نیکوکارانی 
صرف  را  اعتباراتی  و  منابع  فرهنگی، 
پویش  برگزاری  از  هدف  کنند.  می 
نذر کتاب استفاده از این ظرفیت برای 
مناطق کم برخوردار است که برای این 
منظور شماره حساب و فراخوان عمومی 

اعالم می شود.
چند  به  کتاب  نذر  داد:  ادامه  وی 
اجرایی شود در شکل  تواند  شکل می 
که  کنیم  را مشخص  اعتباری  نخست 
دریافت  و  تامین  نیکوکاران  سوی  از 
کنندگان آن مشخص شوند و سپس با 
استعالم تلفنی از آنان کتاب های مورد 

نظر آنها برایشان ارسال شود.

ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل 
این است که  افزود: روش دیگر  ایران 
منطقه خاص و یا موضوعی را در نظر 
بگیرند که مرتبط با آنها کتاب خریداری 
مثل  رسمی  های  دستگاه  از  ما  شود، 
بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
بنیاد مستضعفان و دیگران دعوت می 
کنیم که در این پوشش شرکت کنند و 
در مناطقی که برنامه های عمرانی دارند 

از این فرصت نیز بهره بگیرند.
در  پویش  ویژگی  گفت:  رمضانی 
بوده  رایگان  آثار  ارسال  که  است  این 
تهیه  خواهد  می  چه  هر  مخاطب  و 

خواهد کرد.

استفاده کامل ناشران از سهمیه دریافتی دوره قبل شد
شرط تخصیص کاغذ یارانه ای

الفبای سوگواری در »زمستان آلیسا«

زوران درونکار در رمان »زمستان آلیسا« به واسطه داستانی سراسر 
احساس و زبانی که برای نوجوانان قابل درک است، مراحل سوگواری را 

برمی شمرد.
رمان زمستان آلیسا اثر زوران درونکار روایتگر داستان یک دختر ۱۰ 
ساله است که پدرش را در یک تصادف رانندگی از دست داده و از آن روز 
حتی در چله تابستان هم از درون یخ می زند. دکتر متخصص مشکل آلیسا 
را یک بیماری ویروسی تشخیص می دهد اما مشکل اصلی آنجاست که این 
دختر سوگوار است، عالوه بر غم خودش به طور ناخودآگاه غصه و سوگ 
مادرش را هم به دوش می کشد و با تمام وجود سعی می کند یاد پدرش را 

در خاطراتش زنده نگه دارد.
نویسنده، داستان آلیسا و سوگش را در دو بخش و ۵۰ فصل به روشی 
هوشمندانه روایت می کند. خواننده پله پله به ریشه مشکل این دختر بچه پی 
برده و پا به پای او غمگین، متاثر و خوشحال می شود. آلیسا در این رمان ابتدا 
به ریشه اختالل روان تنی خود پی برده و پس از چند تالش بیهوده سرانجام 
می فهمد که چطور می تواند به این مشکل غلبه و به درستی سوگواری کند.
در بخشی از این رمان می خوانیم: خاطرات مثل زخم اند. زخم و درد 
باهم اند. و زخم چیزی است که از درد باقی می ماند. می توانی زخم را ببینی 
و بگویی، آره اینجوری شده بود. می توانی خاطره را ببینی و بگویی، آره 
اینجوری شده بود. اما خاطره ی مادر همیشه درد دارد. مثل زخم نیست که 
دردش خوب بشود. نمی توانی انگشتت را رویش بگذاری و بگویی، ببین، 
اینجا یک وقتی زخم خیلی ناجوری بود. خاطره همیشگی است، جای زخمها 
به مرور زمان از بین می رود. مخصوصا اگر بچه باشی. مادر آلیسا که بچه 
نیست. باران که می آید، حتی با وجود چتر هم خاطره می تواند زنده شود و 

تمام وجود مادر را در برگیرد. )ص. ۶۴-۶3(
زوران درونکار یکی از برجسته ترین نویسندگان آلمانی زبان در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان است. وی در سال ۱۹۶۷ میالدی در کرواسی متولد 
شد و در سه سالگی با والدینش به شهر برلین در آلمان مهاجرت کرد. درونکار 
از سال ۱۹۸۹ به عنوان یک نویسنده آزاد قلم زده و تاکنون با رمان ها، اشعار، 

نمایشنامه ها و داستان های کوتاهش جوایز متعددی دریافت کرده است.
وی در سال ۱۹۹۹ جایزه بهترین داستان علمی تخیلی کارگاه ادبی 
برلین را برای داستان شهر قدیمی )Die alte Stadt( دریافت کرد و 

در سال 2۰۰۰ جایزه نمایشنامه نویس جوانان مونیخ را برد.  
کتاب زمستان آلیسا با ترجمه فریبا فقیهی و در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه 

توسط نشر افق چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
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کرونا بازار کتاب انگلیس را داغ کرد

 فروش بازار کتاب انگلیس در سال 2۰2۱ با وجود تعطیلی های سراسری ناشی 
از شیوع کرونا به باالترین حد خود در یک دهه گذشته رسید.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، در سال 2۰2۱ با وجود 
قرنطینه و تعطیلی های سراسری، میزان فروش کتاب در انگلیس به رشد خود ادامه 
را در یک دهه  آمار فروش  باالترین  از 2۱2 میلیون نسخه  با فروش بیش  داد و 

گذشته رقم زد.
به لطف عنایت خوانندگان به رمان های جنایی، علمی-تخیلی، فانتزی، عاشقانه 
و انگیزشی، میزان فروش بازار کتاب انگلیس در سال 2۰2۱ در مقایسه با سال 2۰2۰، 
پنج درصد افزایش یافت و برای اولین بار در یک دهه گذشته از مرز ۱ میلیارد و 

۸۰۰ هزار پوند عبور کرد.
براساس آماری که هفته گذشته توسط موسسه نیلسن بوک اسکن منتشر شد، 
با وجود آن که کتابفروشی های انگلیس در سه ماهه اول سال 2۰2۱ تعطیل بودند، 
میزان فروش آثار داستانی در مقایسه با سال 2۰۱۹، 2۰ درصد افزایش یافت. در 
این شاخه، فروش کتاب ها در ژانر جنایی و مهیج ۱۹ درصد، کتابهای علمی-تخیلی 

و فانتزی 23 درصد و کتاب های عاشقانه ۴۹ درصد باال رفت.
دو رمان اول ریچارد آزمن یعنی باشگاه قتل پنجشنبه و مردی که دوبار مرد در 
جمع پرفروش ترین کتابهای سال قرار گرفتند و نقش به سزایی در افزایش فروش 

کتاب های جنایی داشتند.
کیرا اُبرایان )Kiera O’Brien(، دبیر نشریه بوک سلر، در استقبال از رونق 
بازار کتاب در انگلیس می گوید: به نظر می رسد عشق تازه کشف شده به مطالعه، 
میزان فروش کتاب را افزایش داده است. رشد 2۰ درصد فروش آثار داستانی در 
مقایسه با سال 2۰۱۹ واقعا فوق العاده است آن هم با توجه به این که بازار فروش 
به ۱2  نزدیک  آزمن  البته که  بود.  تا چه حد کساد  آن  از  پیش  داستانی  کتابهای 
میلیون پوند برای بازار کتاب درآمدزایی کرد اما این که همنت و شاگی بین هردو به 
فهرست 2۰ کتاب پرفروش سال راه یافتند، از رشد بازار آثار داستانی حکایت دارد.

باشگاه قتل پنجشنبه از آزمن، پسرک، موش کور، روباه و اسب نوشته چارلی 
مکزی، کتابخانه نیمه شب از مت هیگ، مردی که دوبار مرد اثر آزمن، کتاب آشپزی 
سریع و آسان نوشته کی ِفِدراِستون و کیت آلینسون، کتاب رکوردهای جهانی گینس 
2۰22، دور از باب مورتیمر، ابرهیوال از دیوید والیامز، بربادرفته و جالب از بیلی کانلی 
و جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند از دلیا اوونز به ترتیب پرفروش ترین کتابهای 
انگلیس در سال 2۰2۱ بودند. به گزارش ایرنا، ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر )2۴ 
آذر( در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان 
ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در 3۰ دسامبر سال 2۰۱۹ 

)۹ دی ماه ۹۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
سازمان جهانی  و  مختلف سرایت  به کشورهای  تدریج  به  که  بیماری  این 
بهداشت از آن با واژه همه گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر بیش از 32۴ میلیون 
و ۴3۴ نفر را در جهان مبتال کرده است که از این میان پنج میلیون و ۵۴۷ هزار 

نفر جان باخته اند.
شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی از جمله جشنواره ها، نمایشگاه ها و بسته شدن سینماها، سالن 
های تئاتر و کنسرت و کتابفروشی ها شد و تأثیرات منفی زیادی بر بازارهای جهانی 

و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.

 در مراسـمی بـا حضـور جمعـی 
از منتقـدان و هنرمنـدان چـاپ جدیـد 
کتـاب »تنهـا در قاب« دربـاره زندگی 
خانـه  در  شـیردل  کامـران  آثـار  و 

هنرمنـدان ایـران رونمایـی شـد. 
نـان  جوا دنیـای  گـزارش  بـه 
مراسـم  ایـران،  هنرمنـدان  خانـه  از 
رونمایـی از چـاپ جدیـد کتـاب تنهـا 
در قاب نوشـته علیرضـا ارواحی درباره 
پنجشـنبه  شـامگاه  شـیردل  کامـران 
23 دی در سـالن جلیـل شـهناز خانـه 

هنرمنـدان ایـران برگـزار شـد. 
در ابتـدای ایـن مراسـم بهشـاد 
توضیحاتـی  برنامـه  مجـری  فرجـی 
سلسـله  و  ب  کتـا یـن  ا ه  ر بـا ر د
نشسـت های وقـت خـوب که توسـط 
بـه  و  می شـود  برگـزار  خـوب  نشـر 
بـه  تنهـا در قـاب  دنبـال چـاپ دوم 
ایـن کتـاب در ایـن نوبـت اختصـاص 

کـرد.  ارائـه  یافتـه، 
ادامـه ویدیویـی کـه توسـط  در 
زندگـی  دربـاره  »درنـگ«  مجموعـه 
و زمانـه کامـران شـیردل تهیـه شـده 

بـود، پخـش شـد.
 ، مسـیحی یـم  کر یـک  ر یو
هنـری  منتقـد  و  عـکاس  نویسـنده، 
گفـت:  و  رفـت  روی سـن  ادامـه  در 
مـن بـه دو نکتـه دربـاره آثار شـیردل 
و  عکس هایـش  یکـی  می پـردازم؛ 
دیگـری به طور مشـخص درباره فیلم 
اون شـب کـه بـارون اومـد. در کتابی 
اسـت.  شـده  منتشـر  او  عکس هـای 
دیـد  می دهـد  نشـان  او  عکس هـای 
فوق العـاده ای  فیلمسـازی  و  بصـری 
داشته و عکاسـی برای او چرک نویس 

و مـاده اولیـه اثر بوده اسـت. او به من 
گفـت در پشـت صنـدوق عقـب یـک 
پیـکان می خواسـته بـرای فیلم »صبح 
روز چهـارم« تراولینـگ معروفـش را 
بگیـرد و اسـتاد نجات الهـی هم در آن 
روز کشـته شـد و همـه عکس های ما 
از آن روز احتماال توسـط شـیردل ثبت 
شـده اسـت. او در ماشـین شـروع بـه 
عکاسـی می کند و اگـر نگاتیوهایش را 
بـه ترتیـب کنار هـم بچینیـم و تبدیل 
بـه یـک نمـا شـود، یـک تراولینـگ 
طوالنـی از دقایـق رخـداد ایـن حادثه 
فهـم  و  درک  از  نشـان  کـه  داریـم 

عکاسـانه کامـران شـیردل دارد.
مستندسـازی  او  داد:  ادامـه  وی 
پایبنـد بـه راسـتگویی اسـت و وقتـی 
بـارون  اون شـب کـه  در  می خواهـد 
اومـد دربـاره دروغ فیلم بسـازد، اثرش 
مایـه معمایـی پلیسـی دارد. این اولین 
فیلـم او اسـت کـه از صراحـت در آن 
گیـری  موضـع  و  می گیـرد  فاصلـه 

مسـتقیم نـدارد. 

در ادامـه دو ویدیـو از گفته هـای 
ژان میشـل فـرودون سـردبیر سـابق 
کایـه دو سـینما و امیـر نـادری درباره 

کامـران شـیردل پخش شـد. 
کـرده  بیـان  آن  در  فـرودون 
بـود: اگـر قـرار باشـد دربـاره کامـران 
بگویـم  بایـد  بزنـم،  حرفـی  شـیردل 
او مـردی دارای مناعـت طبـع اسـت 
نمـود  و ویژگی هایـش در کارهایـش 
دارد کـه البتـه بـه نظـر مـن همیـن 
در  او  اوسـت.  توانمنـدی  از  بخشـی 
مقـام یکـی از اهالـی سـینما کارهـای 
بزرگـی بـرای سـینمای دنیـا و ایـران 
انجـام داده اسـت. فیلـم »اون شـب 
که بارون اومد« او چشـم گیر و بسـیار 
مهم اسـت؛ برای طرح پرسـش درباره 
سینما به سـبک فالهرتی است. وقتی 
ادامه فعالیت شـیردل در مقام فیلمساز 
بـا دشـواری انجـام شـد راه انـدازی 
جشـنواره ها بخـش مهـم دیگـری از 
فعالیت هایـش شـد کـه تاثیـر مهمـی 

بر سـینما داشـته اسـت.

امیـر نـادری نیـز در پیـام خـود 
عنـوان کرده بـود: کامران شـیردل به 
مـا یـاد داد چطـور می تـوان واقعـا بـا 
دوربیـن نوشـت و آنچـه در قلب مـان 
اسـت با انگشـت ها و حرکـت دوربین 
دنبـال کرد، هیچ لحظه ای را از دسـت 
نـداد و ایـن را در چنـد فیلم او به ویژه 
اولیـن فیلمـش دربـاره ندامتـگاه زنان 
می توانیـم ببینیـم. مـن شـانس این را 
داشـتم که شـاگرد او باشـم و بسیار به 

مـن یاد داده اسـت.
گفتـه  شـیردل  بـه  خطـاب  وی 
بـود: فیلم هـای تـو می ماننـد و فرقـی 
نـدارد چه زمانی سـاخته شـده باشـند 
بلکـه راه جدیـدی را بـاز می کننـد. تو 
تمـام هنرهـای دیگـر را بـدون اصرار 
بـر این کار بـه نوعـی وارد فیلم هایت 

کرده ای.
گفته هـای  بـه  بعـدی  ویدیـوی 
داشـت. اختصـاص  شـیردل  کامـران 

 رونمایی از کتاب »تنها 
در قاب«/ کامران شیردل: 
پازولینی نگاه من را به دنیا 

باز کرد
بیـان  ویدیـو  ایـن  در  شـیردل 
کـرده بـود: در زمسـتان ۴۴ بـه ایران 
و  ببینـم  را  خانـواده ام  تـا  برگشـتم 
بـه اصطـالح پایـم گیـر کـرد. پـدرم 
فـردی ملـی بـود و مـن بـا مسـائل 
سیاسـی عجیـن بـودم و پـا بـه پـای 
او ایـران را درنوردیـدم. فـردای روزی 
کـه رسـیدم از سـفارت ایتالیـا بـه من 
پیشـنهاد کاری برای ساخت اثر درباره 

یک شـرکت اکتشـاف نفتـی ایتالیایی 
دادنـد. من آمـده بودم ایـران کار کنم 
امـا ۱۷ سـال بـود از ایـران دور بودم. 
یـک شـب بـا مدیـر آن شـرکت شـام 
می خوردیـم، بـه او گفتـم من مسـتند 
نسـاخته ام، او بـا مـن قـرادادی امضـا 
کـرد، در روزهـای بعـد بـه مـن زنگ 
زد و بـه دفتـرش رفتم و دیـدم نگران 
اسـت و گفـت همزمـان بـا مـن آن 
شـرکت بـا کارگردانـی ایتالیایـی نیـز 
برای سـاخت مسـتند صحبـت کرده و 
او برنـاردو برتولوچـی اسـت. من گفتم 
او دوسـت مـن اسـت و مـن کار را به 
برتولوچـی منتقـل کـردم. او به تهران 
آمـد و در هتل پـاالس ماند، برتولوچی 
آن زمـان کارگـردان محبوبـی بود اما 
بـه دلیـل اینکـه دو فیلـم اول سـیاه و 
سـفیدش نفروختـه بود علیرغـم اینکه 
از خانـواده بـزرگ فرهنگی بـود، کنار 

گذاشـته شـده بود.
وی در ادامـه گفتـه بـود: مـن در 
سـکوت کار او را می دیـدم و بـه ویژه 
بـه لحـاظ فنـی دقـت می کـردم. زیرا 
بـه البراتـوار عالقـه زیـادی داشـتم. 
تهـران  در  برتولوچـی  بـا  همزمـان 
گـردش می کردیـم. کوره پزخانه هـا و 
فقـر حیرت انگیـز آنجـا را دیـدم. مـن 
و برتولوچـی هـر دو شـاگرد پازولینـی 
بودیـم و او چشـم مـا را بـه دنیـا بـاز 
فیلـم سـاختیم  مـا در دورانـی  کـرد. 
کـه چنـدان فسـتیوال و جایـزه بردنی 
در کار نبـود و ایـن درد نسـل امـروز 
سـینماگر اسـت. ما نهایتا می خواستیم 
بـا فیلم هایمـان جـواب اسـتادان خود 
را  مـا  کار  آیـا  آن هـا  کـه  بدهیـم  را 

دوسـت خواهنـد داشـت یا نـه و برای 
نمی سـاختیم. فیلـم  جشـنواره ها 

در ادامـه برنامـه بابـک کریمـی 
نویسـنده و منتقـد روی سـن رفـت و 
دربـاره کتـاب تنها در قـاب بیان کرد: 
در تحلیـل هـر کتاب بایـد توجه کنیم 
نسـبت آن بـا اکنونیـت مـا چیسـت. 
سـینمای نویـن ایـران پـر از فراموش 
شـدگان اسـت و مسـاله اصلـی ایـن 
اسـت چطور می توان آن هـا را به متن 
آورد؟ تـا از میراث شـان صحبت کنیم.
کریمـی ادامه داد: درباره سـاختار 
کتـاب تنهـا در قـاب که نقطـه عطف 
آن اسـت بایـد بگویم که چنـد مطلب 
دربـاره آن بعـد از چاپ نوشـته شـد و 
عـده ای انتقـاد کردنـد. امـا خیلـی از 
کتاب هـا قـراردادی درون متنـی دارند 
می دهـد  توضیـح  مـا  بـه  خـود  کـه 
چطـور باید آن هـا را بخوانیم. شـالوده 
این بر عدد ۱2 اسـتوار اسـت و بخش 
خودنوشـت ۱2 دوره زندگـی شـیردل 
و  پیوسـت  دو  کنـد.  مـی  بررسـی  را 

۱2 مقالـه و جسـتار دارد. هـر کـدام 
بـه منزلـه یـک پـالن هسـتند و بـه 
بخـش اول ارجـاع دارنـد و گفتار متن 
۱2 فیلـم کامـران شـیردل نیـز بخش 
دیگـری از کتـاب اسـت کـه همگـی 
دائـم بـه هـم ارجـاع داده می شـوند. 

علیرضـا ارواحـی نویسـنده کتاب 
تنهـا در قـاب سـخنران بعـدی ایـن 
معضلـی  گفـت:  وی  بـود.  مراسـم 
دربـاره کتاب هـای پرتـره وجـود دارد 
کـه در آن بـه یکسـری گفت وگوهای 
در  آن هـا  و  اکتفـا  معمـوال  شـفاهی 
چـاپ  و  شـده  سـاختارمند  مـه  دا ا
می شـود. امـا مـن در طـول نـگارش 
از  خیلـی  شـدم  متوجـه  کتـاب  ایـن 
کامـران  دربـاره  موجـود  اطالعـات 
شـیردل بـه لحـاظ تاریخـی نادرسـت 
اسـت. بنابرایـن نـگارش ایـن کتـاب 
گرفـت  وقـت  سـال  سـه  از  بیـش 
بخـش  اطالعـات  صحت سـنجی  و 

بـود.  آن  از  مهمـی 
وی افـزود: نیـاز اسـت در ایـن 

نـوع کتاب هـا حتما نگاه پژوهشـگرانه 
وجود داشـته باشـد.

ویدیویـی از نویـد پورمحمدرضـا 
منتقـد دربـاره ایـن کتـاب نیـز بخش 

پایانـی مراسـم بود.
وی بیـان داشـت: در روز اولـی 
بـدون  بـه دسـتم رسـید  کتـاب  کـه 
وقفـه بخـش خودنوشـت را خوانـدم. 
تحلیلـی  مقـاالت  بعـد  در هفته هـای 
کتـاب  اول  بخـش  کـردم.  مـرور  را 
خودزندگینامه  اسـت و مـا معموال این 
آثـار را بـا تفصیـل و جزییـات زیاد به 
یـاد می آوریم. در واقع فرم کالسـیک 
خودزندگینامه هـا از ایـن قانون تبعیت 
می کنـد امـا ایـن بخش از کتـاب تنها 
در قاب، شـکل و شـمایل مدرنی دارد 
و می تـوان آن را جسـتار خطـاب کرد. 
علـت  بخـش  ایـن  افـزود:  وی 
و همـه  نمی کنـد  معلولـی حرکـت  و 
مخاطـب  بـرای  مفصـل  را  جزییـات 
شـرح نمی دهـد. بیشـتر از اسـتراتژی 
شـبیه  کـه  می بـرد  بهـره  سـینمایی 
بـا  از تدویـن اسـت کـه  بـه شـکلی 
نئوریالیسـم آغاز شـد و نامـش تدوین 
گسسـته اسـت و گویـی متناسـب بـا 

سـلیقه خـود کامـران شـیردل. 
خاطرنشـان کرد:  پورمحمدرضـا 
قـراری  ابتـدا  از همـان  روایـت  ایـن 
زندگـی  کـه  می گـذارد  مخاطـب  بـا 
راوی تـا جایـی بـا مخاطـب در میـان 
گذاشـته می شود که نسـبت و پیوندی 
بـا فیلمسـاز بـودن و حرفه اش داشـته 
کـه  معنـا  ایـن  بـه  نـه  البتـه  باشـد. 
بلکـه  نـدارد.  عاطفـه  و  صمیمیـت 

اسـت. گزیده تـر 

کامران شیردل: پازولینی نگاه من را به دنیا باز کرد
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محمدرضا رهبري هم کارگردان شد...

توخالی،  فیلم کوتاه بطری های 
در  رهبری  محمدرضا  تجربه  اولین 
پیش  رهبری  است.  کارگردانی  مقام 
از این اجرا و بازی در مجموعه ها و 
مجموعه های  و  سینمایی  فیلم های 
تلوزیونی را تجربه کرده است. آخرین 

حضور او به بازی در نقش جواد جوادی در 
فصل آخر مجموعه بچه مهندس مربوط می شود و حاال این بازیگر جوان 
اولین تجربه کارگرداني خود را سپري کرده و فیلم خود براي حضور در 

جشنواره هاي داخلي و خارجي آماده کرده است. 
هستند  بازیگرانی  رضایی  ثنا  و  داوودی  احمد  رهبری،  محمدرضا 
که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند. در خالصه داستان فیلم کوتاه 
بطری های توخالی آمده است: زندگی قانون جنگله برای زنده موندن باید 

جنگید اما نه به هر قیمتی...

هادي حجازي فر با موقعیت مهدي در جشنواره

با  ن  همزما و  گذشته  وز  ر
سینمایی  فیلم  فنی  مراحل  اتمام 
موقعیت مهدی، به کارگردانی هادی 
حبیب  تهیه کنندگی  و  حجازی فر 
رونمایی  فیلم  این  لوگوی  والی نژاد، 

سیمافیلم  محصول  مهدی،  موقعیت  شد. 
فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  در  که  است 
به نمایش درخواهد آمد. هادی حجازی فر، ژیال شاهی، وحید حجازی فر، 
معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور و روح اهلل زمانی بازیگران این فیلم هستند. 
فیلمنامه این فیلم را حجازی فر و ابراهیم امینی نوشته اند و در خالصه 
برادر  از  عاشورا   3۱ لشگر  فرمانده  باکری،  مهدی  آمده:  آن  داستان 
کوچکترش حمید می خواهد علی رغم مشکالتی که برایش پیش آمده به 
منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید می پذیرد و همراه می شود. حاال 

بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد...

همایون شجریان براي سریال جیران خواند

در حالي که قرار بود سریال جیران 
از جمعه 2۴ دي پخش شود ولي به 
دالیلي نامعلوم پخش آن عقب افتاد، 
رونمایي شد  فیلم  این  تیتراژ  ترانه  از 
و مشخص شد که همایون شجریان 

ساخته  جیران،  سریال  پایانی  عنوان بندی 
حسن فتحی را خواند. این قطعه را فردین 
خلعتبری آهنگسازی کرده است. بهرام رادان، پریناز ایزدیار، امیرحسین 
فتحی، امیر جعفری، رویا تیموریان، مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، ستاره 
مرتضی  افشاری نژاد،  کتانه  حسن پور،  سمیرا  شاکری،  غزل  پسیانی، 
مسعودی فر،  فاطمه  کوشکی،  مهدی  برق نورد،  هومن  اسماعیل کاشی، 
بهناز نازی، غالمرضا نیکخواه، سیاوش چراغی پور، محمد شیری، حمیدرضا 
نعیمی، نهال دشتی، پاشا جمالی، نسرین نکیسا، محمد مژدهی و با حضور 

مریال زارعی )در نقش مهدعلیا( بازیگران این سریال عاشقانه هستند.
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رادیکال هفت ممیز هفت!
محمد حاتمي: عادت کنیم که 

به هر چیزی عادت نکنیم
محمد حاتمی که به زودی نمایش رادیکال هفت ممیز هفت، را با 
بازی خودش و آشا محرابی اجرا می کند، می گوید عادت کنیم که به هر 

چیزی عادت نکنیم!
محمد حاتمی با وجود برنامه های زیادی که برای اجرای تئاتر داشت، 
در 2 سال کرونایی اخیر، دست نگه داشت ولی حاال با بهتر شدن شرایط و 
انجام واکسیناسیون عمومی، تصمیم دارد جدیدترین نمایش خود را در سالنی 

تازه تاسیس روی صحنه بیاورد.
محمد حاتمی که یکي از چهره هاي شاخص تئاتر در کشورمان به شمار 
مي رود در گفتگو با دنیاي جوانان توضیحاتی درباره اجرای این اثر نمایشی 
ارائه می کند و تاکید دارد که نباید به عادت های گذشته بچسبیم بلکه باید 
جسارت تجربه های تازه را داشته باشیم. او می گوید: من و آشا محرابی طرحی 
داشتیم با موضوع مهاجرت های اجباری و به پیشنهاد خانم محرابی متن این 
نمایش را یکی از دوستان ایشان نوشت که خیلی هم زود به سرانجام رسید 

و بنا داریم آن را از 2۶ دی ماه روی صحنه بیاوریم.
این کارگردان درباره درون مایه نمایش خود توضیح می دهد: نمایش 
ما قصه ای جهانی و اجتماعی دارد و درباره مهاجرت های اجباری است. در 
این نمایش موضوعاتی مانند نابرابری های اجتماعی و ظلمی که به بعضی 

جوامع می رود، مورد توجه قرار گرفته است.
محمد حاتمی با اشاره به عالقه خود به فانتزی اضافه می کند: داستان 
نمایش ما رئال است ولی چون همواره به شکستن مرزهای واقعیت و خیال 
عالقمند هستم، از نویسنده خواستیم این موضوع را هم مد نظر داشته باشد.

او که قصد دارد نمایش خود را در سالنی تازه تاسیس در جم سنتر 
اجرا کند، درباره اجرای نمایش در سالنی ناشناس می گوید: سالن نمایش 
جم سنتر با اجرای ما افتتاح می شود و ما برای اجرا در این سالن چند دلیل 
داشتیم. مهمترین دلیل من شکست عادت های همیشگی است. ما معموال 
عادت کرده ایم در مرکز شهر، تئاتر ببینیم . خیلی خوب است که تئاتر در 
مرکز شهر رونق دارد ولی بهتر آن است که عادت کنیم تا به هر چیزی عادت 

نکنیم. با این نگاه، خوب است که تئاتر در دیگر نقاط شهر هم اجرا بشود.
محمد حاتمی در بخش دیگري از صحبت هاي خود خاطرنشان می کند: 
توقع ندارم کسی برای دیدن این نمایش از مسیر دوری بیاید بلکه بیشتر 
نمایش ما  به تماشای  امیدوارم مردم همان منطقه یعنی منطقه جماران 
بنشینند. مردمی که برخالف تصور اولیه، همه هم متمول نیستند بلکه بسیاری 
از آنان قشر متوسطی هستند که سال هاست در آن منطقه زندگی می کنند.

این بازیگر تئاتر که نمایش خود را به مدت ۱۰ شب در سالن نقطه 
عطف سینما تئاتر در جم سنتر اجرا می کند، می افزاید: ما به جای اینکه مردم 
را به دیدن تئاترمان دعوت کنیم، خودمان سراغ آنها می رویم. اگر ۱۰ اجرای 

خوب در این سالن داشته باشیم، کفایت می کند.

محمد حاتمی که قصد دارد این نمایش را در دیگر شهرها و کشورها 
هم روی صحنه بیاورد، می گوید: متن نمایش در حال ترجمه به زبان انگلیسی 
است و چون موضوعی جهانی دارد، فکر می کنیم در دیگر کشورها هم امکان 
اجرای آن وجود داشته باشد به همین دلیل از ابتدا، کاری جمع و جور با دکوری 
پرتابل طراحی کرده ایم تا هم در دیگر شهرهای کشور خودمان روی صحنه 
برود و هم در کشورهای دیگر. این هنرمند که همراه با آشا محرابی این 
نمایش را به زبان انگلیسی هم تمرین می کند، ادامه می دهد: اجرای انگلیسی 
زبان هم برای خارج از کشور برنامه ریزی شده و هم در داخل کشور برای 
موسسات آموزشی زبان انگلیسی.او درباره ریسک اجرای نمایش در سالنی 
ناشناس می گوید: به هر حال داریم ریسک می کنیم و سالن با اجرای ما افتتاح 
می شود. بعد از ما هم گروه های دیگری در نوبت اجرا هستند. اینجا فضایی 

است که بچه های تئاتری با آسودگی خیال می توانند کار کنند.
این اثر نمایشی نوشته مریم تاجیک است که با طراحی و کارگردانی 
محمد حاتمی و بازی آشا محرابی و محمد حاتمی روی صحنه می رود. 
طراحی لباس را هلیا شکری انجام می دهد و طراحی پوستر هم بر عهده 
سوگل فیاضی است. ایده ابوطالبی هم طراحی حرکت این نمایش را انجام 
می دهد. تهیه کنندگان این نمایش شهرام اسدزاده و مهدی مقصود هستند. 
نمایش ردایکال هفت ممیز هفت از تاریخ 2۶ دی ماه به مدت ۱۰ شب 
راس ساعت ۱۹ در سالن تقاطع سینما تئاتر جم سنتر روی صحنه می رود.

فقط حامد بهداد مي تواند خوانندگي کند!

در  گذشته  شب  رزین  بابک 
برنامه موسیقی محور صباهنگ حضور 
تنظیم کننده  و  آهنگساز  این  داشت. 
موفق درباره آثار اخیر خود گفت:  به 
قول دوستانم من آهنگساز کوششی 
اثری  بیشتر جوششی هستم  نیستم، 

و  الهامات  نتیجه  می شنوید  من  از  که 
جوشش های درونی است تا اینکه بخواهم سفارشی کاری را آماده کنم. 
با هر کسی که کار می کنم با او دوست هم می شوم عالوه بر همکاران 

خوب امروزه دوستان خوبی نیز دارم. 
چندي پیش آلبومي براي محمدرضا فروتن آهنگسازي کردم ولي 
به صورت کلي به تنها بازیگری که توصیه می کنم بخواند، حامد بهداد 
است. با توجه به ظرفیتی که از وی سراغ دارم و ترانه هایی که خوانده 

است احساس می کنم در خوانندگی نیز موفق است.
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در هالیوود چه خبر است!؟

از درآمد ۵2 میلیون دالري رایان رینولدز تا دستمزد عجیب دنزل واشنگتن
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محمد حسین زاده

ورود  و   2۰2۱ سال  پایان  با 
سایت هاي  همواره  جدید  سال  به 
مختلف سعي در ارائه آمارهاي جالب 
درباره سینما و هنرمندان مطرح جهان 
به  را   2۰2۰ سال  گیشه  کرونا  دارد. 
کرد.  تبدیل  سرد  و  راکد  گیشه ای 
اما در سال 2۰2۱ با ساخت و انتشار 
واکسن های مختلف ضد کرونا، مردم 
به سالن های سینما بازگشتند و بازار 
البته  پیدا کرد.  گیشه ها مجددا رونق 
ورایتی،  معتبر  مجله  گزارش  طبق 
گیشه های سینما هنوز به حد نهایت 
ظرفیت خود نرسیده و این ظرفیت در 
سال 2۰23 به نقطه اوج خود باز خواهد 
گشت، چرا که گروهی از مردم هنوز 
وحشت  بسته  فضاهای  در  حضور  از 
پرقدرت  ستارگان  حال  این  با  دارند. 
نیز  گذشته  سال  طول  در  هالیوود 
حضورشان  بابت  سنگینی  چک های 
رکود  و  کردند  دریافت  فیلم ها  در 
ناشی از کرونا هم روی دستمزد آنها 
تاثیری نگذاشت. با اتمام سال 2۰2۱ 
بیندازیم  نگاهی  داریم  میالدی قصد 
بازیگران  پردرآمدترین  فهرست  به 

هالیوود در سالی که گذشت.

میلیون   ۵2 با  رینولدز  ۱-رایان 
دالر

رتبه نخست پردرآمدترین بازیگر 
2۰2۱ به رایان رینولدز تعلق دارد. او 
امسال سود چشم گیری به جیب زد، 
چرا که 3 فیلم در سال 2۰2۱ از او 
روی پرده سینماها رفت. مجموع 3 
میلیون دالر   ۶۰۰ او روی هم  فیلم 
سود راهی جیب تولیدکنندگان کرد. 
قرمز،  ر  هشدا فیلم  برای  تنها  و  ا

دستمزدي برابر دواین جانسون گرفت 
و 2۰ میلیون دالر درآمد داشت. براي 
 ۱۵ دستمزدي  هم  آزاد  مرد  فیلم 
میلیون دالري گرفت که فیلم بسیار 
موفقي بود. همچنین دستمزدي ۱۴ 
فیلم  در  بازي  براي  دالري  میلیون 
بادیگارد زن آدمکش، دریافت کرد و 
درنهایت براي بازي در فیلم کوتاهي 
3میلیون  ددپول،  فیلم هاي  سري  از 

دالر دستمزد گرفت.

2-دواین جانسون )راک( با ۴2 
میلیون دالر

پردرآمدترین  فهرست  دوم  نفر 
 2۰2۱ سال  در  جهان  بازیگران 
جانسون  دواین  جز  به  نیست  کسي 
که در سال هاي اخیر به کلي فراموش 
کشتي کج کار  یک  او  که  کرده ایم 
یک  حتی  زیگر!  با یک  نه  بوده 
بیماری همه گیر هم نمی تواند جلوی 
سابق  سلطان  درآمدزایی  سرعت 
اخیر  سال های  ستاره  و  کشتی کچ 
محبوب  مرد  این  بگیرد!  را  هالیوود 
فیلم   2 در   2۰2۱ در سال  ساله   ۴۹
پرفروش دیده شد. راک، برای بازی 
در نقش کاپیتان یک قایق بخار در 
فیلم کشتی جنگلی 22 میلیون دالر 
دستمزد گرفت و براي بازي در فیلم 
هشدار قرمز، 2۰ میلیون دالر دیگر 
دریافتي داشت که درآمد او در یک 
 ۴2 عدد  به  فیلم   2 از  فقط  و  سال 

میلیون دالر برسد.

میلیون   ۴۰ با  اسمیت  3-ویل 
دالر

آنطور که هالیوود ریپورتر گزارش 
داده، ویل اسمیت برای بازی در نقش 
تنیسورهاي  ویلیامز  خواهران  پدر 
افسانه ای آمریکا در فیلم شاه ریچارد، 

دالری  میلیون   ۴۰ سنگین  دستمزد 
سوم  یگاه  جا در  تا  است  گرفته 
قرار  سال  بازیگران  پردرآمدترین 
البته اسمیت دست ودل باز که  بگیرد. 
در این فیلم تهیه کننده هم بود، مبلغ 
زیادی را به دیگر بازیگران فیلم که 
از اکران ناقص فیلم در دوران کرونا 
برای  و  داد  غرامت  بودند  دیده  ضرر 
آنها آیفون آخرین مدل و دوربین های 
تا احساس  پوالروید هم هدیه خرید 
ضرردیدگی نکنند! با این حال درآمد 
او از یک فیلم و البته دریافت جایزه 
گلدن گلوب و همینطور شانس دریافت 
اسکار براي این فیلم مي تواند شیریني 

سال 2۰2۱ را براي او کامل تر کند.

۴-دنزل واشینگتن با ۴۰ میلیون 
دالر

ز  ا یکي  که  واشنگتن  دنزل 
سینما  تاریخ  بازیگران  پرافتخارترین 
بازیگران  از  یکي  مي رود  شمار  به 
که  است  هالیوود  گرانقیمت  بسیار 
سال 2۰2۱ با بازی در فیلم چیزهای 
تاریخ  دستمزد  باالترین  کوچک، 
 ۴۰ رقم  و  گرفت  را  بازیگری اش 
کرد.  دریافت  دستمزد  دالر  میلیون 
گیشه  در  فیلم  حالی که  در  هم  آن 
به  حتی  و  خورد  سختی  شکست 

دنزل  نفروخت!  هم  بودجه اش  اندازه 
واشینگتن این روزها در اقتباس جذاب 
برادران کوئن در نقش مکبثف حضور 
برای  دستمزدش  میزان  ولی  دارد 

حضور در این فیلم مشخص نیست.

میلیون   3۸ با  جولی  ۵-آنجلینا 
دالر

فیلمي  ه  هرگا لیوود  ها ملکه 
فهرست  ر  د  ، شته ا د ن  ا کر ا ر  د
او  بوده.  هم  بازیگران  پردرآمدترین 
برای حضور مجدد در چنین فهرستی 
کافی بود در یک فیلم از دنیاي مارول 
فیلم  در  جولی  حضور  شود.  ظاهر 
جاودانگان، 3۰ میلیون دالر دستمزد 
بازیگر  دومین  به  تا  داشت  برایش 
تبدیل  هالیوود  تاریخ  پردرآمد  زن 
شود. آنجلینا جولی البته امسال فیلم 
کسانی که آرزوی مرگ من را دارند، 
میزان  که  داشت  اکران  در  نیز  را 
کم  بسیار  فیلم  این  در  دستمزدش 
بود و تنها ۸ میلیون دالر دریافت کرد.

 3۰ با  دی کاپریو  ۶-لئوناردو 
میلیون دالر

لئوناردو دي کاپریو که در سراسر 
سال  در  است  مردم  محبوب  جهان 
نگاه  باال  به  سیاه  کمدی   2۰2۱

استریپ،  مریل  کنار  در  را  نکن، 
و  و جونا هیل داشت  جنیفر الرنس 
3۰ میلیون دالر به حساب بانکی اش 
استعداد  وجود  با  دی کاپریو  فرستاد. 
درآمدزایی،  و  پولسازی  در  زیادش 
است.  پیش بینی  غیرقابل  ستاره ای 
بازی  برای   2۰۱۹ سال  در  او  مثال 
هالیوود  در  روزگاری  روزی  فیلم  در 
از میزان عرف دستمزدش که در آن 
زمان 2۰ میلیون دالر بود گذشت و 
مقابل  برای حضور  میلیون   ۱۰ تنها 

دوربین تارانتینو گرفت.

میلیون   2۵ با  کریگ  ۷-دانیل 
دالر

کریگ  نیل  دا حضور  آخرین 
فهرست  در  را  او  جیمزباند  نقش  در 
قرار   2۰2۱ سال  پردرآمدترین هاي 
آخرین  و  پنجمین  برای  که  او  داد. 
بار در سری فیلم های جیمزباند ظاهر 
زمانی  فیلم  در  بازي  براي  بود  شده 
برای مردن نیست، 2۵ میلیون دالر 
دستمزد گرفت. فیلم رکورد گیشه در 
دوران کرونا را شکست و ۷۷۴ میلیون 
دالر در سراسر دنیا فروخت، هرچند 
با پروفروش ترین فیلم او از جیمزباند 
فاصله ای 3۰۰ میلیون دالری داشت!

با 2۵ میلیون  ۸-جنیفر الرنس 
دالر

پس از 3 سال وقفه، این بازیگر 
باال  به  فیلم  در  آمریکایی  محبوب 
با  مک کی  آدام  ساخته  نکن،  نگاه 
و  شد  همبازی  دی کاپریو  لئوناردو 
برای بازی در نقش یک ستاره شناس، 
گرفت.  دستمزد  دالر  میلیون   2۵
از  یکی  الرنس  اینکه  به  توجه  با 
است  هالیوود  بازیگران  پولسازترین 
یک  از  بیش  او  قبلی  فیلم های  و 

میلیارد دالر فروش داشته اند، دریافت 
دستمزد 2۵ میلیون دالری از سوی او 
امری کامال طبیعی است. هرچند این 
موفقي  گیشه  نتوانست  کمدي  فیلم 
داشته باشد با این جال دستمزد خوبي 

براي بازیگرانش داشت.

میلیون   23 با  بالنت  ۹-امیلی 
دالر

فیلم   2 با  بریتانیایی  ستاره  این 
مجموعا  داشت  اکران  در  که  بزرگی 
بالنت  زد.  جیب  به  دالر  میلیون   23
بازی در قسمت دوم فیلم یک  برای 
همسرش  کارگردانی  به  آرام،  جای 
جان کرازینسکی حدود ۱3 میلیون و 
فیلم کشتی جنگلي،  در  برای حضور 
۱۰ میلیون دالر دستمزد گرفت. البته 
همبازی دیگر او در فیلم کشتی جنگلی 
کسی نبود جز دواین جانسون که بیش 
از 2 برابر بالنت دستمزد گرفت یعني 

22 میلیون دالر برای یک فیلم!

میلیون   2۰ با  دیزل  ۱۰-وین 
دالر

سال هاي  در  که  دیزل  وین 
در  را  او  که  کرده ایم  عادت  اخیر 
خشمگین  و  سریع  فیلم هاي  سري 
از  فیلم  نهمین  با  دیگر  بار  ببینیم، 
در  بود  قرار  البته  که  مجموعه  این 
یک  ولي  شود  اکران   2۰2۰ سال 
نهایت  در  و  افتاد  تعویق  به  سال 
با  شد،  اکران   2۰2۱ سال  اواسط 
دالري  میلیون   2۰ دستمزد  دریافت 
بازیگران  در رتبه دهم پردرآمدترین 
جهان قرار گرفت. البته این فیلم که 
دالر  میلیارد  یک  از  باالتر  فروشي 
واسطه  به  مي شد  پیش بیني  برایش 
کمتر شدن مخاطبان در دوران کرونا 
نتوانست این موضوع را محقق کند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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