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نظرسنجی از پشت شیشه ماشین است
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فرهنگ و هنر

تاش برای ثبت جهانی
لعاب ایرانی زرین فام

شــریف زاده با تاکید بر احیا ،آموزش و تاش برای ثبت
جهانی هنر لعاب زرین فام به عنوان یک لعاب ایرانی در
یونسکوتصریحکرد:آثارساختهشدهدر...

خبر
ذوالقدر :کسی که با پول وارد مجلس
میشود ،نماینده مردم نیست

نماینده مردم تهران در مجلس گفت:قطعاً کسی که با
پول وارد مجلس میشــود ،نماینده مردم نیست ،بلکه
نماینده گروهی میشود که برایش هزینه و از او حمایت
کردند.
فاطمه ذوالقدر نماینده اصاح طلب مجلس شــورای
اســامی ،پس از ثبتنام در یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شــورای اســامی در حوزه انتخابیه تهران در
گفتوگو با تسنیم با اشاره به شفافیت مالی کاندیداهای
انتخاباتمجلس،گفت:قطعاًاینطوراستمنابعومیزان
هزینهکردتبلیغاتانتخاباتکاندیداهایمجلسبایدبه
طور شفاف مشخص شود.
وی افزود :تاکید ما هم روی شفافسازی در همه مسائل
اســت! ما هم موافق نیستیم که کاندیداهای انتخابات
مجلس با وعده وعیدهای واهی وارد مجلس شــوند و
پولهای زیادی خرج کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد :معتقدم هر
کسی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس را دارد،
منابعهزینههایشبه طور شفاف مشخص شود.
ذوالقدر ،شفافسازی در میزان هزینههای انتخاباتی را
ضروری دانست و اظهار داشت :تعجب میکنم که چرا
برخی کاندیداها برای نشســتن بر کرسی نمایندگی
مجلسهزینههایمیلیاردیمیکنند.
وی با تاکید بر اینکه امیدوارم مجلســی با هزینههای
تبلیغاتی معقول تشکیل شــود ،گفت :البته مردم نیز
خودشانبایدبصیرتداشتهباشند،قطعاًکسیکهباپول
واردمجلسمیشود،نمایندهمردمنیست،بلکهنماینده
گروهــی میشــود کــه برایــش هزینــه و از او
حمایتکردند.

سایه سنگین عقبماندگی مزدی روی دستمزد کارگران
ویترین
قالیباف در دانشگاه عامه:

تصمیمگیری غلط نتیجه نظرسنجی از پشت شیشه ماشین است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
درمجلس آینده باید با چهره های نو و جوان
روبرو شــویم البتــه جوانانی که پختگی و
تجربه ازم را برای قانون گذاری و شناخت
دقیق از امورات کشور داشته باشند در این
صورت میتوانیم گام دوم انقاب را تحقق
بخشیم.
به گزارش تسنیم ،محمدباقر قالیباف عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز
طی سخنانی در همایش «دوباره لبخند»
که به مناسبت روز دانشجو و به همت بسیج
دانشجوییدانشگاهعامهطباطباییبرگزار

شد ،در خصوص شرایط فعلی جامعه ،اظهار
داشت :وقتی به روزهایی که میگذرد فکر
میکنم ،بــه بازدید از مناطــق محروم و
حرفهایــی که مــردم به مــا میزنند و
صحبتهایی که در جلسات کاری به میان
میآید ،میبینم که شرایط خیلی سخت و
تلخ اســت اما در کنار همه این مشکات و
ســختیها در برق چشم دانشجوها امید و
نشاط دیده میشود .این نشاط همیشه در
محیط دانشگاهها بوده و هست .ما  16آذرها
 19دی هــا و  13آبانهای زیادی دیده ایم
که جوانان برای کشور و تمدن اسامی خود

چــه کردهاند .یکــی از ویژگیهــای آنها
استکبارستیزی است.
وی ادامه داد :باید معنی این حرف را با همه
وجود معنا کنیم که آیا استکبارستیزی در
حدشعارکافیاست؟هرگز.استکبارستیزی
یعنی توانمندســازی ،تکیه بر مردم و توان
داخلی ،ایمان داشتن به وعدههای الهی که
محقق شدن آنها در گرو به کار گرفتن همه
امکانات حداقلی اســت .استکبارستیزی
یعنی قوی و محکم بودن اما شعار دادن به
تنهایی چیزی را حل نمیکند و مستکبران
خیلی از آن نگران نخواهند شد بلکه از کسی

نگران میشوند که عمل آن به معنای واقعی
استکبارستیزباشد.
عضومجمعتشخیصمصلحتنظامتصریح
کرد :همه مردم ایــران برای حفظ عزت و
منزلت خود محکم هستند اما چالشها از
جایی شــروع می شــود که بخواهیم این
روحیــه را حفظ کنیم .هر وقت از مبارزه با
امریکا حرف میزنیم به معنای این نیست
که با کل دنیا مخالفیم و قصد ارتباط نداریم
بلکه ما در تعامل با دنیا هستیم .این مبارزه
تنها با انقاب اســامی شروع نشده بلکه با
این انقاب عمق و تداوم پیدا کرده است.
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سیاسی

رئیس دیوان عالی کشور ورود به دستگاه قضا را ازم به چند
شرط دانست و گفت :این شرایط بسیار مهم بوده و از عهده هر
کسی ساخته نیست و انسان باید خود را برای آن بسازد.

رئیس دیوان عالی کشور :دانشجو مبدا حرکت و خیزش است

عضو
فراکسیون
امید درباره
ِ
سرلیست
اصاح طلبان
در تهران در
نبود عارف
تصریح کرد:
ثبتنام و
سایر مراحل
انتخابات باید
انجام شود
و سرلیست
پیدا کردن کار
سختی نیست.

عضوفراکسیونامیدمجلسپسازثبتنام
درانتخابــاتیازدهمیــندورهانتخابات
مجلس در پاسخ به این سوال که آیا حاضر
است هزینه انتخاباتی خود را اعام کند یا
خیر؟گفت:هزینهانتخاباتیامرابهصورت
شفافوریزاعامخواهمکرد.
بهگزارش تســنیم،الیاسحضرتیعضو
فراکسیون امید مجلس شورای اسامی،
پسازثبتنامدریازدهمیندورهانتخابات
مجلسشورایاسامیدرجمعخبرنگاران
در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکنید
مردمباردیگربهشمارایخواهنددادیاخیر
مردمهرتصمیمبگیرندرویسرماجادارند
و مردم به هر کسی که تشخیص دهند که
بایدرایدهندهمانمبارکاست.
ویدرپاســخبهاینســوالکهآیاهزینه
انتخابات خود را حاضر است اعام کند یا
خیر ،گفت :هزینه انتخاباتیام را به صورت
شفافوریزاعامخواهمکرد.
ِ
سرلیست
عضو فراکســیون امید درباره
اصاحطلباندرتهراندرنبودعارفتصریح
کرد :ثبتنام و سایر مراحل انتخابات باید
انجامشودوسرلیستپیداکردنکارسختی
نیست.

زاکانی:مجلسیازدهم
میتوانددولتکمکار
روحانی را به کار وادار کند

نماینده
سابق مجلس
شوری
اسامی
گفت :مجلس
با حدود
اختیاراتی
که در
دست دارد
میتواند
همین دولت
کمکار را
به یک کار
حداقلی
وادار کند و
از آن مطالبه
جدی داشته
باشد.

نماینده ســابق مجلس شوری اسامی
گفت :مجلس با حدود اختیاراتی که در
دست دارد میتواند همین دولت کمکار
را به یک کار حداقلــی وادار کند و از آن
مطالبه جدی داشته باشد.
علیرضــا زاکانی عضو شــورای ائتاف
نیروهای انقــاب در گفتگو با خبرنگار
سیاسی خبرگزاری تســنیم با اشاره به
وضــع موجود جامعــه و انتظــارات از
نمایندگان مجلــس درخصوص بهبود
وضعیت زندگی و معیشــت آنها اظهار
داشــت :وضع موجود کشــور نیازمند
تغییرات اساسی و جدی است که مبتنی
بــر این ضرورت ،نقش مجلس بســیار
برجسته و حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر اینکه مجلسی که در رأس
امور است ،باید برای کشور و پیشرفت و
اعتای آن ریلگذاری کند ،تصریح کرد:
این مجلس باید توانایی داشــته باشد بر
مسیر تنظیمی خودش نظارت دقیق و
دقت کافی داشــته باشــد؛ کیفیتی که
متأســفانه در مجلــس کنونــی دیده
نمیشود.

رئیسدیوانعالیکشورگفت:دانشجومبداحرکتوخیزشاستواگردرمسیرحقباشداینحرکتوخیزشدرجهتاعتایکشورمبارکخواهد
بود .بهگزارشایسنا،حجتااسامسیداحمدمرتضویمقدمبعدازظهرامروز(شنبه)درآیینگرامیداشتروزدانشجوکهدردانشگاهعلومقضاییو
خدماتاداریبرگزارشدبابیاناینکهروزدانشجوروزمبارکیاست،اظهارکرد:همهایننکتهراقبولدارندکهدانشجوذخیرهعلمیومدیریتیکشور
است.هرچهپرورشبهتریدردانشجویانعزیزصورتگیردمرتبهومقاموااتریکسبخواهدکردوآیندهکشورمتعلقبهدانشجویانامروزاست .وی
بابیاناینکهدانشجویعنیفکرواندیشهادامهداد:دانشجویعنیبینشودانشودانشجومنبعیاستکهدرآیندهبایدازآنهابرایادارهکشوراستفاده
شود .رئیسدیوانعالیکشورگفت:همچنیندانشجومبداحرکتوخیزشاستواگردرمسیرحقباشداینحرکتو خیزشدرجهتاعتایکشور
مبارکخواهدبود.ویبابیاناینکهدانشجویانمایهافتخاراینکشورهستند،اظهارکرد:دانشجویاننخبه،صاحبفکر،خاقومبتکرامیدآیندهکشور
هستند .ویدرادامهاظهارکرد:مشکلوخائیکهامروزدربدنهمدیریتیکشورداریمرادانشجویاننخبهمیتوانندپرکنندوامیدهمهماشماعزیزان
هستید .مرتضویمقدمدربخشدیگریازسخنانخوداظهارکرد:شمادانشجویانحقوقهستیدوپسازپایاندورهدانشجوییمیخواهیددرعرصه
خطیریقدمبگذاریدکهعرصهایاستکهباوضعیتفعلیشمافرقدارد.پسازپایاندورهدانشجوییوشروعبهکارقضامسئولیتیبردوششمامی
افتدکهسنگیناستودوراهبیشترنداریدکهجهنمیابهشتاست.یعنییاخشمخدارادرپیداریدویارضایتخداراوراهبینابینیوجودندارد.

مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران
رییس قوه
قضاییه
گفت16 :
آذر نماد ضد
استکباری،
ضد
استبدادی
و ضد
استعماری
دانشگاه و
دانشجو است
و این نماد
نقش دانشجو
و دانشگاه را
در شناخت
نیازها و
ایفای نقش
برای رفع
نیازها نشان
میدهد.

رییسی:جریاندانشجوییکشورباید
دغدغهمندمسائلاجتماعیوسیاسیباشد
رییــس قوه قضاییــه گفــت 16:آذر نماد ضد
اســتکباری ،ضد اســتبدادی و ضد استعماری
دانشگاهودانشجواستوایننمادنقشدانشجوو
دانشگاهرادرشناختنیازهاوایفاینقشبرایرفع
نیازهانشانمیدهد.
بهگزارشایسنا،آیتاهرئیسیضمنتسلیتبه
مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه (س) و با
گرامیداشت روز دانشجو با بیان اینکه «امروز روز
احساسخطردانشگاهودانشجویاننسبتبهخطر
نفوذ بیگانگان بوده است» اظهار کرد ۴ :ماه بعد از
 ۲۸مرداد ماهوحادثه آمدن معاون رئیسجمهور
وقتآمریکاواحساسمسئولیتدانشجویانبهاین
کــه امروز ایران تحت نفوذ آمریکا قرار میگرفت
دانشجویان فریاد برآوردند و در این راه چند تن به
شهادترسیدندواینبصیرتوهوشیاریراثبت

کردند.
رئیس قــوه قضاییه ادامــه داد :جریان جنبش
دانشجوییوشهدایدانشجوقبلازپیروزیانقاب
اسامیبرایضدیتبااستبدادداخلیواستعماری
خارجیودرزمانپیروزیانقاباسامیدردفاع
ازانقابوارزشهایاسامیگواهیصدقیبراین
مدعا هستند که دانشجویان در دفاع مقدس و در
عرصههای مختلف ایســتادگی کردند و نقش
جنبشدانشجوییرابهعنوانموذنانوکسانیکه
آرمانخواهوعدالتخواههستندایفاکردندوآنها
مانند برخی از تاشها و سخنها به دنبال کسب
قدرتونامونشاننیستندبلکهدنبالتحققیافتن
آرمانهایبلندهستندکهاینامرامرمبارکیاست.
آیتاهرئیسیتاکیدکرد:جریاندانشجوییکشور
بایدبهعنوانجریانآگاه،بابصیرت،زمانشناس،

دردآشناودغدغهمندنسبتبهمسائلاجتماعی
و سیاسی بماند و نقش دانشجویان در این عرصه
بسیارتعیینکنندهاست.
ویباتاکیدبراینکهمطالبهازمســئوانبایدبه
عنوان یک نعمت و ثروت تلقی شود گفت :هرگز
نبایدازمطالباتدانشجوییبهعنوانیکمشکل
یاد شود بلکه بیان دغدغهها و مشکات و لسان
مردمبودنیکنعمتوفرصتاست.
مجریمراسمدرابتداازآزادیآخریندانشجوی
بازداشــت شده در حوادث اخیر خبر داد و گفت:
براساس خبر خوشی که امروز صبح به ما دادند،
آخرین دانشجوی بازداشتی در حوادث اخیر آزاد
شدهاست .رئیسدانشگاهتهراننیزدراینمراسم
گفت :از صمیم قلب از تصمیم آقای رئیســی و
موافقت رهبر انقاب برای آزادی دانشجویان که
اتهاماتامنیتیداشتند،نهایتتشکررادارم .وی
افزود:اینفضایشنیدننظریاتمختلفبایددر
دانشگاهبهوجودبیاید.
محمدحسنمعصومزاده،نمایندهانجمناسامی
دانشجویانمستقل،امیننوریاننمایندهجامعه
اسامیدانشجویاندانشگاهتهران،علیطلوعی
نمایندهبسیجدانشجوییعلیاسکندرینماینده
جنبشعدالتخواهدانشجوییآرمانبهبیاننقطه
نظراتخودپرداختند.
همچنین به دعوت دانشجویان ،یکی از کارگران
شــرکت هپکو در این مراســم به بیان مسائل و
مشکاتپیراموناینشرکتپرداخت.
ویگفت:سالهاستجریانیدرکشورپدیدآمده
که از آن به مافیای قدرت و ثروت یاد میشود که
مهمترین اخالگر در مطالبه عدالت میباشد .با
تقدیرازاقداماتاخیرقوهقضاییهتاکیدمیکنیم
که عطوفت با کسانی که حق مردم را ضایع کرده
وباآبروینظاماسامیبازیمیکنند،درهرسطح
وجایگاهینابخشودنیاست.

وزیر دفاع :دانشجویان در جهت خنثی سازی عملیات روانی دشمن روشنگری نمایند
وزیر دفاع گفت :دانشجویان در کنار علم آموزی بایستی با بصیرت و
دشمنشناسیتحواتمنطقهوجریانهایسیاسیرابهخوبیرصد
وتحلیلکردهودرجهتهدایتافکارعمومیوهمچنینخنثیسازی
عملیاتروانیدشمنروشنگرینمایند.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع ،همزمان با روز
دانشجویادوارهبزرگداشتشهیدمجیدشهریاریباحضوروزیردفاع،
نمایندهولیفقیهوامامجمعهاستانزنجان،استاندارزنجان،فرمانده
سپاهانصارالمهدی(عج)،دانشجویانوخانوادهمعظمشهدادردانشگاه
آزاداسامیزنجانبرگزارشد.
امیرسرتیپحاتمیوزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلحدراینمراسم
باگرامیداشت روز 16آذر روز دانشجو و تجلیل از مقام شامخ شهدای
دانشجووسامودرودبهروانپاکشهداء،خانوادهشهدا،رزمندگانو
جانبازاناظهارداشت:عزتوافتخارامروزایراناسامیوپیروزیهای

دوراندفاعمقدسمرهونپیرویازوایتفقیه،نثارخونپاکشهیدان
وجانفشانیرزمندگانوملتهمیشهدرصحنهاست.
وزیردفاعبابیاناینکهماپیرومکتبوآرمانوااییهستیمکهبهشهادت
وایثارگریمشهورومعروفاستگفت:مکتبسرخوانسانسازتشیع
با خون شــهیدان بســیاری وبه خصوص بزرگ مرد کربا حضرت
اباعبدالحسین(ع)ویارانباوفایشآبیاریشدهاستوهمهآحادجامعه
باید با الگوی گیری از شهدا ،مولفه های بصیریت و اقتدار را در جامعه
تقویتکنند.
وی افزود :مردم ما با تأســی از سیره و مکتب نجات بخش عاشورای
حسینیکهایستادگیدرمقابلهرظلموستمیراسرلوحهتفکرخود
داردوهمچنینپیرویازاین امامهماموداشتنچنینالگویجاودانه
ایهموارهدرتشخیصسرهازناسرهموفقبودهودرهرآوردگاهیپیروز
میدانبودهوخواهندبود.

آقای ظریف همواره به ما میگفتند که وزارت خارجه و دستگاههای
ذیربط در حال پیگیری این پرونده هســتند و شما نیز از طریق وکا
پرونده را همچنان پیگیری کنید .خوشــبختانه پیگیریهای صورت
گرفته از سوی شخص آقای ظریف به نتیجه رسید و برادرم آزاد شد.

دیپلماسی
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انصاراه:توقیفشناور
ایرانیحاملساحتوسط
آمریکاصحتندارد
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قدردانی خانواده دکتر سلیمانی از پیگیریهای ظریف برای آزادی این دانشمند
برادردکترمسعودسلیمانی،محققبرجستهایرانیکهامروزباوساطتسوئیسودرجریانتبادلزندانیبینایرانوآمریکاآزادشدواکنونبههمراهظریف
درحالبازگشتبهکشوراست،ازپیگیریهایوزارتخارجهبرایآزادیبرادرشاززندانآمریکاقدردانیکرد .رسولسلیمانیدرگفتوگوباایسنا،بابیان
اینکهازممیدانمکهازتاشهایشبانهروزیوزارتخارجهبهخصوصشخصآقایظریفجهتپیگیریپروندهدکترسلیمانیتشکروقدردانیکنم
گفت:ایشاندرطولاینمدتصبورانهپاسخگویسوااتمابودندودرموردروندپروندهبهمااطاعرسانیمیکردند.
ویگفت:آقایظریفهموارهبهمامیگفتندکهوزارتخارجهودستگاههایذیربطدرحالپیگیریاینپروندههستندوشمانیزازطریقوکاپروندهرا
همچنانپیگیریکنید.خوشبختانهپیگیریهایصورتگرفتهازسویشخصآقایظریفبهنتیجهرسیدوبرادرمآزادشد.
برادردکترسلیمانیادامهداد:دردوسهروزاخیراطاعپیداکردیمکهآزادیبرادرمقطعیشدهاستالبتهازچندماهپیشدرجریانتاشهابرایآزادی
ویبودیم.درطول 13الی 1۴ماهیکهبرادرمدرزندانبودهیچگونهدادگاهیبرایشانتشکیلنشدچراکهآمریکاییهانتوانستندمدارکیعلیهبرادرمتهیه
کنندووزارتخارجهنیزهوشیارانهمسیرهایکهآنهامیخواستنددراینارتباططیکنندرابستهبود .سلیمانیبابیاناینکهآمریکاییهاگفتهبودندکه
قراراستهفتهآیندهدادگاهیبرایایشانتشکیلشودولیخوشبختانهموضوعبهاینمرحلهنرسید،وآنهانتوانستهبودندمدرکیعلیهبرادرمتهیهکنند
اظهارکرد:درجریاناینپروندهعاوهبرآقایظریفدیگرمقاماتمسئولنیزپیگیراینموضوعبودندکهازممیدانمازآنهانیزتشکروقدردانیکنم.

در پی قطع همکاری در پروژه تولید ایزوتوپهای پایدار

روسیه از برجام پا پس میکشد؟

بعد از آنکه آمریکا همکاری هستهای ایران با
روسیهدرزمینهتولیدرادیوایزوتوپهایپایدار
درسایتفردوراازمعافیتهایتحریمیخارج
کرد ،به نظر میرســد مســکو نیز همکاری
هستهای خود در این زمینه را قطع کرده است.
بهگزارشایسنا،شرکتروساتمروزپنجشنبه
در اطاعیــهای اعام کرد ،بــه دلیل موضوع
غنیســازی اورانیوم در فردو پــروژه تبدیل
کاربری این تاسیسات را در حال حاضر متوقف
کرده است.
در اطاعیه روس اتم آمده اســت :غنیسازی
اورانیوموتولیدایزوتوپهایپایدارنمیتوانددر
یک مکان یکسان انجام شود .از این رو ،اجرای
پــروژه مربوطه در حال حاضر از نظر فنی غیر
ممکناست.

ایناطاعیهتصریحکردهاست:ازسرگیریاین
پروژه نیازمند این است که فعالیت دو آبشاری
که در آنها غنیسازی اورانیوم انجام می گیرد،
متوقف و برچیده شــوند و به عاوه محیط و
تجهیزات اطراف آنها به طور کامل پاکسازی
شود.
جمهوری اســامی ایران  1۴آبان در راستای
اجــرای تصمیم خود بــرای کاهش تعهدات
برجامیاش ،تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به
سانتریفیوژهای فعال در فردو را آغاز کرد.
شرکتروساتمدرحالیمدعیاستکهتوقف
پروژههمکاریاشدرزمینهرادیوایزوتوپهابه
دلیل آغاز غنیسازی در فردو انجام شده است
کهاینشرکتدرچهارسالگذشتهعماهیچ
اقدام رو به جلو و قابل توجهی انجام نداده است

و عما این پروژه مشمول زمان و تاخیر شده
است.بسیاریبراینتصوربودندپروژهسنگین
و پرهزینه و دردسر بازطراحی راکتور اراک با
چینیها با توجه به سنگاندازیهای آمریکا و
کشورهای اروپایی کند پیش رود و با مشکل
مواجهشودامابرخافتصوروبهگفتهمقامات
ایرانی و چینی روند پیشرفت در این پروژه به
مراتببیشتروبهترازپروژهرادیوایزوتوپهاست
که روسها مسئول آن هستند.
شرکت روس اتم در یک بخش از اطاعیه خود
عنــوان کرده که تولیــد ایزوتــوپ پایدار و
غنیسازی اورانیوم در یک مکان و در کنار هم
امکان ندارد و در بخش دیگر نه تنها خواستار
توقففعالیتغنیسازیدراینسایتمیشود
که حتی دستور برچیدن سانتریفیوژها را هم
صادرمیکند!
این اقدام غیرمنتظره روســیه در توقف پروژه
ایزوتوپهای پایدار در حالی است که مقامات
روسیه بعد از آغاز غنیسازی در سایت فردو و
در ادامه لغــو معافیت تحریمی آمریکا از این
پــروژه ،ضمن حمایت از اقــدام ایران در گام
چهارم تاکید کردند کــه اقدام آمریکا در لغو
معافیــت تاثیــری در رونــد کار نخواهــد
داشت.
ســرگئی ریابکوف ،معاون وزیــر خارجه و
مذاکرهکننده ارشــد هستهای روسیه پس از
اعام گام چهــارم ایران و آغــاز گازدهی به
سانتریفیوژها در فردو ،گام جدید ایران برای
کاهش تعهدات هستهای را منطقی دانست و
گفت :ما گام جدید طرف ایرانی برای کاهش
تعهدات داوطلبانه این کشور را پیامد منطقی
رکود در حل مسائل معلوم در رابطه با پایداری
برجاموتامیننتایجاقتصادیاجرایاینمعامله
میدانیم که ایران امیدوار به آن بود.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن ادعای
آمریکا مبنی بر توقیف یک شناور ایرانی
حامل قطعات موشکی را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از المنار ،محمد
علی الحوثی ،رئیس شورای عالی سیاسی
یمنامروز(شنبه)دریکسخنرانیگفت:
ادعاهــای آمریکا مبنی بــر توقیف یک
کشتیایرانیحاملقطعاتموشکیبرای
انتقال به ما صحت ندارد.
وی که در صنعا پایتخت یمن در مراسم
افتتاح یک مجتمع درمانی سخنرانی می
کرد گفت :متجــاوزان حتی اجازه ورود
کشتی های حامل نفت و دارو به کشور ما
را نمی دهند پس چگونه کشتی حامل
قعات موشک می تواند عبور کند.
الحوثی در ادامه از عربســتان و امارات
خواست که به تجاوز خود پایان دهند و
افزود :اگر این تجاوزها متوقف نشود ملت
یمن می تواند با قدرت موشکی و پهپادی
خود ضربات درناکی به آن ها وارد کند.
به گزارش ایسنا ،آمریکا اخیرا مدعی شده
بود که یک کشتی ایرانی حامل قطعات
موشکی “که قرار بود به یمن ارسال شود”
را توقیف کرده است.

رئیس
شورای عالی
سیاسی
یمن ادعای
آمریکا مبنی
بر توقیف
یک شناور
ایرانی حامل
قطعات
موشکی را
تکذیب کرد.

ترامپ:

شهروندآمریکاییزندانی
در ایران آزاد شده است

رئیسجمهور آمریکا آزادی شــهروند
زندانــی این کشــور در ایــران را تایید
کرد.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری رســمی
فرانســه در صفحه توییترش نوشت که
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا آزاد
شدن ژیو وانگ ،شهروند این کشور را [که
به جرم جاسوسی در حال گذراندن دوران
محکومیت خود در ایران بود] اعام کرده
است.
به گــزارش ایســنا ،آزادی این زندانی
آمریکایی در ایران در پی این انجام شده
است که با تاش ها و پیگیری های وزارت
امور خارجه و همکاری نهادهای امنیتی و
قضایی جمهوری اسامی ایران و در یک
فرایند دیپلماتیک بــا همکاری دولت
سوئیس ،دکتر مسعود سلیمانی استاد
دانشگاههای ایران که به اتهام واهی دور
زدن تحریــم های غیرقانونــی آمریکا
بازداشــت و بیش از یکســال در آمریکا
زندانی بود آزاد شد و تا ساعات آینده وارد
میهن خواهد شد.

رئیسجمهور
آمریکا آزادی
شهروند
زندانی این
کشور در
ایران را
تایید کرد.
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اقتصاد

اما در بانکها نیز قیمت خرید دار و یورو افزایش داشــت
و هر دار  12هزار و  654تومان و هر یــورو  13هزار و 902
تومان از مشتریان خریداری شده است.

اختاف  ۳۵۰تومانی قیمت خرید و فروش دار

شاخص
بورس تهران
در نخستین
روز هفته
درحالی با
رشد 5096
واحدی همراه
بود که نه
تنها تعداد
و ارزش
معامات
انجام شده
نسبت به
هفته گذشته
افزایش
یافته ،بلکه
امروز هیچ
شرکتی تاثیر
منفی بر
عملکرد این
بازار نداشت.

باافزایشقیمتفروشدارویورودرصرافیهایمجازبانکمرکزی،اختافقیمتخریدوفروشاینارزهابه 3۵۰تومانرسید .بهگزارشایسنا،
بازارارزامروز(شنبه)بهروندافزایشیخودادامهداد؛بهگونهایکهقیمتخریدداردرصرافیهایمجازبانکینسبتبههفتهگذشتهباافزایش۲۰۰
تومانیهمراهشدوقیمتخریدآن 1۲هزارو ۵۵۰تومانوقیمتفروشآننیز 1۲هزارو 9۰۰توماناست.
درماههایگذشتهایننخستینباریاستکهاختافقیمتخریدوفروشداردرصرافیهایبانکیبه 3۵۰تومانرسیدهاست.
همچنینهریورودراینصرافیها 13هزارو ۸۰۰تومانخریداریو 1۴هزارو 1۵۰تومانفروختهمیشودکهقیمتاینارزنیز ۲۰۰تومانافزایش
یافتهاست.
ارزمسافرتیهمنسبتبههفتهگذشتهباافزایشقیمتروبروشد؛بهطوریکهکهقیمتهریورویمسافرتیبااحتسابکارمزدبهحدود 1۴هزارو۴۰۰
تومانمیرسد.
اما در بانکها نیز قیمت خرید دار و یورو افزایش داشت و هر دار 1۲هزار و 6۵۴تومان و هر یورو 13هزار و 9۰۲تومان از مشتریان خریداری شده
است.

شاخصبورستهراندرنخستینروزهفته
درحالیبارشد ۵۰96واحدیهمراهبودکه
نه تنها تعداد و ارزش معامات انجام شده
نسبتبههفتهگذشتهافزایشیافته،بلکه
امروز هیچ شرکتی تاثیر منفی بر عملکرد
اینبازارنداشت.
بهگزارشایسنا،باپایانیافتنمعاماتدر
بازار بــورس و اوراق بهادار تهــران ،روند
افزایشی بازار همانند هفته گذشته حفظ
شدوامروز(شنبه)شاخصکلبازاربارشد
 ۵۰96واحدی نسبت به هفته گذشته به
 3۲7هزار و 6۲۴رسید.
شــاخصکلبامعیارهــموزننیزامروز
افزایشی بود و به  1۰1هزار و  6۲رسید که
نسبت به آخرین روز هفته گذشته ،رشد
 17۵۰واحدیرانشانمیدهد.

نظر خودروسازان درباره
خودروی آبسوز!

به دنبال
برخی تبلیغات
مبنی بر
آبسوز
کردن
خودروها،
دبیر انجمن
خودروسازان
ایران گفت:
علیرغم
پیگیریهای
صورت گرفته
برای دریافت
اطاعات این
طرح و بررسی
صحت آن،
تاکنون از
مدعی آن
خبری نشده
است.

به دنبال برخی تبلیغات مبنی بر آبسوز
کردنخودروها،دبیرانجمنخودروسازان
ایران گفت :علیرغم پیگیریهای صورت
گرفتهبــرایدریافتاطاعاتاینطرحو
بررســی صحت آن ،تاکنون از مدعی آن
خبرینشدهاست.
مدتیاستکهتبلیغاتیدرزمینهآبسوز
کردن خودروهای سواری صورت گرفته و
سایتیدراینزمینهبرایثبتنامایجادشده
است .در این سایت ادعا شده با خریداری و
نصب تجیهزاتی به قیمــت  ۴.۵میلیون
تومان،میتوانیکخودروراآبسوزکردو
دیگر نیازی به اســتفاده از سوخت بنزین
نیست.
احمــد نعمتبخــش  -دبیــر انجمن
خودروسازانایران-درگفتوگوباایسنا،در
این رابطه اظهار کرد :این موضوع که چند
سال پیش هم مطرح شده بود ،چند وقتی
استکهدوبارهدرفضایمجازیمطرحشده
است.فردیباادعایاینکهاختراعاومیتواند
باعث شود تا خودرو با چند لیتر آب و یک
جســم جامد به راه بیفتد ،در سایتها و
شبکههایتلویزیونیحضورپیداکردهاست
وفعــاانصنعتخــودروهمپیگیراین
موضوعهستند.
وی ادامه داد :سالهای گذشته نیز همواره
افراد بسیاری ادعا کردند که اختراع آنها
میتواند باعث شــود تا خودروها به جای
سوخت بنزینی و فسیلی ،با استفاده از آب
کار کنند ،اما تمامی آنچه که ادعا میشود،
واقعیت نبوده است و این در حالی است که
متاسفانه برخی افراد هم باور کرده ،فریب
خوردهودرسایتآنهاثبتنامکردهاند.

مطابق
آمارهای
مرکز آمار،
دهکهای
پایین جامعه
از جمله
کارگران
در تأمین
هزینههای
زندگی
کسری
بودجه دارند
و سایه
سنگین
عقبماندگی
مزدی روی
دستمزد
کارگران هر
روز بیشتر
احساس
میشود.

سایهسنگینعقبماندگیمزدی
روی دستمزد کارگران
مطابق آمارهای مرکز آمار ،دهکهای پایین
جامعه از جمله کارگران در تأمین هزینههای
زندگی کســری بودجه دارند و سایه سنگین
عقبماندگی مزدی روی دستمزد کارگران هر
روز بیشتر احساس میشود.
به گــزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری
تسنیم،نمایندگانکارگری،کارفرماییودولت
در دویســت و هشتاد و دومین جلسه شورای
عالی کار در روزهای پایانی اســفند ماه ،97
تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از
یک میلیون و11۴هزار تومان به یکمیلیون و
۵16هــزار و  1۰۰تومــان در ســال 9۸
گرفتند.
اما افزایش هزینههای زندگی ،تأثیر افزایش

دستمزد در سال 9۸را زایل کرده است و دقیقاً
به همین دلیــل بود که گروههای کارگری در
چند دوره درخواســت برگزاری کمیته مزد
بهمنظور بررسی قدرت خرید کارگران را دادند
و این جلســه طی یکی دوماه گذشته برگزار و
روشهایافزایشقدرتخریدکارگرانبررسی
شد.
ناصر چمنی ،نماینده کارگران در شورای عالی
کار با اشــاره به کاهش قدرت خرید کارگران
گفت :آمارها حاکی از این است که هزینهها از
درآمدکارگرانپیشیگرفتهاست.اماعدهایبه
بهانههای مختلف مخالف افزایش دســتمزد
هستند و بیان میکنند که افزایش دستمزد،
تورم و تعطیلی بنگاهها را در پی دارد.

وی ادامه داد :علیرغم آنکه سال گذشته گروه
کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از
تورم مخالفت کرد ،دیدیم که تصویب افزایش
36.۵درصدی حداقل مــزد نه تنها موجب
ریزش نیروهای کار نشد و در برخی استانها به
رشد اشــتغال هم انجامید ،کما اینکه طبق
آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان
شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد
بیمهشدگانمواجهبودیم.
چمنیادامهداد:اعتقادماایناستکهدربحث
دســتمزد ،دولت باید به وظیفه خود در قبال
کارگران و کارفرمایان عمل کند.کارفرمایان به
دلیلشرایطاقتصادیهمچنانبامشکاتیدر
تأمین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینههای
جانبی روبهرو هستند ،ولی اگر دولت پای کار
بیاید و به کاهش هزینهها کمک کند ،مشکل
دستمزد کارگران حل میشود.
نماینــده کارگــران در شــورای عالی کار
خاطرنشان کرد :ترکیه دو سال قبل در شرایط
اقتصادی بد و تورم شدید گرفتار شده بود ،با
وجود این دستمزد صددرصد افزایش یافت،
هرچندکارفرماهانمیتوانستنداینموضوعرا
تحملکنند.
چمنی در توضیح دلیل این امر گفت :دولت
ترکیه مالیات را در بخش تولید کاهش داد و به
کارفرماها اعام کرد کــه از آنها درصد کمی
مالیات میگیرد تا در عوض آنها این رقم را روی
دســتمزد نیروهای خود بگذارند و به افزایش
حقوقشانکمککنند.مانیزمیتوانیمچنین
رویهای را برای واحدهای تولیدی خود در نظر
بگیریم و درصد مالیــات را برای کارفرمایان
کاهش دهیم تا این اقدام به تقویت دستمزد
کارگران منجر شود.

آغاز ثبت مسکن ملی در پنج استان
استانهمدان،یزد،
ثبتنامطرحاقدامملیمسکندرفازسومدرپنج
ِ
چهارمحالوبختیاری،خوزستانوکرمانشاهآغازشد.
بهگزارشایسنا،وزارتراهوشهرسازیازآغازثبتنامطرحاقدامملی
استانهمدان،یزد،چهارمحالوبختیاری،خوزستانو
مسکندرپنج
ِ
کرمانشاه از امروز 16آذرماه خبر داد و اعام کرد :ثبت نام پنج استان
فوق تا 19آذرماه به طول میانجامد .بر اســاس این گزارش ،ثبت نام
طرحاقدامملیمسکندر 6۰شهراستانانجاممیشود.
شهرستانهمدان،مایر،نهاوند،
نامنویسیدراستانهمدانبرای1۰
ِ
اسدآباد،تویسرکان،بهار،جورقان،کبودرآهنگ،گیانوسرکانانجام
میشود.دراستانیزدنیزدر 1۸شهرستاناستانازجملهیزد،میبد،
اردکان،بافق،مهریز،احمدآباد،ابرکوه،تفت،نیر،شاهدیه،زارچ،ندوشن،
مهردشت،خضرآباد،اشکذر،هرات،مروستوبهاباد،ثبتنامطرحاقدام
ملیمسکنآغازشدهاست.
ثبتنامطرحاقدامملیمسکندراستانچهارمحالوبختیارینیزدر
شامل شهرکرد ،بروجن ،فرخشهر ،فارسان،
 1۵شهرستان استان که
ِ

لردگان،نقنه،بلداچی،هفشجان،کیان،سورشجان،باباحیدر،جونقان،
اردل ،سامان و بن آغاز شده است .همچنین ،در استان خوزستان نیز
شهرستانهایاهواز،ایذه،دزفول،بندرماهشهر،اندیمشک،بهبهان،
شوشتر،شوش،سوسنگرد،حمزه،سالند،شهرامام،میانرود،شرافت،
شاووروآغاجاریجزو 1۵شهرخوزستاندربرنامهثبتنامطرحاقدام
ملیمسکنقراردارندکهثبتنامآنهاآغازشدهاست.
درعینحالدراستانکرمانشاهنیزثبتنامطرحاقدامملیمسکندر
شهرهایکرمانشاه،اسامآبادغرب،کنگاور،سنقر،جوانرود،صحنه،
قصرشیرین،گیانغرب،تازهآباد،پاوهوروانسرآغازشدهاست .بنابراین
گزارش،طرحاقدامملیمسکنطرحیاستکهدرآن ۴۰۰هزارواحد
مسکونی طی امسال و سال آتی احداث میشود که از این ۴۰۰هزار
واحدمسکونی1۰۰،هزارواحددربافتفرسودهشهرهاوتوسطشرکت
بازآفرینی شهری ایران 1۰۰ ،هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقاب
اسامیودرشهرهایزیر 1۰۰هزارنفرو ۲۰۰هزارواحددرشهرهای
جدیدوتوسطشرکتعمرانشهرهایجدیداحداثخواهدشد.

جامعه

مدیرکل معماری و ســاختمان شــهرداری تهران با اشاره به
اینکه گود برج میاد قرار اســت به شــهرداری تهران تحویل
داده شــود ،از آغاز عملیاتی فــاز دوم برج میــاد در آینده ای
نزدیک خبر داد.
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پروژه فاز دوم برج میاد به زودی آغاز میشود
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به اینکه گود برج میاد قرار است به شهرداری تهران تحویل داده شود ،از آغاز عملیاتی
فاز دوم برج میاد در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش ایلنا ،مهدی صالحی در مورد گود برداری فاز دوم برج میاد اظهار کرد :گودبرداری فاز دوم با توجه به اینکه شریک پروژه دچار برخی
مشکات حقوقی و تامین منابع شده بود ،متوقف شد.
وی افزود :علی رغم مکاتبات مختلف با شهرداری تهران تا حدودی این مشکات حل شد ،البته تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شد که
پروژه به شهرداری بازگردانده شود .صالحی بیان کرد :پروژه های شهرداری نیاز به یک سری اقدامات حقوقی دارد و باید به طور کامل انجام
شوند و اگر شهرداری بدون برطرف کردن ابهامات وارد پروژه شود قطعا با مشکل رو به رو خواهد شد.
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران تصریح کرد :قرار بر این است پروژه تحویل شهرداری شود و شهرداری نیز تمهیدات ازم برای
اینکه گودبرداری پایدار صورت گیرد را انجام دهد.
براساس گزارش شهرنوشت؛ صالحی در پایان گفت :نقشه های گودبرداری نیز استخراج شده و در واقع به محض اینکه پروژه تحویل شهرداری
شود کار آغاز خواهد شد.

ابتکار:

بیکاری از عوامل مهم ابتا به اعتیاد است

معاونرئیسجمهوردرامورزنانوخانوادهگفت:
توجهبهزنانبهعنوانستونتربیتفرزندانونهاد
خانواده در مبارزه و پیشگیری از اعتیاد اهمیت
بسیارشایانیدارد.
به گزارش ایلنا ،معصومــه ابتکار معاون رئیس
جمهــور در اموز زنان و خانــواده ضمن امضای
تفاهمنامهمعاونتامورزنانوخانوادهباستادمبارزه
باموادمخدرگفت:ماتاکنونباستادمبارزهبامواد
مخدراقداممشترکینداشتهایمامادرزمینهاعتیاد
زنانکارهایبسیارزیادیراانجامدادهایم.معاونت
زنان به آســیب اعتیاد از زاویه پیشــگیری نگاه
میکرده است بیشــترین کارکرد ما در دو سال

باقیماندهازدولتآقایروحانیپیشگیریخواهد
بود.همچنینباابردنتابآوریدر 9۴۰منطقه
آســیبزا از اقدامات معاونت امور زنان و خانواده
بودند.
وی در ادامه گفت :توجه بیشتر ما میبایست به
حاشیهشهرهاومناطقمستعدبهاعتیادمعطوف
شود.ازمهتابآوریایجادیکتشکیاتمحلی
استتابراساسآنمشاغلایجادشوندودرنهایت
بهپیشگیریازاعتیادمنجرشود.همچنینتوجه
ویــژه ما به خانواده و گفتوگــوی ملی خانواده
متمرکزبودهاست.خانوادهمنسجم،کارکردخود
را در مقابله با آســیب ایفا میکننــد اما خانواده

گسســته دروازهای باز به ورود آسیبها به ویژه
اعتیاداست.مرحلهاولگفتوگویخانوادهاز31
استانایجادشدوامروزدراکثراستانهاشمولیت
یافتهاست.
معاون امور زنان و خانواده گفت :باید توجه کنیم
که اطاعات مقابله با آســیبهای اجتماعی در
جامعه حتی از سوادآموزی مهمتر است زیرا این
سواد سواد ســالم زیستن محسوب میشود .از
زیرساختهایسوادمقابلهباآسیب،گفتوگوی
بین نسلی است شکاف بین نسلی از مشکات
جدیجامعهمااست.اینفاصلهازلحاظمفهومی
کارآیی تاثیر نسلها بر یکدیگر را از بین میبرد.
سابقازاینهر3۰سالیکنسلمحسوبمیشد
کهامروزاینبازهبه ۵سالرسیدهاست.تمرکزبه
اتصالشکافنسلهاتاثیرزیادیبرجامعهواعتیاد
خواهدبود.
وی افزود :همچنین باید در رابطه با اشتغال زنان
سرپرســت خانواده ،توجه ازم صورت بگیرد.
طرحهای ما هم اکنون 1۲هزار زن را مورد توجه
قرار داده است .مشاغل نوین خانگی مورد توجه
استزیرابسیاریازمناطقوحوزههاییکهماکار
میکنیمعاقهبانوانبیشتربهکاردرکنارخانواده
است.بایدتوجهکنیمکهعدماشتغالازعللاصلی
اعتیاداست.مسیراصلیمادراینگونهفعالیتها
سازمانهایمردمنهادهستندکهبهشمار۲7۰۰
انجمنمیرسند.ماامیدواریمباستادمبارزهبامواد
مخدرنیزهمکاریچشمگیرداشتهباشیم.
ابتکاردرپایانگفت:مادرموضوعاعتیادزنانمعتاد
را قربانی میدانیم .باید در پیشــگیری از اعتیاد
اقداماتجدیترکنیمهمچنینازماستبهزنان
سالمتوجهشودزیراتوجهبهزنانبهعنوانستون
تربیتفرزندانونهادخانوادهبهنحوهدرمبارزهو
پیشگیریازاعتیاداهمیتبسیارشایانیدارد.

فرمانده ناجا  :خودروهای ناایمن و غیراستاندارد پاک نمیشوند
فرمانده ناجا با بیان اینکه به خودروسازان بارها تذکر دادهایم و از آنها
خواستهایم،خودروهاییکهتولیدمیکنند،استانداردهایازمراداشته
باشد،گفت:خودروییکهایمنیکافینداشتهواستانداردنباشد،توسط
پلیسپاکنشدهوازاستفادهآندرداخلجادههاوشهرهاجلوگیری
خواهیمکرد.
«سردارحسیناشتری»فرماندهناجادرگفتوگوباخبرنگارایلنادرباره
شمارهگذاری خودروهای ناایمن توسط پلیس گفت :ما در خصوص
خودروهایی که در داخل تولید میشــود به خودروسازان بارها تذکر
دادهایم و از آنها خواســتهایم که خودروهایــی که تولید میکنند،
استانداردهایازمراداشتهباشد.
وی ادامه داد :خودرویی که ایمنی کافی نداشــته و استاندارد نباشد،
توســطپلیسپاکنشدهوازاستفادهآندرداخلجادههاوشهرها
جلوگیریخواهیمکرد.دراینخصوصنیزباخودروسازانصحبتهایی
ازم را انجام دادهایم و امیدواریم تا سال آینده بهبود کاملی در عرصه

خودروسازیداشتهباشیم.
فرمانده ناجا با اشاره به مکاتبات ناجا با وزارت صمت خاطرنشان کرد:
امیدواریماقداماتموثریدرزمینهایمنسازیخودروواستانداردهای
آنانجامشود.
سردار اشــتری در واکنش به اینکه خودروسازان معتقدند براساس
استانداردهای موجود خودروهای خود را تولید میکنند ،گفت :ما در
خواســت کردهایم که استانداردها ارتقا یابد ،البته خودروسازان باید
حداقلهارانیزرعایتکنند،برایماسامتیوایمنیسرنشینانخودرو
مهماست.مردمدرهنگاماستفادهازخودروبایدازایمنیازمبرخوردار
باشند.
ویتصریحکرد:حقمردمایناستکهمادراینحوزهورودپیداکرده
وازحقمردمدفاعکنیموهمچنینبهخودروسازانووزارتخانههای
مربوطه تاکید کنیم که برای استانداردسازی و ارتقای استانداردهای
خودروهاتاشکنند.

رئیس پلیس بین الملل ناجا از بازداشت و
استرداد متهم  1۲میلیارد ریالی به کشور
خبرداد.
به گزارش ایلنا ،سردار هادی شیرزاد اظهار
داشت :در پی اعام مراجع قضائی ،پلیس
بین الملل مطلع شــد که فردی به اتهام
خیانت در امانت به مبلغ 1۲میلیارد ریال،
(پس از جلب اعتماد یکی از شهروندان از
طریقاخذوکالتوفروشملکموردوکالت
شاکی)،بهیکیازکشورهایمنطقهمتواری
شده ،بافاصله موضوع تحت پیگیری قرار
گرفت.
وی ادامه داد :اینترپــل تهران با توجه به
ناشناخته بودن محل اختفای متهم ،علیه
ویاعانقرمزصادروبااستفادهازبانکهای
اطاعاتی سازمان اینترپل ،محل اختفای
وی شناسایی و هماهنگی های ازم برای
ارسالمدارکموردنیازبرایاستردادمتهم
صورتگرفت.
بهگزارشسایتپلیس،رئیسپلیسبین
المللناجاتصریحکرد:درنهایتباهمکاری
اینترپلکشورمربوطهمتهمازطریقیکی
ازفرودگاههایبینالمللیبهکشورانتقالو
تحویلمقاماتقضائیشد.

رئیس پلیس
بین الملل ناجا
از بازداشت و
استرداد متهم
 12میلیارد
ریالی به کشور
خبر داد.

حمایتکمیتهامدادازتحصیل
 ۷۸هزار دانشجو

به گزارش ایلنا ،حسین خدرویسی با بیان
اینکهکمیتهامدادارائهکمکهزینهتحصیلی
به دانشــجویان تحت پوشــش را از جمله
اقدامات کمیته امداد در راستای حمایت از
تحصیلآنانعنوانکردوافزود 7۸:هزارو7۵
دانشجو در سراسر کشور از خدمات کمیته
امداد بهرهمند هســتند .معاون حمایت و
سامتخانوادهکمیتهامدادخاطرنشانکرد:
حدود۵۲هزاردانشجودرمقطعکارشناسی،
 ۵۵۰۰نفردرمقطعکارشناسیارشدوحدود
هزارنفردرمقطعدکترامشغولبهتحصیل
هستند.بقیهدانشجویانتحتحمایتنیزدر
مقاطع کارشناســی ارشــد ناپیوســته و
کارشناسیناپیوستهتحصیلمیکنند.
خدرویسی با تاکید بر اینکه حدود ۵۲هزار
نفرازایندانشجویاندخترو ۲6هزارنفرپسر
هستند،اظهارکرد 1۸:هزاردانشجویتحت
حمایتدردانشگاههایدولتیو 16هزارنفر
در دانشــگاه آزاد اسامی در حال تحصیل
هستند.مابقیدانشجویانتحتحمایتنیز
در ســایر مراکز از جمله پیام نور مشغول به
تحصیلهستند .ویادامهداد:کمیتهامداد
عاوه بــر پرداخت کمک هزینه تحصیلی،
کمک هزینه شــهریه دانشــگاه را نیز به
دانشجویانتحتحمایتپرداختمیکند.

معاون
حمایت و
سامت
خانواده
کمیته امداد
با اشاره
به حمایت
این نهاد از
 78هزار
دانشجو
در سراسر
کشور گفت:
حدود هزار
نفر از این
دانشجویان
در مقطع
دکترا
مشغول
تحصیل
هستند.
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استراماچونی
تمریناستقالرابه
دستیارانشسپرد

شماره 2639
یکشنبه
 17آذر 1398
سال هشتم

ورزش

تیم ملی وزنهبرداری ایران در دوره حضور محمدی توانست
در مسابقات جهانی قزاقستان که تیر ماه برگزار شد ،با کسب
 7مدال رنگارنــگ به مقــام قهرمانی در بخش مردان دســت
پیدا کند.

استعفای رئیس انجمن وزنهبرداری معلوان

آندرهآ
استراماچونی،
سرمربی
ایتالیایی
تیم فوتبال
استقال در
تمرین امروز
با شاگردانش
صحبت نکرد
و تمرین را به
دستیارانش
سپرد.

آندرهآاستراماچونی،سرمربیایتالیاییتیم
فوتبالاستقالدرتمرینامروزباشاگردانش
صحبتنکردوتمرینرابهدستیارانشسپرد.
به گزارش تســنیم ،از صبح امروز (شنبه)
شایعاتیمطرحشدهکهآندرهآاستراماچونی
بهدلیلپرداختنشدنمطالباتشدوشنبه
هفتهجاریایرانرابهمقصدکشورخودایتالیا
ترک خواهد کرد ،خبری که شوک بزرگی
برای اســتقال و هوادارانــش خواهد بود.
پیگیرینشانمیدهدکهاستراماچونیتنها
یک قسط از حقوقش را از باشگاه استقال
دریافتکردهوهنوزدوقسطعقبافتادهدارد.
ســرمربی ایتالیایی استقال از طریق یک
واسطهبهمسئواناستقالپیغامدادهاست
کهنمیتواندبااینشرایطبهکارشادامهدهد
وپــسازبازیباپیــکان،ایرانرابهمقصد
کشورش ایتالیا ترک خواهد کرد .این مربی
همچنین در تمرین امروز آبیپوشــان نیز
حضوریافت،امابهزمیننرفتوهمهچیزرا
بهدستیارانشسپرد.
مســئوان باشگاه استقالکهبه تازگی با
گرفتنمطالباتشانازباشگاهعجمانامارات
بابتانتقالمامهتیام،یکقسطاستراماچونی
راپرداختکردهبودند،درتاشهستندهر
چه زودتر بــا تأمین منابــع مالی ،حقوق
عقبافتادهاستراماچونیراپرداختکنند.
دیدار اســتقال مقابل پیــکان در هفته
چهاردهملیگبرترروزدوشنبههفتهجاری
در ورزشــگاه شهدای شــهر قدس برگزار
میشود.
فینال مسابقات تکواندو گرندپری

مردانینقرهگرفت

کاپیتان تیم
ملی تکواندو
با شکست در
دیدار نهایی
مسابقات
فینال
گرندپری
به مدال
نقره دست
یافت و برای
کسب سهمیه
المپیک
نیازمند
کسب مدال
در مسابقات
گرنداسلم
است.

کاپیتانتیمملیتکواندوباشکستدردیدار
نهاییمسابقاتفینالگرندپریبهمدالنقره
دست یافت و برای کسب سهمیه المپیک
نیازمندکسبمدالدرمسابقاتگرنداسلم
است.
بهگزارشتسنیم،روزپایانیازمرحلهچهارم
و فینال مسابقات تکواندو گرندپری در سال
 ۲۰19از صبــح امروز(شــنبه) با برگزاری
دیدارهایردهبندیوفینالاوزانچهارگانه
المپیکی مردان و زنان در مجموعه ورزشی
دینامومسکوروسیهآغازشدوسجادمردانی
باشکستدردیدارنهاییبهمدالنقرهرسید
تاپروندهحضورایراندرمسابقاتگرندپری
باکسبیکمدالنقره(مردانی)ودوسهمیه
المپیک(هادیپــور و حســینی)
بستهشود.
دردیدارفینالوزن+۸۰کیلوگرم،ســجاد
مردانی به مصاف کیو دو این ،از کرهجنوبی
رفتوبانتیجه۲1بر1۰مغلوبشدتابهمدال
نقرهدستپیداکند.

رئیس انجمن وزنهبرداری جانبازان و معلولین از سمتش کنارهگیری کرد .به گزارش تسنیم ،بابک محمدی رئیس انجمن وزنهبرداری جانبازان
و معلولین با ارســال نامهای به فدراســیون ورزشهای جانبازان و معلولین کنارهگیری خود از این ســمت را اعام کرد و گفت که دیگر قصد
بازگشتندارد.
تیم ملی وزنهبرداری ایران در دوره حضور محمدی توانست در مسابقات جهانی قزاقستان که تیر ماه برگزار شد ،با کسب 7مدال رنگارنگ به مقام
قهرمانی در بخش مردان دست پیدا کند.
این تیم موفق به کسب ۸سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰توکیو نیز شده است و امیدهای زیادی به درخشش ملیپوشان در این بازیهای وجود دارد.
محمدی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم در این باره اظهار داشت :من استعفا دادهام و هر چند که هنوز با آن موافقت نشده ،اما
تصمیم به بازگشت هم ندارم .من دو سال قبل با دعوت علیصمیمی رئیس آن زمان فدراسیون و سرپرست کنونی آمدم و برنامههای خود را برای
ارتقای بخشهای مختلف وزنهبرداری معلوان ارائه کردم که خوشبختانه این برنامهها انجام شدند.
وی با اشاره به قهرمانی تیم ملی در رقابتهای جهانی قزاقستان گفت :پس از مسابقات جهانی صحبتهایی درخصوص تغییر کادر فنی صورت
گرفت و اصرارهای زیادی شد که این کادر فنی کنونی تغییر کند ،ولی ما با توجه به عملکردی که رقم خورده بود ،نیازی به این کار نمیدیدیم .به
هر حال برای جلوگیری از ایجاد تنش از سمتش استعفا داده.

باشگاه
تراکتور
تبریز با
برکناری
مصطفی
دنیزلی،
رکوردی
جالب به
ثبت رساند،
به گونهای
این باشگاه
به محله برو
بیای مربیان
تبدیل شده
است.

تراکتور؛ محله برو بیای مربیان!

باشــگاه تراکتور تبریز بــا برکناری مصطفی
دنیزلــی ،رکوردی جالب به ثبت رســاند ،به
گونهای این باشــگاه به محله برو بیای مربیان
تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم ،مصطفی دنیزلی ،سرمربی
پُــر آوازه ترکیهای خیلــی زود به پایان خط و
همکاری خود با تراکتوریها رســید ،اتفاقی
تکراری که در دو فصل اخیــر بارها هواداران
تبریزی شــاهد آن بودهانــد .دنیزلی که در
هفتههای ابتدایی نتایج درخشانی با تیمش
کسب کرده بود ،به یکباره وارد بحران شد و با
سهشکستمتوالیوتساویخانگیمقابلتیم
قعرنشین شــاهین ،درهای خروج باشگاه را
مقابل خود دید.

برکناری دنیزلی از هدایت تراکتور اتفاقی بود
که از مدتها قبل قابل پیشبینی بود ،اتفاقی
تکــراری که در کمتر از یک فصل و نیم اخیر،
چهار بار در تیم تبریزی رخ داده است .توشاک،
تقــوی ،لینکز و حاا دنیزلی قربانیان نیمکت
تراکتور،یاقربانیانبیتدبیریوعدمدوراندیشی
مدیران باشگاه در این مدت زمان هستند.
توشاک 9۰روز،لیکنزنزدیکبهپنجماه،تقوی
فقطچندهفتهوحاادنیزلیبعدازحدودشش
ماهاخراجیهایتراکتوردرکمترازیکفصلو
نیم هستند .آماری که شاید در بین تیمهای
عربی که به برکناری مربیان هم زبانزد هستند،
قابلتوجهباشد.مالکومدیرانباشگاهتبریزی
که در دو فصل اخیر هزینههای هنگفتی برای

جذببازیکنومربیمتحملشدهاند،هیچگاه
ازتغییردرتیمشاننتیجهخوبینگرفتهاند،اما
بازهممیلبهتغییراتدرکادرفنیچیزیاست
که به شدت در این تیم دیده میشود.
حضوربازیکنانبزرگوامکاناتخوبتمرینی
و رفاهی در تراکتور زمینه را برای موفقیت این
باشگاه پُر هوادار فراهم کرده ،اما با روندی که
مدیران این باشــگاه طــی میکنند ،به نظر
میرسد حلقه گمشده تیم تبریزی ،ثبات در
کادرفنی باشــد .تیمی با هواداران پُر شور که
همیشــه حامی تیمشان هســتند و پس از
شکســتهای خانگی هم شعار «عیبی یوخ،
عیبی یوخ» را سر میدهند اما مدیران همین
باشــگاه پس از چند هفته ناکامی دســت به
تغییرات در رأس کادرفنی میزنند .تغییراتی
که هیچگاه در این تیم موثر نبوده است .حضور
بازیکنان بزرگ و امکانــات خوب تمرینی و
رفاهی در تراکتور زمینه را برای موفقیت این
باشگاه پُر هوادار فراهم کرده ،اما با روندی که
مدیران این باشــگاه طــی میکنند ،به نظر
میرسد حلقه گمشده تیم تبریزی ،ثبات در
کادرفنی باشــد .تیمی با هواداران پُر شور که
همیشــه حامی تیمشان هســتند و پس از
شکســتهای خانگی هم شعار «عیبی یوخ،
عیبی یوخ» را سر میدهند اما مدیران همین
باشــگاه پس از چند هفته ناکامی دســت به
تغییرات در رأس کادرفنی میزنند .تغییراتی
که هیچگاه در این تیم موثر نبوده است.
با برکناری دنیزلی ،اکنــون مالک و مدیران
تراکتوربهدنبالانتخابسرمربیجدیدهستند
و باید دید مربی جدید چند هفته در تبریز دوام
خواهد آورد و آیا پایان فصل را با تراکتور تجربه
خواهد کرد یا خیر؟

فرماندار شهرستان بهبهان از پروژه های آبرسانی و احداث
شبکه جمع آوری و دفع فاضاب صنعت آبفا بهبهان بازدید کرد.

استان ها

بازدید فرماندار از پروژه های آبرسانی و فاضاب شهر بهبهان
فرماندار شهرستان بهبهان از پروژه های آبرسانی و احداث شبکه جمع آوری و دفع فاضاب صنعت آبفا بهبهان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه بهبهان ،یوســف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان در جریان این بازدید از امور آبفای شهری بهبهان بابت
پیگیری و اجرای این پروژه های زیربنائی در شهر تشکر و قدردانی نمود.
طی این بازدید محمدرضا نامیر ،مدیر امور آبفای بهبهان با تقدیر از حضور فرماندار شهرستان اظهار امیدواری کرد :با حمایت فرماندار تحول شگرفی
در سقائی و آبرسانی به مردم مومن شهر بهبهان ایجاد شود.
وی افزود :فرماندار شهرستان از پروژه بازسازی و توسعه آبگیر شماره  ۲مارون و اقدامات صورت گرفته در تصفیه خانه بزرگ بهبهان که وظیفه تامین
آب شهربهبهان و پاایشگاه بیدبلند  ۲را برعهده دارد بازدید بعمل آورده و از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه ها قرار گرفتند.
نامیر در ادامه گفت :در حاشیه این بازدیدها جلسه ای با حضور فرماندار و هیات همراه و کارشناسان حوزه بهره برداری این امور برگزار و در خصوص
چشم انداز صنعت آبفا در بهبهان ،فرایند پیشرفت فیزیکی پروژه ها و موانع و مشکات موجود بحث و تبادل نظر شد.
مدیر امور آبفا بهبهان خاطر نشان کرد :در حال حاضر پروژه های احداث شبکه جدید جمع آوری و دفع فاضاب ،اصاح و بازسازی شبکه توزیع آب
فرسوده بهبهان به طول  ۴6کیلومتر ،خط انتقال آب از تصفیه خانه بزرگ تا مخازن ذوالفقاری و اصاح و بازسازی شبکه توزیع آب شهر منصوریه فعال
و در دست اقدام می باشند.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی
معلولین دراراک
مراسمروزجهانیمعلولینباحضوردکترامینیمدیرکل
،دکترکریمینمایندهمحترممردمشریفاراک،خنداب
وکمیجاندرمجلسشورایاسامی،معاونین،مشاورین
وجمعکثیریازمعلولینبرگزارگردید
مدیرکلبهزیستیاستانمرکزیضمنگرامیداشتروز
جهانیمعلولینگفت:اینافرادحقزندگیوحقحیات
وبهرهمندیازفرصتهاوعرصههایزندگیرادارندواین
وظیفههمگانیاستتادرمدیریتشهریاینافرادلحاظ
شــوند زهرا امینی بر مناسب سازی معابر و ادارات برای
استفادهمعلوانتاکیدکردوافزود:باتصویبقانونجامع
حمایتازمعلواندرمجلسزمینهبرایخدمتبیشتر

بهمعلوانفراهمشد
امینی افزود :بی شــک معطوف داشتن اذهان عمومی
جامعه به مسائل مرتبط با معلولین و احیاء حقوق آنها و
لزوم ایجاد فرصت-هاي یکسان براي استفاده از قابلیت
هاي این عزیزان در اموري متناسب با شرایط آنها امري
استکهبایدموردتوجهمسئولینقرارگیردچراکهازنظر
حضرتامامخمیني(ره)جوهروذاتانسانروحونفس
ناطقه اوســت که در صورت قــ ّوت آن ،باکي از ضعف و
معلولیتجسمانينیستودراینمیانمعلوانعلیرغم
محدودیتهايجسميباخودباوري،تاشواعتقادقلبي،
به حقیقت خواستن توانستن است ،دست یافته اند و بر

توانایي هاي پنهان خود افزوده اند و سرافرازانه در عرصه
هايگوناگونایفاينقشمينمایند
ویبیانکرد:زیرساختهای شهرونقلوانتقالبایدبه
نوعی باشد که معلوان دشواریهای حرکتی نداشته
باشندودرمهندسیشهریبایدمعلواندیدهشوند
این مقام مســئول با اشاره به این موضوع که معلولیت
محدویت نیست ،تصریح کردند :معلولیت محدودیتی
برایفردمعلولنخواهدداشتاگرارادهفردمعلولقوی
باشدومدالآوردنمعلولیندرعرصههایجهانیورزشی
دراینچندسالهگواهبراینادعاست
مدیرکل بهزیســتی اســتان مرکزی اذغان داشــت
:خوشــبختانه در حال حاضر نگاه جامعه به معلولین و
همچنینعزموارادهخودآنهاتغییرکردهتاجاییکهشاهد
وروداینعزیزاندربخشهایمختلففرهنگیوورزشی
درعرصههایملیوبینالمللیهستیمکهامیداستبا
توجهبیشتربهآنهاشاهددرخششبیشترشانباشیموی
تاکید کرد :روز جهانی معلوان تنها مختص کشور ما
نیستوهمگانبایدهموارهبهاینقشرتوجهویژهداشته
باشندوهمهبایددرفراهمسازیشرایطزندگیبهتربرای
اینقشرخاصجامعهتاشکنیمواینمهمنیازمندیک
همتجمعیوهمراهیمردماست
ایشاندرادامهباتاکیدبرلزومتقویتمشارکتاجتماعی
افرادمعلولدرجامعه،کمکبهتشکیلگروههایخودیار
بهمنظورحمایتوتوسعهجامعهخاصمعلوانراازمهم
تریناقداماتبرایتقویتمشارکتاجتماعیاینقشراز
جامعهدانست
امینیبیانکرد:دربسیاریاززمینههامعلواناستعدادها
وتواناییهایویژهایدارندکهدرافرادسالمکمتروجود
داردوشکوفاکردنآنهانیازمندداشتناعتمادبهنفسدر
درونخودمعلواناست.

تجلیل از  21انجمن و فعال زیست محیطی کشور برگزاری دومین جایزه ملی محیط زیستی
جایزه محیط زیســتی دکتر رادمنش بعنوان فرایندی مردمی با مدیریت بخش
خصوصیسازوکاریاستبرایشناسایی،معرفی،تقدیروحمایتازهمهکسانیکه
گروهی یا فردی برای پاسداشت سرزمین خود داوطلبانه تاش می کنند .دومین
دورهجایزهملیمحیطزیستیدکتررادمنشنیزدرآذرماهجاریرونماییوبیشاز
نودویکانجمنوفردکاندیددریافتجایزهشدندکههیاتداوریبیستویکانجمن
وفردرامنتخبجایزهنمودند.وجودمنتخبینیازیازدهاستانفارس،لرستان،تهران،
سیستان،کهگیلویه،خوزستان،بوشهر،کردستان،مازندران،گلستانوهرمزگان،
نشانازافزایشدلهایپاکیاستکهبرایماموطنمیتپد.دومینجایزهمحیط
زیستیدکتررادمنشباحضوردوستدارانوفعانزیستمحیطیکشوربرگزارشد.
محیطزیستبهموضوعیحاشیهایبدلشدهاست
دکتررادمنشدرایننشستبااشارهبهموضوعتخریبونابودیمحیطزیستاظهار
کرد:محیطزیستهنوزبرایبیشترمردمیکبحثحاشیهایاستکهبهگمانشان
ازشکمسیریاست،برایعدهاینیزیکبحثروشنفکریاست.ویافزود:اینافراد
درنشستهایخصوصیشانازفلسفه،ازسیاستوازمسایلاجتماعیسخنمیگویند
وگریزیبیعملهمبهمسایلزیستمحیطیمیزنندوغرمیزنند.رادمنشبابیان
اینکهبرایعدهاندکیتخریبمحیطزیست،یکتهدیدجدیودرحدمرگوزندگی
استتصریحکرد:تخریبمحیطزیستبرایاینعدهاندکهمانحالتیراداردکه
مادردرهایبسیارشیبدارنشستهوسیلیهولناکویایکرانشسهمگیندرحال
خراب شدن روی سر ماست و واقعیت تخریب محیط از آن سیل هولناک و یا رانش
سهمگینهمهولناکتراست.
بقاینسلانساندرگرویبقایمحیطزیستاست
رادمنشاضافهکرد:درمواجههباآنسیلویارانشماشانسکمیبرایزندهماندن
و نجات داریم ولی با نابودی محیط زیست ما کوچکترین شانسی برای زنده ماندن

نداریم باز هم تکرار میکنم کوچکترین شانسی برای زنده ماندن نداریم .چرا؟ چون
محیطزیستهمانهواییاستکهتنفسمیکنیم.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست در حال مردن است و موجودات زنده و از جمله
انسان هم در حال مردن هستند مردن با مردنی که برای ما آشناست متفاوت است
خاطرنشان کرد :قب ً
ا پدران ما میمردند و فرزندان به زندگی ادامه میدادند ولی اگر
محیطزیستبمیردماوفرزندانماهمگیباهممیمیریم .رادمنشیاداورشد:این
سیراضمحالشروعشدههنوزبیشترمامتوجهنیستیموآمارشروعسرطانهاراکه
در اثر بهم خوردن نظم طبیعت و شیوه های زندگی است روز به روز در حال افزایش
وبیشترشدناستواینشروعمرگونابودیتدریجیاست.
نجاتمحیطزیستتاشصدچندانمیطلبد
ویباطرحاینسوالکهآیابااحساسچنینخطریجاییبراینشستنوتعللکردن
هست؟ ما یا باید تاشمان را صد چندان کنیم و یا بمیریم ،عنوان کرد :این همایش
برایتقدیرازکسانیراهاندازیشدهکهدرایننبردسهمگینسهیمهستندامیدوارم
این تقدیر و تشکر را هرچند اندک از ما بپذیرند و جهاد خودشان را در این راه بیش از
پیشزیادترکنند.
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نخستینجشنوارهبین
المللیمحصواتغذایی
سالم و ارگانیک در رشت
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بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریرشت،این
جشنوارهباشعارازمزرعهارگانیکتاسفرهبومآوردوباهدفمعرفیمحصوات
سالمغذاییبهمصرفکنندگانبرگزارمیشود.نمایشگاهمحصواتغذایی
ســالم و کارگاه های آموزشی مرتبط از بخش های این جشنواره هستند و
فعاانصنعتغذایکشوردرآنحضورخواهندیافت.شایانذکراستاین
از تاریخ 16لغایت ۲1آذر ماه در دانشــگاه آزاد اسامی واحد رشت واقع در
دروازهاکانبرگزارمیشود.گفتنیاستاینجشنوارهبهوسیلهدانشگاهآزاد
اسامیواحدرشتوسازمانجهادکشاورزیاستانگیانباهمکاریشورای
اسامیشهررشتوشهرداریرشتوهمچنینمشارکتبسیاریازدستگاه
هایاجراییوشرکتهایمرتبطبرگزارمیشود.
بهره برداری از قطعه دوم خط هاشمی -غدیر

تقویتولتاژبرقمسکنمهر
شهر رامین یکی از اهداف

مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایخوزستانبابیاناینکهقطعهدومخط
 13۲کیلوولتهاشمی  -غدیرباارزشسرمایهگذاری ۲۵۵میلیاردریال
بهپایانرسید،افزود:تقویتولتاژشهرستانماثانیورامینوایجادظرفیت
جهت منازل تازه تاسیس مسکن مهر در شهر جدید رامین از مهم ترین
اهدافبهرهبرداریاینپروژهاست.
بهگزارشروابطعمومیشرکتسهامیبرقمنطقهایخوزستان،محمود
دشتبزرگطولاینخطرا3۲کیلومترمداراعامکرد.ویامکانبارگیری
کامل از ظرفیت منصوبه در پست شهید هاشمی ،ایجاد امکان مانور بین
پست های شهید هاشمی و شمال غرب اهواز ،کاهش بارگیری از پست
 ۴۰۰کیلو ولت شمال غرب اهواز و امکان برق صنایع و کارگاه های جاده
اهواز به شوشتر و اهواز به مسجد سلیمان را از دیگر اهداف بهره برداری از
اینپروژهاعامکرد.مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایخوزستانافزود:از
ابتدایسالجاریتاکنون ۸۴کیلومترمدارخطو 36کیلومترمدارهادی
پرظرفیتبهبخشانتقالوفوقتوزیعشبکهتحتنظارتاینشرکتدر
استانهایخوزستانوکهگیلویهوبویراحمداضافهشدهاست.

مدیر عامل فواد متیل :

ایجادتابلویقیمتخردهفروشی
محصواتفوادی

محسن رضیعی ،مدیرعامل شــرکت فواد متیل ،در حاشیۀ برگزاری
نمایشگاهمتافوگفت:بهعنوانشبکۀتوزیعمحصواتفوادیکشورودر
راستایرضایتمندیهرچهبیشترمشتریان،فوادمتیلاستفادهازتوان
استارتآپهاوسیستمبهروزفناوریاطاعاترادردستورکارخودقرارداده
است.
ویاظهارداشت:اگرچهعمومبازرگانان،تجاروفعاانصنعتفوادکشور،
با مراکز خدماتی فواد مبارکه آشنایی دارند ،اما مراکز خدماتی شرکت
فوادمتیلبهعنواناولینوبزرگترینشبکۀتوزیعمحصواتفوادمبارکه،
طی ربع قرن گذشــته ،خدمات ارزنده و بزرگی را به مشتریان بزرگترین
هلدینگفوادیکشورارائهکردهاست.
رضیعیباتأکیدبرنقشمراکزخدماتیگفت:دراینراستاهموارهتاشبر
اینبودهاستتاانتظاراتودیدگاههایمشتریانبهسمعونظرمدیریتو
خطوطتولیدفوادمبارکهرساندهشود.دراینفرایندشرایطبرد-بردبرای
فواد مبارکه با ارائه دیدگاههای مشتریان و شکلگیری صنایع کوچک با
تأمینورقموردنیازآنهاحتیدرکمترینمقادیرفراهمشد.
ویدربخشدیگریازسخنانخودافزود:باتوجهبهپیشرفتتکنولوژیو
ظهور استارتآپها ،شرکت فوادمتیل درصدد اصاح شبکۀ توزیع است؛ و
در این خصوص در پی تغییر شیوۀ توزیع با استفادۀ گسترده از ITاست.
ضمن اینکه مدیرعامل فواد مبارکه همواره بر اســتفاده از ظرفیتهای
استارتآپهاوشرکتهایدانشبنیانتأکیدداشتهودارند.بههمینمنظورو
برای شــروع این کار درصدد ایجاد یک تابلوی قیمت خردهفروشــی
محصواتفوادیدربخشتولیداتفوادمبارکههستیم.
مدیرعاملشرکتفوادمتیلدرتوضیحعملکرداینتابلویپیشنهادی
گفت:قیمتگذاریدراینتابلومانندنظامموجوددربازارسرمایه،براساس
نظامعرضهوتقاضاستوهیچگونهقیمتگذاریبهروشدستوریدراین
تابلوجاینخواهدگرفت.عاوهبرآن،سقفوکفمحدودکنندهایدراین
روش در نظر گرفته خواهد شد و در صورت نیاز به تأیید نهادهای نظارتی
قیمتگذاری،بهدنبالآنهستیمتاتأییدیههایموردنظرنیزاخذشود.به
نظرمیرسداینتابلوبهیکتابلویرسمیدرسطحکشورتبدیلشود.به
همیندلیلبرایطراحیاینمدل،ازاقتصاددانان،متخصصانبازار،نخبگان
مراکزخدماتیومعاونتفروشفوادمبارکهکمکخواهیمگرفتتااین
مدلطرحیکاملوجامعبرایجلبرضایتمشتریانگردد.

آخر

حضوررومئوکاستلوچی
ویوجینوباربابادونمایش
در ایران

روزنامه اجتماعی ،فرهنگی  ،سیاســی
صاحب امتیاز و مدیرمســئول:
سید حکمتاه موسوی
زیر نظر شــورای سردبیری
نشــانی :تهران ،تقاطع ســمیه و مفتح،
خیابان ســمیه  ،پاک  110-108واحد 14
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رومئو
کاستلوچی
کارگردان
شناخته شده
ایتالیایی و
یوجینو باربا
نویسنده و
کارگردان
شهیر دانمارکی
شرکت
کنندگان سی
و هشتمین
جشنواره
بینالمللی
تئاتر فجر
خواهند بود.

رومئو کاســتلوچی کارگردان شناخته شده
ایتالیایی و یوجینو باربا نویسنده و کارگردان
شــهیر دانمارکی شــرکت کنندگان سی و
هشتمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر
خواهند بود.
به گزارش ایلنا ،نمایش «جولیوس سزار» به
کارگردانی رومئو کاستلوچی و نمایش «بای
زندگی (زندگــی مزمن)» بــه کارگردانی
یوجینو باربا در ســی و هشتمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر روی صحنه میروند.
نمایش «جولیوس سزار» با نگاهی پژوهشی
و رویکردی غیرمتعارف توسط کاستلوچی و
گروهشطیدودههاجراشدهاست.همچنین
گروه تئاتر «اودین» با نمایش «بای زندگی
(زندگی مزمن)» به کارگردانی یوجینو باربا و
نیز مجموعــهای از کارگاههای تخصصی به
مدت پنج روز در این رویداد هنرهای نمایشی
حضور خواهند داشت.
جزییات هر دو نمایــش ،کارگاهها و برنامه
حضــور ایــن مهمانــان در ایــران متعاقبا
اطاعرسانی خواهد شد.
ســی و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر به دبیری نادر برهانــی مرند  1۰تا ۲۰
بهمن امسال برگزار میشود.

نمایشگاه گروهی کارتون
و کاریکاتور “طنزیم”
افتتاحشد
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حمیدرضا نعیمی:

مسئوانسعینکردندمسائل
فرهنگیراازسیاستجداکنند
حمیدرضانعیمیباتاکیدبراینکهسوبسیددولتبه
فرهنگوهنر،نهلطفبهاینحوزهکهدرواقعکمکی
بهخودشاست،گفت:اگرامروزدرگردابسیاستو
اقتصاد گرفتار شدهایم به این دلیل است که فرهنگ
بالندهای نداریم .دولت ما متاســفانه به هنرمندان و
مشخصااهالیفرهنگ،بهدیدهیکرقیبنگاهمیکند
که میخواهد او را شکست داده و از میدان به در کند.
حمیدرضا نعیمی (کارگردان و بازیگر تئاتر) درباره
شرایطکنونیتئاتربهخبرنگارایلناگفت:منمترصد
فرصتی برای آمادهســازی یک نمایــش در یکی از
سالنهای بزرگ پایتخت هســتم و باید بگویم در
ســالهای گذشــته بیکمترین حمایت یا وجود
سرمایهگذارواسپانسری،میتوانستمنمایشهایمرا
کارکنم.باسرمایهشخصیشروعبهتولیدمیکردمو
با همه بازیگران و عوامل قراردادی منعقد میکردم و
وقتی نمایش پس از گذراندن دوره تمرین ،کســب
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مجوز و انجام تبلیغات روی صحنه میرفت ،از همان
ابتدامیتوانستیمقسطاولقراردادراپرداختکنیم.
نعیمیادامهداد:امادراینلحظهجزیکهراسوترس
ندارمکهبهمنمیگویدسمتکارفرهنگینرو؛هراسی
کهمنرابهاینسمتسوقمیدهدکهتولیدفرهنگی
راآرامآرامکناربگذارموبهیکهنر،شغلوحرفهدیگر
بپردازم.بهایندلیلکهدولتنهتنهاکمکینمیکند،
بلکهتولیدمحصواتفرهنگیرایکجورکارتجاری
میبیندکهآنهابدهکاردولتاند.
او با اشــاره به اینکه «در تمام دنیــا ،هنرمندان به
شکلهایمختلفتحتحمایتدولتقرارمیگیرند»
گفت:همینااندرشهرلندنچندایستگاهمتروی
خط یــک از کار افتاده اما تمام فضای آن از ســوی
شــهرداری به مکانهایی برای برگزاری کنسرت،
نمایش،گالریهاواجتماعاتدیگرتبدیلوطراحی
شده اســت .بنابراین کافی است بهعنوان هنرمند

نخواهید در ســالنهای معمول اجرا کنید؛ با یک
درخواست از شــهرداری ،بدون هیچ هزینهای این
مکانهارادراختیارشماقرارمیدهندومیتوانیدآنجا
بهتولیدکارهنریودرآمدزاییبپردازید.
کارگردان نمایش «سقراط» با طرح این پرسش که
«چرابایدکشورماایناندازهباکشورهایدیگرمتفاوت
باشــد؟» گفت :ما که میتوانستیم الگوی بسیاری
کشورهایدیگرشویم،چرابهجاییرسیدیمکهازدنیا
بازماندیم؟قبلازپیروزیانقاباسامی،یکمکان
فرهنگیکهجزوسرمایههایملیومردمیمحسوب
میشــد ،اجاره داده نمیشد ،حتی یک نمونه هم از
چنین موردی گزارش نشده است ،اما پس از انقاب،
تااروحدترااجارهدادندوحتیایدهاینبودکهتئاتر
شهر و بسیاری سالنهای دیگر هم به اجاره سپرده
شوند .و این ترسناکترین اتفاقی بود که در سرتاسر
ایرانهمآرامآرامدرحالشکلگیریاست .نعیمیبا
طرحاینمسالهکه«چرادولتبایدبهاینفکربیفتد
کهازهنرمندپولدریافتکند؟»گفت:بایدبدانیمکه
سوبسیددولتبهحوزهفرهنگوهنربههیچعنوان
لطفدولتنیست؛اتفاقاکمکدولتبهخودشاست.
او تصریح کرد :اگر امروز در عرصههای سیاســی و
بســیاری از عر صههای دیگر بسیار ضعیف عمل
میکنیم و با شکست و نقصهای جدی و اشکاات
اساسیمواجهیمبهایندلیلاستکهازابتدایانقاب،
مسئوانماسعینکردندمسائلفرهنگیراازمسائل
سیاسیجداکنند.همانکسانیکهسیاسیبودندبه
مقوله فرهنگ هم نگاه سیاسی کردند و به فرهنگ،
کجدارومریزوحتیازسربیزارینگریستند.
نعیمیادامهداد:جالباستبدانیدوقتیکمیسیون
فرهنگی مجلس دو دوره پیش ،میخواست شکل
بگیرد،هیچکسازنمایندگانمجلسبرایعضویت
دراینکمیســیونحتیکاندیداهمنبودند.یعنی
هیچکسهیچعاقهایبهکارفرهنگیوبررسیامور
فرهنگی کشــور نداشــت .بهطوریکه تا مدتها
کمیســیون فرهنگی مجلس کسی را نداشت و در
نهایت وقتی دیدند خجالتآور شده ،عدهای گفتند
عضویت در آن را به عهده میگیرند! این یعنی ما در
مقولهفرهنگباختهایم.

تاش برای ثبت جهانی لعاب ایرانی زرین فام

نمایشگاه
گروهی
کارتون و
کاریکاتور
“طنزیم” با
استقبال
مخاطبان
روبرو شد.

نمایشــگاه گروهی کارتــون و کاریکاتور
“طنزیم” با استقبال مخاطبان روبرو شد.
به گزارش ایلنا ،نمایشگاه گروهی کارتون و
کاریکاتور “طنزیم” روز گذشته جمعه 1۵
آذر مــاه  9۸در حضــور کامبیزدرمبخش
(طراح ،کاریکاتوریســت ،طراح گرافیک،
دارای نشان شوالیه از دولت فرانسه ،)۲۰۰۴
ثنا حسین پور (تصویرگر و کاریکاتوریست)،
علــی جهانشــاهی (کاریکاتوریســت و
تصویرگر ،برنده جایزه بینالمللی نمایشگاه
کاریکاتور آموریستیکا ایتالیا  ،)199۵و تنی
چند از هنرمندان و کاریکاتوریســتها در
نگارخانه شــمیس افتتاح و با اســتقبال
مخاطبان و هنرمندان روبرو شد.
این نمایشــگاه که به سرپرســتی گالری
شمیس و با همکاری “هم استودیو” برگزار
شده است ،تا روز پنج شنبه  ۲۸آذر ماه 9۸
در نگارخانه شمیس به آدرس :فرمانیه،بلوار
اندرزگو،بعد از ســلیمی شــمالی،کوچه
دانیالی،پاک  ۸به اســتقبال مخاطبان و
هنرمندان رفت.

نمونههای ایرانی زرین فام قویتر از نمونههای ژاپنیاند

شریفزادهباتاکیدبراحیا،آموزشوتاشبرایثبتجهانیهنرلعابزرین
فام به عنوان یک لعاب ایرانی در یونسکو تصریح کرد :آثار ساخته شده در
کشوربسیارقوییترازنمونههایمشابهاینلعاباستکهتوسطپژوهشگران
ژاپنیساختهشدهاند.
بهگزارشایلنا،سیدعبدالمجیدشریفزاده(رییسگروهپژوهشیهنرهای
سنتیپژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگری)بااشارهبهتاشهاییبرای
ثبتجهانیلعابایرانیزرینفامدرخصوصتاریخچهسفالزرینفامگفت:
در آثاری که از دوران پیش از اسام به خصوص در دوره ساسانی به دست
آمده،استفادهازطاونقرهدرساختظروفمشاهدهشدهواینموادیکیاز
مهمترینموادیاستکههنرمندانازآنبهرهمیبردندبههمینعلتدر
دورههاییادشدهشاهدساختظروفطاییونقرهاییوگسترشهنرهای
مرتبطباآنمانندقلمزنیودواتگریهستیم.
وی افزود :با ورود اسام به ایران و تغییر مباحث تفکری و اعتقادی مبنی بر
اینکهدرفرهنگاسامینبایدازطاونقرهبرایظروفاستفادهشودومکروه
دانستناینامرمیانمردم،استفادهازظروفسفالیبهجایاستفادهازظروف
ساختهشدهباچنینفلزاتوموادگرانبهاییگسترشیافت.
رییس گروه پژوهشی هنر های سنتی با بیان اینکه در اوایل دوره اسامی
مراکزسفالگریدرایرانگسترشبسیاریپیداکردهبوداظهارکرد:دراین
دورهشاهدآنهستیمکهدرشهرهاییمانندنیشابور،ری،اراک،کاشانو...
سفالگریوساختظروفاهمیتبسیاریپیدامیکند؛بااینحالهمچنان

هنرمندانوصنعتگرانایندورهدرتاشبودندتابتوانندلعابهاییراتولید
کنندکهویژگیهایزیباشناسانهبهتریداشتهوشفافترباشند.
ویادامهداد:دراوایلدورهاسامیتحواتعمدهتریدربحثلعاببوجود
میآیدوشیوههایمختلفلعابگذاریازتنوعلعابهاگرفتهتاشیوهساخت
لعابهایزیررنگی،رورنگیو...گسترشپیدامیکند.
شریف زاده با بیان اینکه منع بکارگیری طا و نقره در دوره اسامی باعث
گشایشدربخشدیگریازهنروبکارگیریمواددرایرانشدهاستگفت:
صنعتگران دوره اسامی با تولید لعابهای گوناگون با شیوههای مختلف
توانستند ظرفهای سفالی بسازند که با اینکه تالو طا را دارند در آن ها از
طااستفادهنشدهاست.
اینپژوهشگرحوزههنرهایسنتیافزود:مواردمطرحشدهدارایوجهمهمی
استچهبهدلیلهنریکهدرکیمیاگریاتفاقافتادهوچهبهلحاظساخت
واختراعانواعلعابهایزیباوبکارگیریآنهادرساختظروف.

