
اقتصاد ایران، تحمل فشار بیش از این را ندارد
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با 
بیان اینکه طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، ۲۰ درصد از 
سرطان های ریه ناشی از آلودگی هوا هستند، گفت: متاسفانه از 
زمان تصویب و ابالغ اجرای قانون هوای پاک از سال ۱۳۹۶ تاکنون اقدام 

جدی در زمینه کاهش آالینده های هوا انجام نشده است.
دکتر عباس شاهسونی، با اشاره به سرطان زا بودن ذرات معلق کمتر 

از ۲.۵ میکرون، گفت: از سال ۲۰۱۶ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به 
عنوان آالینده های سرطان زا شناخته شد و در عین حال موسسه ای هم 
تحت نظر سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که به طور کلی آلودگی 
هوا به طور قطعی سرطان زا است. در عین حال طبق برآورد سازمان 
جهانی بهداشت، ۲۰ درصد از سرطان های ریه ناشی از آلودگی هوا هستند.
صفحه ۲

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی:

وام ازدواج به هر شخص
 فقط یک  بار داده می شود

افت بازار مسکن ادامه خواهد داشت
ن  ا ر و مشـا یـه  د تحا ا ییـس  ر
معامـالت  اینکـه  بیـان  بـا  امـالک 
مسـکن در ۱۰ ماهـه ابتدای امسـال 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل تـا ۳۳ 
درصـد رشـد داشـته اسـت، گفـت: اگر شـوک 
ارزی نداشـته باشـیم بازار مسـکن تا سـه سال 
آینده آرام اسـت.مصطفی قلی خسـروی درباره 
آخریـن وضعیـت بـازار مسـکن و اجـاره گفت: 
خریـد و فـروش ملـک در کل کشـور در ۱۰ 
ماهه ابتدای امسـال رشـد نسـبی را نشان می 
دهـد کـه البتـه در دو مـاه اخیـر بـازار بـا افت 

اسـت. مواجه شـده 
صفحه ۳

قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی خبر داد،

پرداخت ۴۷۲ کمک هدیه ازدواج 
به زوج های تحت حمایت
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

5ایران زمین
تامین  13 میلیون 

لیتر از انواع 
فرآورده های نفتی 
در خراسان رضوی

6ورزش
خداحافظ

 ای داغ
 بر دل نشسته

هنگ 7فر

باقرزاده-مدیر شرکت  خبری شهرستان مشهد سمیه  گروه 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی افزود: 
خراسان رضوی یکی از ۳۷ منطقه کشور است که حدودا بالغ 
بر ۱۳ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی را در روز تامین 

و توزیع می کند.

بهشت زهرا بار دیگر آرامگاه ابدی یک ستاره دیگر از فوتبال 
ایران شد و اینبار مهرداد میناوند در میان شوک دوستداران 

فوتبال در قطعه 255 آرام گرفت.
تیم محبوب 98 اولین ستاره خود را از دست داد و اینبار 
بیماری کوید_۱9 مهرداد میناوند را در میان ناباوری و شوک 

اهالی فوتبال به کام مرگ کشید.

معاون صنایع دستی با تاکید بر اینکه کرونا نفس صنعت گران و 
هنرمندان کشور را به شماره انداخته و ضرر و زیان بسیاری 
از اسفندماه  را متحمل شدیم، در این زمینه توضیح داد: 
بازارچه های صنایع دستی  نمایشگاه ها،  تمام  گذشته  سال 
تعطیل بوده و صادرات چمدانی کشور با وقفه ها و رکودهای 

بی سابقه ای همراه بود.

کرونا نفس 
هنرمندان را به 

شماره انداخته است

وزارت بهداشت خواستار اجرای قانون هوای پاک کاهش قیمت نفت 
در برابر افزایش کرونا

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در مارس با ۰.۵ درصد 
کاهش، به ۵۲ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص که روز پنج شنبه 
یک درصد سقوط کرده بود، از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۳ درصد کاهش داشته 
است.بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در مارس با ۷ سنت کاهش، به ۵۵ دالر و ۴۶ سنت 
در هر بشکه رسید. معامالت نفت برنت پنجشنبه شب گذشته با ۰.۵ درصد کاهش بسته شده بود.
صفحه ۳

در  بیماران  دوباره  افزایش  مینو محرزگفت: شاهد 
بیمارستان ها هستیم، علت اصلی این افزایش بی توجهی 
مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی است و اگر با همین 
روند جلو برویم احتماال در اسفند ماه شاهد خیز جدید و موج چهارم انتشار 

کرونا در ایران خواهیم بود.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: روند افزایش بیماری کووید۱۹ 

و انتشار ویروس کرونا در ایران بسیار نگران کننده است و تعداد بیماران 
بستری که به بیمارستان ها مراجعه می کنند و نیز بیماران سرپایی رو 
به افزایش است، علت اصلی آن هم افزایش دورهمی ها، تجمعات و 
مسافرت هاست و اینکه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در بین 

مردم کاهش یافته و رفت و آمدها در اماکن عمومی بیشتر شده است.
صفحه ۲

روند افزایش بیماری کرونا بسیار نگران کننده است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مناقصه عمومی 

با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه خرید تجهیزات آتش نشانی جهت شهرداری بوشهر به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از 
سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد 
مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

آخرین مهلت مدت قراردادشماره فراخوان موضوع ردیف 
خرید اسناد 

آخرین مهلت 
تحویل پاکات 

تاریخ بازگشایی 
پاکتها 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال( 

خرید تجهیزات آتش نشانی ۱
۱۱۳۹۹/۱۱/۱۴۱۳۹۹/۱۱/۲۵۱۳۹۹/۱۱/۲۶۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه شمسی ۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۰جهت شهرداری بوشهر 

توضیحات
۱- محل و آخرین مهلت تحویل اسناد )شامل اصل و پاکت الف( اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر تا پایان وقت اداری مورخ درج شده در جدول ضمنا تصویر پاکت الف و سایر 

پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد. 
۲- پاکتهای مناقصه در ساعت ۱۱ یازده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود. 

۳- تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی با اوراق مشارکت 
یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۱۰۰۳۲88۶8۴ بانک شهر مرکزی ارائه گردد. 

۴- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir درج گردیده است. 
۵- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 

۶- مدت اعتبار پیشنهادها سه سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد. 
۷- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 

8- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 
۹- محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد. 
۱۰- اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف آدرس: بوشهر – میدان شهرداری – شهرداری مرکزی – طبقه دوم – اداره 

امور پیمان تلفن ۰۷۷۲۳۳۳۴
۱۱- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵۱۹۳۷۶8

شناسه آگهی : ۱۰8۵88۹
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر 

جناب آاقی دکتر حسین انتظامی
ابِریَن الَّذیَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصیبٌَه َقالُوا إِنَّا ِلَّ َو إِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن ِر الَصّ َوبَِشّ

فقدان اسفناک پدر گرامی تان، زنده یادحاج محمد انتظامی، محب اهل بیت ،خادم الرضا و از بزرگان و مصلحان خراسان 
را به جنابعالی و خاندان شریف انتظامی سوگمندانه تسلیت می گوییم.

تندرستی و شکیبایی بازماندگان و مغفرت ابدی آن پدر مهربان را از حضرت دوست خواستاریم.
جمعی از مدیران مسئول روزنامه های کشور
انجمن صنفی مدیران رسانه
کلینیک رسانه

فسبحان  الذی بیده ملکوت کل شئ 
و الیه ترجعون

جناب آاقی دکتر حسین انتظامی

 رییس محترم سازمان سینمایی کشور

اندوه جانفرسای درگذشت پدر بزرگوار جنابعالی بر 
دوستدارانتان سایه افکند و فقدان آن ذات گرامی، 

دلهای بسیاری را عرصه درد و داغ کرد.
این جانب خود را در غم بزرگتان شریک دانسته و 
از خداوند متعال می خواهم آن پیر به حق پیوسته را 
که از خادمان ساحت قدس رضوی بودند، در بهشت 
نامتان  که  جنابعالی  به  و  دهد  مأوا  خویش  حضور 
همواره یادآور خدمت به اهل رسانه و فرهنگ است 

و خانواده محترم صبر و اجر کرامت فرماید.

پدرام پاک آیین

کا من علیها فان و یبقی 
وجه ربک ذوالجالل و االکرام

جناب آاقی دکتر حسین انتظامی
با خبر  از فوت پدر گرامی شما  تاثر  و  نهایت تاسف  با 
و بسیار اندوهگین شدم. این ضایعه بزرگ را به شما و 
خانواده محترمتان تسلیت می گویم و امیدوارم که خداوند 

روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداند.

هرمز هوشمندراد

پرسپولیس تیم بزرگی است؛
اخباری: با تقویت تیم، در لیگ برتر می مانیم

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز می گوید با توجه به نوع فوتبالی که تیمش ارائه 
می دهد، جایگاهش پایین جدول نیست.

سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ماشین سازی تبریز اظهار کرد: 
درگذشت مهرداد میناوند عزیز را تسلیت می گویم. درباره بزرگی پرسپولیس صحبت های زیادی 
شده و فینالیست آسیا است. فوتبالی که آقای گل محمدی به آن اعتقاد دارد، مبتنی بر مالکیت 
و چرخش توپ است و همچنین استفاده از فضاها است. ما سعی کردیم روی این موضوع کار 
کردیم و بازیکنان ما انگیزه الزم برای بازی با پرسپولیس را دارند و امیدواریم با اتکا به مسائل 
تاکتیکی بتوانیم بازی خوبی را شاهد باشیم.وی افزود: پرسپولیس تیم بزرگی است. من به 
شخصه حضور برخی بازیکنان که الگوی دیگران هستند را نعمت می دانم. بازیکنی مثل سید 
جالل حسینی که یک الگو برای جوانان است. همه تیم ها اگر بازیکنی مثل سید جالل دشته 

باشند که خیلی خوب است. در تیم ما مهدی اسالمی و مهدی مومنی الگوی بقیه هستند.
او در پاسخ به این سوال که چقدر به بقا در لیگ برتر امیدوار است گفت: با توجه به 
بازی هایی که انجام دادیم، توانستیم موقعیت های کمی به حریف بدهیم و فرصت های خوبی 
را هم به دست آوردیم. با نوع فوتبالی که بازی می کنیم جایگاه ما انتهای جدول نیست. 
کمی بدشانس و کمی هم بی تجربه بوده ایم. اگر در نیم فصل تیم را تقویت کنیم حتما در 

لیگ برتر می مانیم.

صفحه ۳
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عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی:
وام ازدواج به هر شخص فقط یک  بار داده می شود

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش مبلغ 
وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ گفت: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های 
احتمالی ناشی از این افزایش، به هر شخص در دوران زندگی فقط یک بار 

وام ازدواج داده خواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص جزئیات افزایش مبلغ وام ازدواج 
در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: دولت در الیحه بودجه ۵۰ میلیون تومان برای 

هر عروس و داماد در نظر گرفته بود.
وی افزود: در مجلس شورای اسالمی اما مبلغ این وام ۲۰ میلیون 

تومان افزایش یافت و به ۷۰ میلیون تومان )به ازای هر نفر( رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: همچنین یک اعتبار تشویقی برای پسرانی که زیر ۲۵ 

سال و دخترانی که زیر ۲۳ سال ازدواج می کنند، گذاشته شد.
وی ادامه داد: براساس این اعتبار تشویقی، ۳۰ میلیون تومان برای این 
دختران و پسران )زیر ۲۳ سال وپسران ۲۵ سال( اضافه و در مجموع ۱۰۰ 
میلیون تومان دریافت خواهند کرد.به گفته نماینده مردم شاهین شهر، میمه 
و برخوار در مجلس، به منظور جلوگیری از برخی تبعات احتمالی افزایش 
مبلغ وام )همچون خرید و فروش وام، طالق و ازدواج های صوری و...( 

نیز به هر شخص فقط یک بار وام ازدواج داده خواهد شد.
وام ازدواج از سال ۱۳۹۶ با مبلغ ۱۰ میلیون تومان به  روز شد و در 
سال ۹8 و ۹۹ به ترتیب به ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان )به هر نفر( با 

بازپرداخت هفت ساله و بهره چهار درصد افزایش یافت.
از آغاز تشکیل دولت تدبیر و امید مجموع میزان این وام نیز برابر 
با ۲ هزار میلیارد تومان بود که از سال ۹۶ به ۱۰ هزار میلیارد و در سال 
۹۷ نیز به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.سال ۹8 نیز نزدیک به 
۳۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در کشور پرداخت و به  روز شد و در 
سال ۹۹ نیز رقم این وام نیز در مجموع به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

نماینده مردم زنجان:
با مدیریت درست، ضرر سهامداران بورس جبران شود

شرایط  به  اشاره  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک 
نابسامانی که در بورس موجب ضرر بسیاری از خرده سهامداران شد، تاکید 
کرد: شرایط باید به گونه ای مدیریت شود که ضرر سهامداران جبران شود.

مصطفی طاهری، با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در روزها و ماه 
های اخیر اظهار داشت: پیش تر بارها نسبت به شرایطی که اکنون در بازار 
سرمایه ایجاد شده است، تذکر داده بودیم و چنین شرایطی را پیش بینی 
کرده بودیم، ضمن اینکه به مردم توصیه هایی داشتیم و به وزیر اقتصاد 
نیز گفته بودیم این روال مدیریتی بازار سرمایه اشتباه است ولی متاسفانه 

به این توصیه ها توجهی نشد.
نماینده مردم زنجان افزود: اما از این پس مسئولین این حوزه باید 
تالش الزم را داشته باشند و احتیاط کنند که مردم و سهامداران دچار 
ضرر نشوند، در واقع باید به کیفیت این بازار عمق بدهیم چراکه متاسفانه 
خیلی از افرادی که وارد این بازار می شوند شناخت کامل از بازار ندارند و 

به همین دلیل متضرر می شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: ماهیت بورس 
و فعالیت های اقتصادی تعاریف خود را دارند و مسئولین و سهامداران 
نیز باید به این مهم توجه کنند، البته در خصوص شرایط ایجاد شده و 
ضررهایی که به سهامداران وارد شد، چاره ای نیست که قوه قضاییه وارد 

موضوع شده و از اقدامات قهریه استفاده شود.

افزایش نگرانی ها از آمار ابتال به سرطان؛
وزارت بهداشت خواستار اجرای قانون هوای پاک

رییس گروه سـالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشـت با بیان اینکه 
طبـق بـرآورد سـازمان جهانـی بهداشـت، ۲۰ درصـد از سـرطان های ریـه 
ناشـی از آلودگـی هـوا هسـتند، گفـت: متاسـفانه از زمان تصویـب و ابالغ 
اجـرای قانـون هـوای پـاک از سـال ۱۳۹۶ تاکنـون اقـدام جـدی در زمینه 

کاهـش آالینده هـای هوا انجام نشـده اسـت.
دکتـر عبـاس شاهسـونی، بـا اشـاره بـه سـرطان زا بـودن ذرات معلق 
کمتـر از ۲.۵ میکـرون، گفـت: از سـال ۲۰۱۶ ذرات معلـق کمتـر از ۲.۵ 
میکـرون بـه عنـوان آالینده هـای سـرطان زا شـناخته شـد و در عیـن حال 
موسسـه ای هـم تحـت نظـر سـازمان جهانـی بهداشـت اعالم کـرد که به 
طـور کلـی آلودگـی هـوا بـه طـور قطعـی سـرطان زا اسـت. در عیـن حال 
طبـق بـرآورد سـازمان جهانـی بهداشـت، ۲۰ درصـد از سـرطان های ریـه 

ناشـی از آلودگـی هوا هسـتند.
شاهسـونی همچنیـن اظهـار کـرد: مهمتریـن مشـکل مـا در زمینـه 
آلودگـی هـوا ذرات معلـق کمتـر از ۲.۵ میکـرون در شـهر تهـران و سـایر 

کالن شـهرها اسـت.
وی دربـاره اقدامـات اساسـی در زمینـه کاهـش آلودگی هـوا، تصویح 
کـرد: اقـدام اصلـی کـه بایـد انجـام شـود، اجـرای قانـون هـوای پـاک 
بـدون هیچگونـه مالحظـه ای اسـت. زیـرا منابـع آلودگی هوا فقـط از یک 
منبـع نیسـت و منابـع ثابـت، متحـرک، سـوخت های خودروهـای دیزلـی، 
موتورسـیکلت های فرسـوده و خودروهـای فرسـوده از جملـه منابـع آلـوده 
کننـده هـوا در تهران و کالن شـهرها محسـوب می شـوند. البته بیشـترین 
درصـد آالیندگـی بـه خودروها و موتورسـیکلت های فرسـوده و خودروهای 

دیزلـی مربوط اسـت.
وی تاکیـد کـرد: تاکنـون متاسـفانه اقـدام جـدی در زمینـه کاهـش 
آالینده هـای هوا انجام نشـده اسـت. طبق بررسـی هایی که انجـام داده ایم، 
از زمـان تصویـب و ابـالغ اجـرای قانون هوای پاک از سـال ۱۳۹۶ تاکنون 
کـه در پایـان سـال ۱۳۹۹ بـه سـر می بریـم، عمـال میـزان ذرات معلق در 
هـوا کاهشـی نداشـته اسـت و به همان مقدار  اسـت. بنابرایـن تاکنون این 

قانـون هیچگونـه تاثیـری بـر کاهش آلودگی هوا نداشـته اسـت.

عادی انگاری کرونا؛ مهم ترین نگرانی این روزهای وزارت 
بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی و عدم 
عادی انگاری کرونا، گفت: وضعیت بیماری به هیچ وجه به ثبات نرسیده و 

همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است.
این  دکتر سیما سادات الری، گفت: مسئوالن نظام سالمت کشور 
روزها نگران افتادن به تله عادی انگاری شرایط بیماری در کشور هستند. 
ما به هیچ وجه نباید مسیرعادی انگاری را در روابط شخصی و اجتماعی 

در پیش بگیریم.
وی افزود: وضعیت بیماری به هیچ وجه به ثبات نرسیده و همچنان 

ناپایدار، حساس و شکننده است.
الری با تاکید بر اینکه در قبال سالمت یکدیگر مسئول هستیم، اظهار 
کرد: کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی می تواند مقدمه شروع موج مجدد 

بیماری در کشور باشد.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

روند افزایش بیماری کرونا بسیار نگران کننده است
شاهد  محرزگفت:  مینو 
در  بیماران  دوباره  افزایش 
علت  هستیم،  بیمارستان ها 
اصلی این افزایش بی توجهی مردم به 
و  است  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
احتماال  برویم  جلو  روند  همین  با  اگر 
موج  و  خیز جدید  ماه شاهد  اسفند  در 
چهارم انتشار کرونا در ایران خواهیم بود.

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عضو 
کووید۱۹  بیماری  افزایش  روند  افزود: 
انتشار ویروس کرونا در ایران بسیار  و 
بیماران  تعداد  و  است  کننده  نگران 
مراجعه  ها  بیمارستان  به  که  بستری 
رو  سرپایی  بیماران  نیز  و  کنند  می 
آن  اصلی  علت  است،  فزایش  ا به 
و  تجمعات  ها،  دورهمی  افزایش  هم 
مسافرت هاست و اینکه میزان رعایت 
مردم  بین  در  بهداشتی  های  پروتکل 
کاهش یافته و رفت و آمدها در اماکن 

عمومی بیشتر شده است.
یافته  جهش  ویروس  گفت:  وی 
اما  دارد  وجود  کشور  در  هم  انگلیسی 
ابتال  موارد  دوباره  افزایش  اصلی  علت 
ویروس  به  ربطی  مستقیما  کرونا  به 
نشدن  رعایت  علت  به  و  ندارد  جدید 
در  و  جامعه  در سطح  بهداشتی  اصول 

بین مردم است.

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عضو 
انگلیسی  یافته  جهش  ویروس  درباره 
یافته  جهش  ویروس  د:  دا توضیح 
انگلیسی در ایران هم دیده شده و حتما 
نباشد، شاید  وجود دارد، مگر می شود 
از مدتها قبل هم بوده است. به هر حال 
انگلیس تنها کشوری که به طور مرتب 
و مداوم ویروس را ژنوتایپ می کند و 
می  رصد  را  ویروس  جهش  تغییرات 
کند و در این مورد سیستم قوی برای 
آزمایش مداوم نوع ویروس دارد، هیچ 
ژنوتایپ  انگیس  اندازه  به  دنیا  جای 
به  دهد  نمی  انجام  را  کرونا  ویروس 
همین علت هم توانستند جهش ویروس 

را شناسایی کنند.
محرز گفت: ویروس جهش یافته 

همه  و  ایران  آمریکا،  به  اکنون  کرونا 
جای دنیا رفته است چون به هر حال 
هم  ایران  در  دارد.  وجود  ها  مسافرت 
از  و  انگلیس  به  پروازها  و  آمد  و  رفت 
است.  بوده  همیشه  ایران  به  انگلیس 
ایران  در  ویروس  این  امیدواریم  البته 
خیلی پخش نشود اما اگر گسترش پیدا 

کند، نگرانی ها بیشتر می شود.
در هر صورت  داشت:  اظهار  وی 
افزایش موارد ابتال به کرونا هنوز ربطی 
ویروس  انتشار  و  ویروس  جهش  به 
ندارد  ایران  در  انگلیسی  یافته  جهش 
و چه این ویروس در ایران پخش شده 
اپیدمی  با این  یا نه، برای مقابله  باشد 
هنوز حرف اول را رعایت پروتکل های 
همه  در  ماسک  زدن  شامل  بهداشتی 

اماکن عمومی، شستن مداوم دست ها 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مردم به 
میزان بیش از ۱.۵ متر دارد و تا زمانی که 
واکسیناسیون گسترده مردم انجام نشود 
باید این اصول بهداشتی ضروری در بین 

مردم رعایت شود.
ویروس کرونا عامل بیماری کووید 
۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان 
در  کوتاهی  مدت  در  و  مشاهده  چین 
که  طوری  به  شد؛  منتشر  جهان  همه 
اسفند ۹8  سازمان بهداشت جهانی در 
)فوریه ۲۰۲۰( بروز پاندمی )همه گیری 

جهانی( این بیماری را تأیید کرد.
یا  آلوده  دست  با  کرونا  ویروس 
تنفسی  قطرات  حتی  و  سرفه  عطسه، 
افراد  از طریق دهان، بینی و چشم به 
منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و 
وچشایی  بویایی  در  اختالل  درد،  بدن 
عالئم  جمله  از  گوارشی  مشکالت  و 
 8۰ از  بیش  است.   ۱۹ کووید  بیماری 
دچار  نیز  ویروس  به  مبتالیان  درصد 

بیماری خفیف می شوند.
جهش ویروس کرونا در انگلستان 
سرایت،   افزایش  موجب  که  آفریقا  و 
شده،  آن  میر  و  مرگ  و  بیماری زایی 
به  جهان  در  را  جدیدی  نگرانی های 

وجود آورده است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
کرونا از طریق غذا هم منتقل می شود

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با بیان اینکه احتمال 
سرایت ویروس کرونا از طریق مواد غذایی وجود دارد، گفت: این احتمال به خصوص 

در مورد غذاهای غیر صنعتی، غیر کارخانه ای و سنتی بیشتر است.
امیرمحمد مرتضویان- رییس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی- در نشست خبری تازه های غذا، تغذیه و کرونا با اشاره به نتایج مطالعات 
انجام شده در این مرکز تحقیقات  و انیستیتو با بیان اینکه در ابتدای اپیدمی کرونا 
این سوال مطرح بود که آیا مواد غذایی شامل خود غذا و بسته بندی غذا می تواند 
باعث سرایت ویروس به بدن شوند، گفت: تحقیقات ما نشان داده که این احتمال 
وجود دارد ولی سازمان جهانی بهداشت قویا در ابتدا اعالم کرد که سرایت کرونا 

از طریق غذا صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه در کل میکروب و باکتری از دو طریق می تواند آلودگی را 
وارد بدن کند، گفت:  یا غذاها خاستگاه میکروب هستند و یا اینکه آلودگی ثانویه 
صورت می گیرد یعنی به نحوی غذا آلوده شده و بعد آن آلودگی وارد بدن شده است.

وی افزود: در مورد کرونا فرضیه اول کمتر محتمل است یعنی غذا خاستگاه 
ویروس باشد که البته تحقیقاتی در این رابطه در جریان است ولی از طریق غذای 
آلوده به ویروس یا از طریق ترشحات تنفسی فرد مبتال این احتمال یعنی سرایت 
الودگی از طریق غذای آلوده به انسان وجود دارد و اکنون ثابت شده است که اگر 
فردی آلوده به کرونا باشد با یک عطسه و سرفه می تواند غذا را آلوده کند و این 
آلودگی را به سایرین منتقل کند. رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
با تاکید بر اینکه امکان سرایت کرونا از طریق غذا به بدن وجود دارد و این موضوع 

به خصوص در مورد غذاهای غیر صنعتی، غیر کارخانه ای و سنتی  وجود دارد.
با اشاره به طراحی یک مطالعه اصیل در این رابطه ، گفت: بر  مرتضویان 
انواع بسترهای غذایی تزریق کردیم تا ببینیم که  اساس این فرضیه کرونا را به 
در این بسترها می تواند بماند یا خیر؟، در مورد لبنیات یافته های تکان دهنده ای 
افراد توصیه می شود که مصرف  اکثر  به  پاستوریزه که  داشتیم در خصوص شیر 
کنند؛ پاستیرازسیون معمولی  ۷۵ درجه سیلیسیوس به مدت ۱۵ ثانیه است که در 
از بین بردن این ویروس در شیر پرچرب ناتوان بود و عماًل دیده می شود که کرونا 

باقی می ماند.
به گفته وی،  توصیه می شود که  بخصوص در مورد شیر های چرب دمای 8۰ 
درجه تا یک دقیقه، اعمال شود، میدانیم که اگر شیر ۳ درصد چربی داشته باشد حداقل 
باید این دما را ببیند به خصوص در مورد شیر سنتی چون از طرق مختلف احتمال 

آلودگی دارد ولی در مورد شیر صنعتی دخالت افراد و احتمال آلودگی کمتر است.
وی با اشاره به نکته بعدی در مورد بحث فرآورده های منجمد و  بستنی، عنوان 
کرد: نتایج تحقیقات نشان داد که به خصوص در مورد بستنی سنتی اگر شیر آن 
پاستوریزه نباشد امکان انتقال ویروس وجود دارد و حتی اگر پاستوریزه باشد، ممکن 
است در آن آلودگی ثانویه ایجاد شده باشد، بنابراین توصیه ما این است که در رابطه 
با این گونه محصوالت مردم دقت بیشتری داشته باشند؛  البته این مشکل را در رابطه 
با بستنی های صنعتی نداریم به خاطر اینکه فرد آلوده کننده در این رابطه در تماس 
نیست. مرتضویان همچنین در مورد فراورده های اسیدی مانند دوغ و آب میوه ها 
که ph پایین و اسیدیته باالیی دارند، نیز گفت: در مورد دوغ تا دو ماه که این سیر 
را پیگیری کردیم،  دیده شد که اگرچه جمعیت ویروس کم می شود ولی نه تا میزان 
زیر آستانه بیماری زایی و لذا احتمال انتقال ویروس به بدن وجود دارد. این مساله 
به خصوص در رابطه با آب میوه ها و نوشیدنی های سنتی اگر آلوده شود، محتمل 
تر است.وی با بیان اینکه این ترس و نگرانی در رابطه با فرآورده های صنعتی زیاد 
نیست، گفت: نگرانی بیشتر در رابطه با فرآورده های سنتی است که اتفاقًا سرانه 
مصرف بسیار باالیی دارند؛ بنابراین ما لبنیات سنتی را یک ریسک می دانیم و در 

رابطه با شیر سنتی حتما باید قبل از مصرف جوشانده شود.
رییس انیستیتو تغذیه، همچنین در مورد فراورده های گوشتی مانند سوسیس 
و همبرگر، گفت: آزمایش های انجام شده نشان داد که خوشبختانه سرخ کردن و 
دمای باال کرونا را از بین می برد، بنابراین این فرآورده ها در صورت پخته شدن و 

سرخ کردن مشکل ندارند.

دعوای زن و شوهری در ساوه قربانی گرفت
دعوای زن و شوهری در روستای سقانلیق ساوه قربانی گرفت.

علوم  دانشکده  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  اعالم  اساس  بر 
پزشکی ساوه، در نهم بهمن ماه مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس شهرستان 
ساوه از یک مورد ضرب و جرح خانوادگی در روستای سقانلیق این شهرستان گزارشی 

را دریافت کرد.
پایگاه سیلجرد به محل حادثه مشاهده شد  اورژانس ۱۱۵  اعزام تیم عملیاتی  با 
که درگیری و نزاع بین زوجین یک خانواده از اتباع افغانستان باعث قربانی زن خانواده 

شده بود.
بر  فلزی  میله  اصابت  به علت  خانواده  این  ۳۵ ساله  گزارش، زن  این  اساس  بر 
فرق سرش که توسط همسرش صورت گرفته بود در همان لحظه های اولیه به علت 

شدت جراحات وارده جان باخته بود.

چهار کشته در تصادف جاده خرم آباد - بروجرد 
روابط عمومی جمعیت هالل احمر لرستان اعالم کرد: چهار نفر براثر برخورد یک 
دلیل شدت  به  بروجرد  آباد-  پژو ۴۰۵ در محور خرم  با سواری  تریلی  کامیون  دستگاه 

جراحات جان باختند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر لرستان، این تصادف رانندگی جمعه 
شب گذشته در محور خرم آباد - بروجرد به وقوع پیوست  که عالوه بر مرگ چهار نفر، 

موجب زخمی و مصدوم شدن پنج نفر نیز شد.

و  کنترل  مرکز  با  تلفنی  تماس  از  لرستان، پس  احمر  اعالم جمعیت هالل  طبق 
هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر )۱۱۲( یک تیم امدادی به محل حادثه واقع در 

کیلومتر ۶۰ محور خرم آباد - بروجرد اعزام شد.
به   ۱۱۵ اورژانس  و  امدادی  نیروهای  توسط  تصادف  این  مصدومان  همچنین 

بیمارستان منتقل شدند.

شهادت یک مرزبان در درگیری با قاچاقچیان در هرمزگان 
معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی هرمزگان از درگیری مرزبانان با قاچاقچیان در 

مرزهای آبی شهرستان قشم و شهادت یک مرزبان در این درگیری خبر داد.
سید مرتضی اوالد علی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بامداد پنجشنبه در درگیری 
مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با قاچاقچیان یکی از مرزبانان این شهرستان به نام استواریکم 

»حسن واعظی تختی« به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق، اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی 
حامل  شناور  زیادی  تعداد  با  شهرستان  این  آبی  مرزهای  در  زنی  گشت  حین  قشم 
مرزی  نوار  به سمت  حرکت  درحال  گروهی  به صورت  که  قاچاق  و  ممنوعه  کاالی 

برخورد کردند. بودند، 
وی تصریح کرد: مرزبانان با مشاهده قاچاقچیان دستور توقف شناورها را دادند که 
یک فروند از شناورهای قاچاقچیان با نیت صدمه زدن به شناور سازمانی حمله ور شد که 
در اثر برخورد شناور قاچاقچیان با شناور سازمانی، یکی از مرزبانان به نام استواریکم »حسن 

واعظی تختی« به دلیل برخورد شدید به درجه رفیع شهادت نائل شد.
معاون اجتماعی مرزبانی هرمزگان اضافه کرد: شناور مهاجم از محل متواری شد و 

تالش ماموران برای دستگیری آنان ادامه دارد.
به گفته وی، دراین درگیری ۲ نفر دیگر از مرزبانان به شدت مجروح شدند و در 

بیمارستان در حال مداوا هستند.
مراسم وداع و تشییع پیکر پاک شهید واعظی تختی از ساعت هشت صبح روز جمعه 
دهم بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور مسووالن مرزبانی، انتظامی استان و همرزمان و خانواده 
معظم شهید از محل ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان برگزار و برای خاکسپاری 

به زادگاه شهید در گلزار شهدای شهر تخت منتقل  شد.
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نود پردازشی 1α مایکرون قدرت پردازشی 
حافظه های DRAM را افزایش می دهد

فناوری های مربوط به حافظه در دهه ی گذشته به صورت مداوم بهبود پیدا کرده اند 
تا شرکت های تولیدی بتوانند حافظه هایی مطابق نیاز روز بسازند. هرچه زمان می گذرد 
تراکم بیت و قدرت پردازشی حافظه  ها افزایش می  یابد و هم زمان فناوری های جدید 

باعث کاهش مصرف انرژی می شوند.
حافظه  تولید  به  که  را  جدیدی  پردازشی  نود  به تازگی   Micron(( مایکرون 
مربوط می شود و برخی بهبودها نسبت به نسل قبل تجربه کرده، به نمایش گذاشته است؛ 
 DRAM بااین حال مایکرون درنهایت مجبور می شود برای ادامه ی تولید حافظه های

خود به شکل مناسب سراغ استفاده از تکنیک EUV برود.
براساس گزارش خبرگزاری تک اسپات، مایکرون طی چند وقت اخیر فرایند تولید 
حافظه ی DRAM را با استفاده از نود پردازشی جدید وان آلفا )α ۱ )آغاز کرده است 
و موفق شده سری اول این حافظه ها را در دسترس شماری از بزرگ ترین مشتریان 
را تحت  تراکم های مختلفی  برای حافظه  مایکرون  نود جدید  قرار دهد. ظاهرا  خود 
پشتیبانی قرار می دهد، از هشت تا ۱۶ گیگابایت. این نود در حال حاضر به منظور تولید 
حافظه های نوع DDR۴ و LPDDR۴ مورداستفاده قرار می گیرد و مایکرون قصد 

دارد به مرور زمان آن را به تمام محصوالت تولیدی خود گسترش دهد. 
مایکرون درحالی اطالعیه ی مربوط به نود پردازشی وان آلفا را منتشر می کند 
که طی ماه های اخیر میزان تقاضا برای تراشه های حافظه به شکل محسوسی افزایش 
تولیدی  هزینه های  بهبود  به  نیاز  می شود  باعث  موضوع  همین  و  است  کرده  پیدا 

بیش ازپیش حس شود.
از سال ۲۰۱۹ تاکنون بخش اعظم فرایند تولید DRAM های مایکرون با استفاده 
از فناوری ۱Z nm )نام تجاری لیتوگرافی ۱۰ نانومتری مایکرون( ساخته می شوند، 
آلفا باعث افزایش ۴۰ درصدی تراکم حافظه می شود و  بااین حال نود پردازشی وان 
هم زمان ۱۵ درصد مصرف انرژی را کاهش می دهد. ظاهرا در حدود ۱۰ درصد از قدرت 
به دست   DRAM اعمال شده در طراحی  بهبودهای  به لطف  افزایش یافته  پردازشِی 
آمده اند که شامل مواردی مثل کاهش درخورتوجه بیت الین و وردالین و همچنین 

استفاده از مواد اولیه ی بهتر و ابزارهای پیشرفته تر می شود.
مایکرون گفته است که قصد دارد فرایند ادغام نود پردازشی وان آلفا با تمامی 
محصوالت سری DRAM را تا پایان سال جاری میالدی به اتمام برساند؛ هدفی 
جاه طلبانه که با درنظرگرفتن شرایط بغرنج زنجیره های تأمین به دلیل دنیاگیری ویروس 
کرونا، کمی عجیب به نظر می رسد اما ظاهرا مایکرون در تالش است تمامی توانایی های 
خود را در این زمینه به کار ببندد. مدیران اجرایی مایکرون در اوایل ماه جاری میالدی 
در جلسه ای با سرمایه گذاران شرکت کردند و به آن ها گفتند که درحال نظارت روی 
فعالیت های تولیدی برای پیدا کردن اختالالت احتمالی هستند و فعال هیچ مورد خاصی 

پیدا نکرده اند و ظاهرا همه چیز به خوبی پیش می رود.
فعالیت های  روی  قطعات  کمبود  که  است  این  مایکرون  مشکل  بزرگ ترین 
است  اثر گذاشته  اپل  و  انویدیا  و   AMD(( ام دی  ای  نظیر  بزرگی  شرکت های 
 DDR۴ و همین موضوع درنهایت باعث می شود میزان تقاضا برای حافظه های
بیاید.  پایین   GDDR۶X و   GDDR۶ LPDDR۵ و  LPDDR۴X و  و 
کاهش  باعث  آلفا  وان  جدید  پردازشی  نود  می گوید  مایکرون  این ها  همه ی  با 
محصوالت  این  نهایی  قیمت  احتماال  و  می شود   DRAM تولیدی  هزینه های 

را در بازار پایین می آورد.
سامیت سادانا، قائم مقام اجرایی مایکرون، در بیانیه ای می  گوید فناوری وان آلفای 
جدید این شرکت باعث تولید کم مصرف ترین DRAMهای موبایلی در صنعت می شود 
و مزیت های محصوالت DRAM این شرکت را به حوزه های دیتاسنتر و کالینت 
و صنعتی و خودرو نیز وارد می کند. مایکرون می گوید به لطف جایگاه برجسته ای که 
در حوزه ی حافظه های DRAM و NAND دارد می تواند باعث رشد هرچه بیشتر 
این دو حوزه شود؛ انتظار می رود بازار حافظه های DRAM و NAND در دهه ی 

بعدی، بیشترین سرد رشد را در بین قطعات نیمه  هادی تجربه کنند. 
در  است.  داده  تشکیل  را  مایکرون  کسب و کار  از  بزرگی  بخش   DRAM
مایکرون  درآمد  از کل  درصد   ۷۰ میالدی،  سال ۲۰۲۰  پایان  به  منتهی  سه ماهه ی 
ازطریق فروش حافظه های DRAM به دست آمده بود. واحد DRAM مایکرون 
۴٫۰۶ میلیارد دالر درآمد به همراه حاشیه ی سود ۳۱ درصدی برای این شرکت به ارمغان 

آورد و همین موضوع نشان می دهد مایکرون در وضعیت خوبی به سر می برد.

داد  بررسی های یک مطالعه نشان 
که افرادی که شخصیت روان رنجور دارند 
رفتارهای خشونت آمیز بیشتری را در حین 

رانندگی از خود بروز می دهند.
کشورهای  در  جاده ای  تصادفات 
توسعه یافته و در حال توسعه یک مشکل 
مهم و یکی از علل اصلی مرگ در جهان 
و  اقتصادی  پیامدهای  فاجعه  این  است. 
دارد.  دنبال  به  زیادی  بسیار  هزینه های 
بر اساس آخرین گزارش جهانی وضعیت 
جهانی  سازمان  توسط  که  راه ها  ایمنی 
مرگ های  است،  شده  منتشر  بهداشت 
از سوانح ترافیکی سال ۲۰۱۶ در  ناشی 
ایران حدود ۱۵ هزار نفر برآورد شده است.

حوادث  کثر  ا در  نسانی  ا عامل 
خشونت  و  دارد  کلیدی  نقش  ترافیکی 
عنوان  به  راننده،  تهاجمی  رفتارهای  و 
رفتارها  این  است.  خطر  اصلی  عامل 
پیش بینی کننده  غیرمستقیم  صورت  به 

تصادفات هستند.
که  داده  نشان  مطالعات  برخی 
تاثیر  تحت  می تواند  راننده  رفتارهای 
گیرد  ر  قرا و  ا شخصیتی  ویژگی های 
در  می تواند  شخصیتی  ویژگی های  و 
عتقاد  ا به  باشد.  موثر  فرد  نندگی  را
پنج  از  انسان  شخصیت  روان شناسان 
این  است.  شده  تشکیل  اصلی  ویژگی 
موافق   برون گرایی،  شامل؛  ویژگی  پنج 
و  وظیفه شناسی  بودن،  پذیرا  بودن، 

روان رنجوری هستند.
خص  شا ن  ا میز که  ی  د ا فر ا
افرادی  است،  زیاد  آن ها  در  برون گرایی 
از  که  هستند  اجتماعی  و  خوش مشرب 
و  اجتماعی  دورهمی های  و  ارتباطات 
افرادی که شاخص  شلوغ لذت می برند. 
خوبی  به  باالست،  آن ها  بودن  موافق 
و  می کنند  همکاری  و  مشارکت  بقیه  با 
نیازهای  از  مشخص  مواقع  در  حاضرند 
خودشان کوتاه بیایند. افرادی که شاخص 
به  دارند،  باالیی  آن ها  وظیفه شناسی 
تک تک مراحل مسئولیت وظایفشان دقت 
می کنند. افرادی که شاخص پذیرا بودن 
در آن ها باالست، خالقیت بیشتری دارند 
و دارای روحیه ای ماجراجود و تجربه گرا 
هستند. شاخص روان رنجوری نیز شامل 
احساس غم و اندوه، دمدمی مزاج بودن 
و نداشتن ثبات احساسی است. این افراد 
راحت تر و سریع تر از سایرین عصبی و یا 
را  منفی  احساسات  و  می شوند  غمگین 

تجربه می کنند.
از آن جا که در ایران، ارتباط میزان 
رانندگان  شخصیتی  صفات  و  خشونت 
با  پژوهشگران  است،  ناشناخته  تقریبا 
رفتارهای  میزان  این  مطالعه ای  انجام 

با  آن  ارتباط  و  رانندگان  خشونت آمیز 
صفات شخصیتی آن ها را بررسی کردند.

یوسفی؛  نه  ترا و  سوری  حمید 
رتقای  ا تحقیقات  مرکز  پژوهشگران 
مصدومیت های  از  پیشگیری  و  ایمنی 
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این  انجام  در  که  بودند  پژوهشگرانی 

مطالعه مشارکت داشتند.
اطالعات مورد نیاز این مطالعه در 
با   ۱۳۹۷ دی ماه  تا  شهریور  زمانی  بازه 
استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. در 
این پرسش نامه، اطالعات جمعیت شناختی 
بروز خشونت، مورد بررسی قرار  افراد و 
گرفت. همچنین صفات شخصیتی افراد 
شخصیتی  پرسش نامه  از  استفاده  با  نیز 

»نئوفرم«، ارزیابی شد.
شامل:  خشونت  بروز  سواالت 
عصبانی شدن از عدم توجه سایر رانندگان 
رانندگان،  سایر  تعقیب  شما،  عالئم  به 
رانندگان  سایر  سر  پشت  کم  بافاصله 
کردن،  رانندگی  آن ها  ترساندن  جهت 
اعتراض با حرکات دست، با صدای بلند 
بدوبیراه گفتن، زبان یا شکلک برای سایر 
رانندگان درآوردن، استفاده از نورباال در 
رانندگان، عصبی  اذیت سایر  برای  شب 
گیر  یا  ترافیک  در  افتادن  گیر  از  شدن 
افتادن پشت راننده ای که آهسته رانندگی 
می کند، انتقام از سایر رانندگانی که شما 
را عصبانی کرده اند، عبور از چراغ قرمز، 
ترمز کردن وقتی راننده دیگری با فاصله 
رانندگی می کند،  نزدیک پشت سر شما 
تغییر مسیر ناگهانی بدون راهنما، بسیار 
بوق  جلویی،  خودروی  به  شدن  نزدیک 
زدن برای راننده ای که شما را عصبانی 
گالویز  و  ماشین  از  شدن  پیاده  کرده، 
شدن با سایر رانندگان، کورس گذاشتن 
با سایر رانندگان، عبور از شانه جاده در 
سایر  با  مجادله  و  بحث  ترافیک،  زمان 

با  رانندگی  پارک،  بر سر جای  رانندگان 
سرعت بیش ازحد مجاز و زیر پا گذاشتن 
صورت  در  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 

اطمینان از عدم جریمه شدن؛ بود.

در این پژوهش، از رانندگان وسایل 
پایانه های  در  مختلف  موتوری  نقلیه 
برخی  و  نی  ا توبوس ر ا نی،  ا تاکسی ر
تهران پارس،  آزادی،  مناطق  خیابان های 
در  تجریش  و  آرژانتین  میدان  پونک، 
پرسش نامه  تا  شد  خواسته  تهران،  شهر 
تحقیق را تکمیل کنند. سپس داده های 
به دست آمده از این مطالعه با استفاده از 

روش های آماری، تحلیل شد.
شرکت  نفر   ۳۱۲ مطالعه  این  در 
از  درصد   8۷.۳ کلی  طور  به  و  کردند 
زن  درصد   ۱۲.۷ و  مرد  شرکت کنندگان 
رانندگان  سنی،  گروه  بیشترین  بودند. 
سنی  میانگین  و  بودند  سال   ۴۶ باالی 
شرکت کنندگان ۴۲ سال بود. نوع وسیله 
نقلیه آن ها ۶8.۲ درصد سواری، ۵.۲ درصد 
درصد   ۲.۳ اتوبوس،  درصد   ۱۷.۹ وانت، 
مینی بوس و ۶.۴ درصد موتورسیکلت بود.

بیشترین ویژگی شخصیتی در بین 
 ۳۰.۲ میزان  با  وظیفه شناسی  رانندگان، 
درصد و پس از آن شاخص برون گرایی 
ویژگی  همچنین  بود.  درصد   ۲۱.۲ با 
ویژگی  کم ترین  بودن،  پذیرا  شخصیت 
شخصیتی در رانندگان بود )۱۳.۲ درصد(.

داد  نشان  مطالعه  این  یافته های 
که موارد عصبی شدن از گیر افتادن در 
ترافیک یا گیر افتادن پشت راننده ای که 
درصد(،  کند)۲.۷۵  می  رانندگی  آهسته 
را  شما  که  راننده ای  برای  زدن  بوق 
عصبانی کرده )۲.۵۶ درصد( و اعتراض 
موقع  که  رانندگانی  به  با حرکات دست 
 ۲.۴۵( می کنند  عصبانی  شمارا  رانندگی 
و  خشونت  میانگین  بیشترین  درصد(، 

برای  درآوردن  شکلک  یا  زبان  موارد 
عبور  و  درصد(   ۱.۴۲( رانندگان  سایر 
کمترین  درصد(   ۰۱.۴۵( چراغ قرمز  از 

میانگین خشونت را داشتند.
در این پژوهش؛ بین میزان خشونت 
و صفات شخصیتی روان رنجوری، ارتباط 
بین  ارتباطی  و  داشت  وجود  معنادار 
شخصیتی  ویژگی های  سایر  با  خشونت 

دیده نشد.
پژوهشگران این مطالعه با توجه به 
آمده می گویند: »می توان  به دست  نتایج 
صفات  دارای  افراد  که  کرد  استدالل 
شخصیتی روان رنجوری به دلیل مستعد 
بودن  پایین  باال،  استرس  به  بودن  ابتال 
ناگهانی،  به طور  احساسی،  یداری  پا
گروه های  سایر  از  سریع تر  و  راحت تر 
می شوند  و خشمگین  شخصیتی عصبی 
نیز  را  بیشتری  و رفتارهای خشونت آمیز 
در حین رانندگی از خود بروز می دهند«.

به گفته این محققان؛ توانایی درک 
و پیش بینی رفتار رانندگان در بهبود ایمنی 
راه های جاده ای ضروری است. همچنین 
می تواند اطالعات مفیدی برای مداخالت 
ایمنی جاده ای در میان کاربران جاده در 
مدیریت  سیاست های  کند.  ارائه  ایران 
از  می تواند  برنامه ها  و  ترافیک  ایمنی 
طریق شناخت شخصیت ها و نقش آن ها 

در رفتار رانندگی مؤثرتر واقع شوند.
ای  جاده  ایمنی  اقدامات  همچنین 
بیشتر در معرض  را که  راننده هایی  باید 
دارند،  قرار  رانندگی  نامطلوب  رفتارهای 

هدف قرار دهد.
سال  پاییز  مطالعه؛  این  یافته های 
جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با 
عنوان »بررسی ارتباط بین میزان خشونت 
بین  شخصیتی  صفات  و  رانندگی  در 
رانندگان شهر تهران« در مجله تخصصی 

اپیدمیولوژی ایران، منتشر شده است.

بررسی رفتار شناسی افراد در جامعه؛

رانندگی شما نشانه شخصیت شماست
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حتمال  ا ز  ا نی ها  نگرا
تصویب تغییرات اعمال شده 
در  تلفیق  کمیسیون  توسط 
افزایش  صحن مجلس و به دنبال آن 
یافته  افزایش  در جامعه  گرانی  و  تورم 
داده  تغییرات  می رسد  نظر  به  است، 
شده و به ویژه افزایش غیر منطقی نرخ 
ارز اثرات منفی قابل توجهی بر معیشت 

خانواده ها داشته باشد.
بررسی بودجه ۱۴۰۰ همچنان در 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
در جریان بوده و قرار است به زودی به 

صحن علنی مجلس برود.
ن  و معا  ، » ی میر ا حسینعلی  «
حاشیه  در  جمهوری  رئیس  پارلمانی 
نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران 
درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰، ضمن اشاره 
روز   ۲ امسال  بودجه  الیحه  اینکه  به 
مجلس  تقدیم  قانونی  موعد  از  زودتر 
طبق  بود:  گفته  شد،  اسالمی  شورای 
نامه مجلس به دولت قرار است الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ از روز سه شنبه در دستور 

صحن علنی مجلس قرار گیرد.
بودجه  زمانی که دولت الیحه  از 
کرد  مجلس  تقدیم  آذرماه   ۱۲ در  را 
این مدت  در  و  ماه می گذرد  دو  حدود 
شکل  آن  پیرامون  فراوانی  بحث های 
گرفته است. کمیسیون تلفیق دست به 
انجام تغییراتی در بودجه زده که از نظر 
دولت آن را از حالت »الیحه« خارج و به 
»طرح« تبدیل کرده است. انگار بودجه 
طرحی است که از جانب مجلس تهیه و 
تنظیم شده است نه الیحه ای که دولت 
واقعیت  باشد.  کرده  ارائه  مجلس  به 
کمیسیون  در  که  آنچه  که  است  این 
بلکه  بودجه  اصالح  نه  گذشت  تلفیق 
درآمدی  اصلی  بنیان های  اصلی  تغییر 

و مصرفی آن است.
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دالر از 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس 
تغییر شاکله اصلی  به معنای  به نوعی 
الیحه پیشنهادی دولت است زیرا بودجه 
چیزی جز درآمدها و مصارف نیست و 
تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه اصلی 

آن که همان درآمدها است.
تا  شده  اعمال  تغییرات  هرچند   
زمانی که به تصویب مجلس نرسد و از 
سوی شورای نگهبان تأیید نشود دولت 
اما  بود،  نخواهد  آن  اجرای  به  موظف 
رسانه ای شدن تغییراتی چون قیمت ارز 
اثرات قابل توجهی بر جو روانی حاکم 

بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
برکسی پوشیده نیست که اقتصاد 
ویژه  به  و  تحریم ها  از  به شدت  ایران 
بیماری  ماندگار  و  سریع  گسترش  از 

کرونا آسیب دیده است و توان تحمل 
در  مردم  ندارد.  را  بیشتر  فشارهای 
بازارهای مختلف چشم به راه تحوالت 
رفع  و  برجام  احیای  از  ناشی  مثبت 
بر هم زدن شاکله  و  تحریم ها هستند 
بودجه به معنای نا امید کردن آنها است. 
زیرا اثرات منفی این تغییرات بر معیشت 
مردم قطعی است. رئیس سازمان برنامه 
هماهنگی  ستاد  جلسه  در  بودجه  و 
طی  جاری  هفته  در  دولت  اقتصادی 
گزارشی به این اثرات احتمالی پرداخت.

باقر  »محمد  گزارش  اساس  بر 
در  نه  شده  اعمال  تغییرات  نوبخت« 
راستای منافع اقشار آسیب پذیر بلکه در 
خدمت افزایش بودجه برخی نهادها بوده 
است. در گزارش رئیس سازمان برنامه 
و بودجه به دولت آمده است که بودجه 
برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ 
از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز 
کاالهای اساسی، افزایش قابل توجهی 

یافته است.
شاید به همین دلیل باشد که حسن 
گفت:  شده  یاد  جلسه  در  نیز  روحانی، 
کرده  ۱۴۰۰مراقبت  بودجه  در  دولت 
است که از پول فقرا به نفع دستگاه های 
خاص هزینه نشود. دولت با توجه به افق 
در  گذاری  ریل  رو،  پیش  بخش  امید 
بخش های خرد و کالن اقتصاد کشور 
با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی 
مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به 

مجلس عرضه کرد.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: 
بی تردید دولت با هر تغییری که موجب 
گرانی کاالی مورد نیاز مردم و نگرانی 
و  تورمی  آثار  دارای  و  عمومی  افکار 
عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم 
باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی 

شود، مخالف است.
منظور رئیس جمهوری از کاهش 
نرخ  افزایش  به  اشاره  ارزش پول ملی 
تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۱۷ به  ارز  تسعیر 

و  تولید  از  کشور،  اقتصاد  کل  است. 
توزیع گرفته تا مصرف و خدمات تحت 
دچار  و  داشته  قرار  ارز  نوسانات  تأثیر 
این  از  می شوند.  نوسان  و  بی ثباتی 
مناسب  ارزی  سیاستگذاری های  رو، 
از  ارز،  بازار  به  دادن  سروسامان  و 
کشور  اقتصاد  انکارناپذیر  ضرورت های 

به ویژه در شرایط کنونی است.
در این مورد »عبدالناصر همتی«، 
رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراحت 
با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و 
به  را  تومان مخالفت کرده و آن   ۵۰۰

زیان اقتصاد کشور دانسته بود.
شرایط  در  که  است  این  واقعیت 
کنونی و وضعیتی که اقتصاد کشور با آن 
رو به رو است، کمترین پیامد ارز ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ تومانی باال رفتن نرخ تورم خواهد 
بود. افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور 
به معنای تورم بیشتر و کاهش ارزش 
پول ملی است. دور باطلی شکل خواهد 
گرفت که هرگز اجازه تک نرخی شدن 

ارز و تقویت پول ملی را نخواهد داد.
این در حالی است که با توجه به 
به  آمریکا  بازگشت  از  ناشی  امیدهای 
صادرات  افزایش  آن  متعاقب  و  برجام 
مردم  بانکی،  منابع  به  دسترسی  و 
را  تورم  نرخ  توجه  قابل  کاهش  انتظار 
تورمی  انتظارات  کاهش  البته  دارند.  
از سوی مردم، بی پایه و اساس نیست. 
از  نیز  کشور  اقتصادی  واقعیت های 
ماه های  در  تورم  نرخ  بودن  کاهشی 

پیش رو حکایت دارد.
در این مورد »عبدالناصر همتی«، 
دو  به  اخیراً  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اشاره کرده  آماری مهم کشور  واقعیت 
 ۱۵.۵ رشد  موضوع  نخستین  است: 
درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری 
و موضوع دیگر توقف رشد »پول« در 
رشد  درصدی   ۱۰.۳ کاهش  و  ماه  آذر 
دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به 
آبان ماه بوده است. از نظر وی  توقف 

رشد »پول« و کاهش رشد دوازده ماهه 
آبان، عالمت  آن در آذر ماه نسبت به 
مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.

تصمیم  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون تلفیق به حذف ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ تومانی و تعیین ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز در جهت 
عکس این جریان عمل می کند. هرچند 
سخنگوی این کمیسیون هدف از حذف 
حقوق  از  صیانت  را  تومانی  ارز۴۲۰۰ 
موضوع  این  اما  بود،  کرده  ذکر  مردم 
اقشار و دهک های  به  تنها خدمتی  نه 
در  بیشتر  بلکه  نمی کند  جامعه  ضعیف 
بازارهای  دالالن  و  سوداگران  خدمت 
مختلف و از جمله بازار کاالهای اساسی 
خواهد بود.در این مورد رییس جمهوری 
پیش تر نیز با تاکید بر اینکه دولت قدم به 
قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را از روی بیشتر 
از  اینکه  بود:  کرد،  گفته  خارج  کاالها 
و  گرفته  و دهل  امروز یک عده طبل 
اعالم کنند که دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پایان یافت، خوب این عده به چه کسی 

خدمت می کنند؟
عالوه بر همه این موارد، کمیسیون 
تلفیق رقم یارانه ها را نیز دو برابر کرده 
است. این موضوع بیش از همه می تواند 
رشد نقدینگی و تورم و در نتیجه فشار 
در  را  پذیر  آسیب  اقشار  بر  مضاعف 
یکباره  اجرای  تجربه  باشد.  داشته  پی 
سال  در  نه ها  یارا هدفمندی  قانون 
برابر شدن  آن چند  دنبال  به  و   ۱۳8۹
جامعه  داده  نشان  قیمت ها  شبه  یک 
چنین  دیگر ظرفیت  اقتصاد کشور،   و 

تصمیم گیری هایی را ندارد.
دولت مخالف پرداخت یارانه نقدی 
باید  یارانه  اما پرداخت  به مردم نیست 
به معنای واقعی هدفمند باشد نه اینکه 
به حدود 8۰ میلیون یارانه پرداخت شود 
و همه، از فقیر تا غنی، از دهک پایین 
یک  به  را  درآمدی  دهک  باالترین  تا 

چشم ببینیم.

بانک توسعه تعاون برای احداث 75 هزار واحد مسکونی، 
تسهیالت پرداخت می کند

رییس هیئت مدیره در سفر به خراسان جنوبی 
هزار   ۷۵ احداث  برای  تعاون  توسعه  دادبانک  خبر 
کندرییس  می  پرداخت  تسهیالت  مسکونی،  واحد 
به  که  در سفری  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیئت 
همراه معاونین و مدیران دستگاه های وابسته وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان خراسان جنوبی 

داشت، ضمن بازدید از طرح های اقتصادی در حال احداث در این استان، 
از پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در قالب ۴ هزار پرونده 

اعتباری طی سال جاری در استان خراسان جنوبی خبر داد.
هیئت  رئیس  فتاحی  تعاون،  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیره بانک و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان 
خراسان جنوبی با عزیمت به شهر خوسف با فرماندار و جمعی از مسئولین این 
شهرستان دیدار کرد. وی پس از بازدید از پروژه هیدروکربن این شهرستان، 
در شهرک صنعتی شهرستان خوسف از کارخانه تولید پودر میکرونیزه بنتونیت 
نیز بازدید کرد و در جریان مشکالت و موانع توسعه این طرح قرار گرفت.

کارند  پروژه طالی شادان شرکت  از  بازدید  فتاحی همچنین ضمن 
صدر با اشاره به سرمایه گذاری ۳۱۰ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون در 
این پروژه گفت: در سال جاری مدیریت شعب بانک توسعه تعاون در استان 
خراسان جنوبی ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در قالب ۴ هزار پرونده 

اعتباری پرداخت کرده است.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه دیدار با فرماندار خوسف 
نیز با اشاره به استقبال بانک توسعه تعاون از پیشرفت طرح های اقتصادی 
شهرستان خوسف، افزود: ۲۰ درصد از اعتبارات منابع بخش صنعت و معدن 
بانک توسعه تعاون کشور در استان خراسان جنوبی  صندوق توسعه ملی 

سرمایه گذاری شده است.
کارگری  پروژه های ورزش  تکمیل  و  احداث  در  تعاون  توسعه  بانک 

کشور مشارکت می کند
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه این سفر به همراه 
نماینده مردم شهرستان نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی و 
ورزش  سالن  تمام  نیمه  پروژه  از  بازدید  در  شهرستان ها،  این  فرمانداران 
اجرای  روند  در جریان  نهبندان  و شهرستان  کارگری شهرستان سربیشه 

این طرح و درخواست اعتبار مورد نیاز آن قرار گرفت.
فتاحی در حضور مسئولین استانی و شهرستانی در خصوص مشارکت 
بانک توسعه تعاون در تکمیل ۵۷ واحد نیمه تمام فرهنگی و ورزشی کشور 
خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون در احداث و تکمیل پروژه های ورزش 
کارگری کشور مشارکت می کند و در همین راستا تأمین اعتبار پروژه های ۱۶ 
استان از محل قرارداد ماده ۵۶ توسط بانک توسعه تعاون در حال انجام است.

در  حضور  ضمن  همچنین  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  رئیس 
شورای اداری شهرستان سربیشه، از اختصاص عدد قابل توجهی از منابع 
و  خبرداده  جنوبی  خراسان  اقتصادی  توسعه  برای  ملی  توسعه  صندوق 
خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون تاکنون از طرح های مرتبط با اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری به طور ۱۰۰ درصد حمایت کرده و آمادگی داریم 
از طریق منابع متمرکز وزارتخانه ای، اعتبارات بیشتری به طرح های خراسان 

جنوبی تخصیص دهیم.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون همچنین خبر داد: طبق تفاهم 
نامه  طرح ملی مسکن کارگری که هفته آینده مابین وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و وزارت راه، مسکن و شهرسازی به امضا خواهد رسید، بانک 
توسعه تعاون طی سه سال ۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی مسکن 
کارگری و کارمندی را تأمین مالی می کند که خراسان جنوبی هم می تواند 

سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.

نگاه ویژه بانک پارسیان به حوزه سالمت کشور؛
با کمک یک میلیارد تومانی بانک پارسیان کلینیک تخصصی 

انجمن آلزایمر به بهره برداری رسید
مرکز درمانی و مشاوره تخصصی انجمن الزایمر 
ایران ) کلینیک تخصصی حافظه( که با کمک یک 
بود، طی  شده  ساخته  پارسیان  بانک  تومانی  میلیارد 

مراسمی به بهره برداری رسید.
دکترضرغامی عضو هیات مدیره بانک پارسیان 
در مراسم بهره برداری از کلینیک تخصصی حافظه، 

گفت : حرکت در مسیر مسئولیت های اجتماعی و کمک های خیرخواهانه هزینه 
نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری است که حاصل و نتیجه آن به خود بانک و 

کارمندان آن بازمی گردد.
به گفته دکتر ضرغامی، از آنجایی که کمک به ارتقای سطح سالمت مردم 
از اولویت های بانک پارسیان است در سال ۹۵ توافق نامه ای به امضای بانک 
پارسیان و انجمن آلزایمر ایران رسید و به تبع آن، کمک یک میلیارد تومانی 
بانک پارسیان برای ادامه ساخت مجتمع کلیلنیک آلزایمر تصویب شد و امروز 
شاهد بهره برداری این مجتمع هستیم و امیدواریم که در سال های آینده هم 
شاهد توسعه میزان و سطح خدماتی که به بیماران آلزایمر ارائه می شود ، باشیم .

تسهیالت میلیاردی پارسیان برای محرومیت زدایی در مناطق محروم
عضو هیات مدیره بانک پارسیان در ادامه به دیگر خدمات ارائه شده از سوی 
بانک پارسیان در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و افزود : به طور خالصه 
می توان گفت که از زمان تاسیس پارسیان، این بانک به شیوه های مختلف در 
مسیر توانمند سازی جامعه حرکت کرده است به طوری که بخش قابل توجهی 

از اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی حاصل فعالیت های این بانک است.
او همچنین در ادامه به همکاری بانک پارسیان با بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره ( اشاره کرد و گفت : این بانک در قالب طرح پیمان روستایی ۱۲ 

هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی پرداخت کرده است.
عضو هیات مدیره بانک همچنین درباره اقدامات انجام شده از سوی بانک 
پارسیان در حوزه های محرومیت زدایی و ارتقای عدالت اجتماعی و سطح سالمت 
جامعه، افزود: تالش برای امنیت غذا ودرمان، تجهیز مراکز درمانی و پرداخت 
تسهیالت به شرکت های دارویی به ویژه داروهای بیماران خاص و سرطانی، آب 
رسانی، گاز رسانی و تامین سرپناه و ساخت خانه های بهداشتی، کارآفرینی از طریق 
توسعه ناوگان های حمل و نقل هوایی کشور، کارخانجات فوالد سازی، بهینه 
سازی تاکسی های فرسوده، حمایت از بنگاه های صادراتی و توسعه پاالیشگاه ها 

از دیگر اقدامات انجام شده توسط بانک پارسیان است.
تشکر ویژه از تالش های بانک پارسیان در ارتقای سطح سالمت جامعه

در این مراسم همچنین صالحی رییس انجمن آلزایمر ضمن تقدیر و تشکر 
از بانک پارسیان در تجهیز و راه اندازی این مجتمع تخصصی برای بیماران 
آلزایمری، گفت: با کمک پارسیان توانستیم قدم بزرگی را در مسیر درمان و بهتر 

شدن وضعیت زندگی بیماران آلزایمر برداریم.
او با بیان اینکه با کمک وزارت بهداشت و صندوق بازنشستگی کشور در 
۱۲ استان کشور مراکزی برای شناسایی و درمان بیماران آلزایمری تاسیس شده 
است، گفت : باید توجه داشت که یک سال تشخیص زود هنگام ۵ سال معلولیت 
ناشی از بیماری را به تعویق می اندازد. به همین دلیل غربالگری در سطح وسیع 
می تواند کمک کند که مردم زندگی با کیفیت تری را داشته و سالمندان عزیز 

هم از زندگی راحت تر و خوب تری بهره مند باشند .
همچنین در این مراسم ایازی معاون اجتماعی سابق وزارت بهداشت ، 
کلهری شهردار منطقه ۵ ، حاجتی رییس هیات مدیره انجمن آلزایمر، خانم صالحی 
رییس انجمن آلزایمر و شتی رییس اداره سالمندی وزارت بهداشت حضور داشتند 
و از تالش های بانک پارسیان در ساخت و تجهیز مجتمع آلزایمر و تالش های 

صورت گرفته برای ارتقای سطح سالمت مردم کشور تقدیر و تشکر کردند.

کاهش قیمت نفت در برابر افزایش کرونا
ویروس  از  نوع جدیدی  پی شیوع  در  روز جمعه  معامالت  در  نفت  قیمت 
کرونا و قرنطینه ها که نگرانیها نسبت به احیای کوتاه مدت تقاضا برای سوخت 

را برانگیخته است، کاهش یافت.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در مارس با ۰.۵ درصد 
کاهش، به ۵۲ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص که روز پنج شنبه 
یک درصد سقوط کرده بود، از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۳ درصد کاهش داشته 
است.بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در مارس با ۷ سنت کاهش، به ۵۵ 
دالر و ۴۶ سنت در هر بشکه رسید. معامالت نفت برنت پنجشنبه شب گذشته با 

۰.۵ درصد کاهش بسته شده بود.
نوع جدید ویروس کرونا که در آفریقای جنوبی شناسایی شده است، به آمریکا 
رسیده است و همزمان اروپا مقررات مربوط به صادرات واکسن را سخت گیرانه تر 
خواهد کرد. دستور ماندن در خانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، سفرها را 

محدود و مصرف سوختها در اقصی نقاط جهان را فلج کرده است.
وعده  و   ۱۹ کووید  واکسنهای  ساخت  تاثیر  تحت  که  نفت  روند صعودی 
عربستان سعودی برای کاهش عمیقتر تولید تقویت شده بود، دوباره متزلزل شده 
است. جهش دوباره کرونا و قرنطینه های متعدد از آسیا تا اروپا، رشد بیشتر قیمتها 
را محدود کرده و دالر قویتر هم جذابیت خرید کاالهایی مانند نفت که به این ارز 

قیمت گذاری می شوند را کاهش داده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، واندا هاری، موسس شرکت واندا اینسایت در 
سنگاپور در این باره گفت: تا زمانی که کمبود واکسن در اروپا و تهدید انواع جهش 
یافته ویروس کرونا روی فضای بازار مالی سنگینی می کند، دشوار بتوان شکستن 

قیمت باالتر در بازار نفت را مشاهده کرد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران اعالم کرد؛
خودکفایی شرکت پایانه های نفتی ایران در حوزه های مختلف

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: این شرکت با اتکا به توان 
نیروی داخلی در حوزه های مختلف عملیاتی توانسته است به جهاد خودکفایی در 
تامین و تجهیز قطعات دست یابد. به گزارش دنیای جوانان از شرکت پایانه های 
نفتی ایران، عباس اسدروز، در بازدید از پایانه نفتی شمال، با اشاره به حضور فعال 
این شرکت در بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
و امضای دو تفاهم نامه با دو شرکت دانش بنیان، گفت: ماموریت شرکت پایانه های 
نفتی ایران دریافت، ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی در سطح کشور 
است که همواره در انجام ماموریت های محوله با حمایت مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران و برنامه ریزی های دقیق کارکنان شرکت توانسته اقدام های مناسبی 

را به سرانجام برساند.
وی افزود: پایانه نفتی شمال با در اختیار داشتن سه پهلوگاه تخلیه و بارگیری 
و سیستم اندازه گیری پیشرفته یکی از مدرن ترین پایانه های نفتی دریای خزر است، 
طراحی این پایانه بر اساس عملیات دریافت نفت خام، اندازه گیری، نمونه گیری و 

ذخیره سازی انجام شده و همه امکانات الزم برای انجام عملیات را داراست.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تصریح کرد: راهبرد این شرکت در 
صعنت نفت کشور با توجه به ابالغ و شرایط ماموریت های محوله از سوی وزارت 
نفت و شرکت ملی نفت ایران متفاوت بوده که با اتکاءبه توان نیروی داخلی این 
شرکت در حوزه های مختلف عملیاتی توانسته به جهاد خودکفایی در تامین و تجهیز 
قطعات دست یابد، از این رو همسو با نوسازی، بهسازی، ایمن سازی زیرساخت های 
راهبردی این شرکت همانند خطوط لوله جریانی، اسکله های صادراتی و مخازن 
ذخیره سازی در یک برنامه ریزی مدون و از پیش تعیین شده در حال انجام است.

اسدروز گفت: توجه به سرمایه انسانی یکی از اصول راهبردی این شرکت 
در همه امور است که با تکیه بر این اصل توانسته ایم در حوزه مهندسی معکوس 

قطعات اقدام های بسیار مناسبی را به سرانجام برسانیم.
وی به اقدام های شرکت پایانه های نفتی ایران در حوزه ساخت داخل اشاره 
این  در  عملیاتی  و  فنی  گروه های  کار  تشکیل  با  نیازسنجی الزم  افزود:  و  کرد 
نیاز سیستم های عملیات و فنی صورت  تامین تجهیزات مورد  شرکت در حوزه 
گرفته که با این نیازسنجی، خروجی مثلث ارتباط صنعت، دانشگاه و شرکت های 
دانش بنیان شکل گرفته است و این شرکت توانسته از توان داخلی در تامین خدمات، 

بهره برداری الزم به عمل آورد.

نگرانی ها از تغییر در الیحه بودجه؛

اقتصاد ایران، تحمل فشار بیش از این را ندارد
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زیر نظر: محمد امامی

شمارش معکوس برای بهره برداری 
رسمی از میدان مشترک آذر 

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: با پایان موفقیت آمیز 
آزمون عملکردی ۲۱ از ۲8 روز تولید نهایی نفت خام در میدان آذر و با توجه 
به پیشرفت ۹۷ درصدی طرح توسعه این میدان مشترک، فاز نخست این 
طرح در دست بهره برداری است و به زودی به طور رسمی افتتاح می شود.

تورج دهقانی، با تاکید بر اینکه برداشت نفت از میدان مشترک آذر، 
اسفندماه سال ۱۳۹۵ با تولید روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت آغاز شد، اظهار 
کرد: این رقم سال ۱۳۹۶ به ۳۰ هزار بشکه در روز رسید و اکنون مقدار 
تولید این میدان مشترک به ۶۵ هزار بشکه در روز رسیده که بسیار مهم 

و تعیین کننده است.
آذر، گفت:  میدان  توسعه  اجرایی طرح  به  هزینه های  اشاره  با  وی 
زیرپروژه های  تعداد  است.  شده  هزینه  طرح  این  برای  یورو  میلیارد   ۱.۴
طرح توسعه میدان مشترک آذر ۳۲ پروژه شامل ۱۰ پروژه روسطحی و ۲۲ 
پروژه زیرسطحی است. حفر ۱۹ حلقه چاه، ساخت تأسیسات سرچاهی و 8۰ 
کیلومتر خطوط لوله جریانی، احداث ۳۲۰ کیلومتر خط لوله صادرات نفت 
و گاز، ساخت ۶۱ کیلومتر خط لوله انتقال نفت جدید و خط انتقال گاز که 
به واحد جمع آوری گاز دهلران ختم می شود، احداث ۲۹ کیلومترخط لوله 
انتقال آب به تأسیسات واحد فرآورش مرکزی و ساخت یک واحد پست برق 
معادل ۱۳۲.۱۱ کیلوولت از جمله تأسیسات ساخته شده در این میدان است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، سهم ساخت داخل در طرح 
توسعه میدان نفتی آذر را ۷۵ درصد و سهم سرمایه انسانی بومی را ۵۵ 
درصد عنوان و اظهار کرد: همچنین این طرح با وجود همه پیچیدگی ها 
و دشواری های زمین شناسی، نخستین قرارداد بیع متقابل است که به طور 

کامل توسعه آن از سوی متخصصان ایرانی مدیریت و اجرا شده است.
دهقانی از افتتاح و بهره برداری رسمی از طرح توسعه میدان آذر در 
سیستم  طریق  از  میدان  این  از  تولید  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک  آینده ای 
فرآورش مرکزی )CPF( با ظرفیت عملکردی ۷۱.۵ هزار بشکه نفت و 

۷8 میلیون فوت مکعب گاز در روز آغاز شده است.
وی با بیان اینکه میدان نفتی آذر به سبب پیچیدگی ها و شرایط ویژه 
نوع  باالی خوردندگی سیال،  باالی مخزن، درجه  از جمله فشار  مخزنی 
رسته  در  آلیاژهای  خاص،  و  تجهیزات  به  نیاز  نتیجه  در  و  سنگ مخزن 
میدان های سخت قرار می گیرد، افزود: بررسی فرآیند توسعه میدان نشان 
می دهد با وجود همه این سختی ها و پیچیدگی ها، فرآیند توسعه به نحو 

مطلوب از لحاظ فنی، عملیاتی و ایمنی اجرا شده است.
به گفته وی تجارب حاصل از توسعه این میدان، اندوخته ارزشمندی 
برای صنعت نفت به شمار می رود و با توجه به نظم و نظام حاکم بر فرآیند 
توسعه و اجرای بخش های مختلف طرح مبتنی بر برنامه  به ویژه در چند 
سال اخیر، باید گفت پیمانکار بیع متقابل این طرح می تواند با اتکا به این 
تجربیات، در آینده ای نه چندان دور در قامت یک شرکت اکتشاف و تولید 

)E&P( واقعی ایفای نقش کند.
میدان نفتی آذر در جنوب غربی استان ایالم و در دماغه کوههای 
زاگرس، در امتداد مرز ایران و عراق، بین دو شهرمهران و دهلران و در 

جنوب شرقی شهر مهران واقع شده است.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
هم

م

رییس اتحادیه مشاوران امالک با 
بیان اینکه معامالت مسکن در ۱۰ ماهه 
ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 
است،  داشته  رشد  درصد   ۳۳ تا  قبل 
باشیم  نداشته  ارزی  شوک  اگر  گفت: 
بازار مسکن تا سه سال آینده آرام است.

درباره  خسروی  قلی  مصطفی 
اجاره  و  مسکن  بازار  وضعیت  آخرین 
گفت: خرید و فروش ملک در کل کشور 
در ۱۰ ماهه ابتدای امسال رشد نسبی را 
نشان می دهد که البته در دو ماه اخیر 

بازار با افت مواجه شده است.
متقاضیان خرید مسکن اجاره نشین 

شدند
وی گفت: با وجود رکود معامالت 
قراردادهای  فروش،  و  در بخش خرید 
اجاره در کل کشور در ۱۰ ماهه ابتدای 
امسال ۹۲ رشد کرده که نشان می دهد 
بالقوه  تقاضای  قیمت ها  رشد  دلیل  به 

خرید به سمت بازار اجاره رفته است.
قلی خسروی اظهار کرد: از ابتدای 
و  هزار   ۵8۷ ماه  دی  پایان  تا  امسال 
در  ملک  فروش  و  خرید  قرارداد   ۱۳۷
کل کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳ 
درصدی را نسبت به زمان مشابه سال 
معامالت  البته  نشان می دهد.  گذشته 
به  یافته  کاهش  گذشته  ماه  دو  طی 
طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب 

۳۲ و ۳۰ درصد نسبت به ماه های مشابه 
سال قبل افت کرده است.  

درصد   ۹۲ نشینی  اجاره  تقاضای 
افزایش یافت

وی افزود: در بخش اجاره از ابتدای 
فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ماه ۹۶۴ هزار 
و ۵۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده 
که رشد ۹۲ درصد را نسبت به همین 
زمان در سال ۱۳۹8 نشان می دهد. این 
بدان معناست که تقاضای بالقوه ای در 
توانایی  از  که  دارد  وجود  مسکن  بازار 
خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره 

شده است.
امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
درباره آخرین آمار معامالت شهر تهران 
سال  ابتدای  ماهه   ۱۰ در  گفت:  نیز 
۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هزار و ۷8۰ مبایعه نامه 
)قرارداد خرید و فروش ملک( در تهران 
به امضا رسیده که از افزایش ۲۰ درصد 
نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در 
تهران همچنین از یکم فروردین تا ۳۰ 
دی ماه ۱۶۷ هزار و ۲۴8 قرارداد اجاره 
به ثبت رسیده که افزایش ۲۱ درصد را 
 ۱۳۹8 سال  در  زمان  همین  به  نسبت 

نشان می دهد.
معامالت  اینکه  بیان  با  خسروی 
در دو ماه اخیر با افت مواجه شده است 
گفت: دی ماه ۱۳۹8 تعداد ۴۴۲۷ قرارداد 

خرید و فروش ملک در شهر تهران به 
قبل ۴۱  ماه  به  نسبت  که  رسید  امضا 
مشابه  ماه  به  نسبت  و  افزایش  درصد 
سال قبل ۶8 درصد کاهش نشان می 
دهد. این در حالی است که در ماه مذکور 
۱۵ هزار و ۳۹8 قرارداد اجاره در پایتخت 
منعقد شده که از افزایش ۳۳ درصد و ۲۲ 
درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه 

مشابه سال قبل حکایت دارد.
وی اظهار کرد: در کل کشور نیز 
و  هزار   ۴۱ تعداد   ۱۳۹۹ ماه  دی  طی 
به  ملک  فروش  و  خرید  قرارداد   ۱۷۱
درصد   ۲۲ افزایش  که  رسیده  امضا 
 ۳۰ کاهش  و  امسال  آذرماه  به  نسبت 
درصد در مقایسه با دی ماه پارسال را 

نشان می دهد.
همچنین  افزود:  خسروی  قلی 
دی ماه امسال 88 هزار و ۴۶۲ قرارداد 
از  که  منعقد شده  در کل کشور  اجاره 
رشد ۴8 درصد و 88 درصد به ترتیب 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

حکایت دارد.
ثبات  وضعیت  به  مسکن  بازار 

قیمتی رسید
وضعیت  تشریح  ر  د خسروی 
کنونی بازار مسکن گفت: بازار مسکن 
ز  ا تی  ثبا با وضعیت  به  نه  خوشبختا
ما  نگرانی  تنها  و  رسیده  قیمت ها  نظر 

بازگشت قیمت به آگهی های مجازی 
است. اگر مجددا آگهی های تقلبی در 
نرخ های  کند  پیدا  افزایش  سایت ها 
مسکن  بازار  در  تنش  به  منجر  کذایی 

خواهد شد
رییس اتحادیه امالک با ذکر مثالی 
در این خصوص اظهار کرد: فرض کنید 
یک نفر که حتی ممکن است قصدی 
برای فروش آپارتمان خود نداشته باشد 
آن را با قیمتی باالتر از عرف بازار، آگهی 
می کند. همسایه او که قصد فروش دارد 
با دیدن این آگهی قیمت را باالتر از نفر 
اول درج می کند. به همین ترتیب بدون 
اینکه هیچ فعل وانفعالی صورت گرفته 
باشد نرخ ها باال می رود. بر این اساس، 
وزیر راه  و شهرسازی و بنده تقاضا داریم 
که قیمت ها مجددا از آگهی ها برداشته 
آرامش کنونی  از وضعیت  بازار  تا  شود 

خارج نشود.  
وی درباره پیش بینی بازار مسکن 
در ماه های پیش رو گفت: اگر از ناحیه 
اقتصاد کالن و نرخ ارز، شوکی به بازار 
مسکن داده نشود و فضای مجازی و 
آگهی های اینترنتی هم تنشی در بازار 
آرامش  که  داریم  انتظار  نکنند  ایجاد 

بر بازار تا سه سال آینده حاکم باشد.
 ۱۰ کاهش  به  اشاره  با  خسروی 
دو  در  مسکن  قیمت  درصدی   ۱۵ تا 
ماه گذشته تاکید کرد: عمده مشاوران 
امالک تالش می کنند قیمت مسکن 
کاهش یابد تا معامالت انجام شود. با 
این حال اگر متوجه شویم افرادی باعث 
گرانی یا اغتشاش در بازار مسکن می 
شوند بالفاصله با کمک اماکن، محل 
ابطال  را  کسب  پروانه  و  تعطیل  را 

می کنیم.
خصوص  ین  ا ر  د گفت:  وی 
از  سرکشی  به  نامحسوس  بازرسان 
دفاتر امالک می پردازند تا اگر خدای 
بازار  ریختن  بهم  قصد  افرادی  نکرده 
را داشته باشند با آنها برخورد کنند. به 
افراد  بعضی  است  ممکن  مثال  عنوان 
را  خود  نظر  مورد  امالک  اینکه  برای 
را  بازار  انداز  برسانند چشم  فروش  به 
نگرانی  باعث  و  دهند  جلوه  افزایشی 
معامله گران شوند که با این موارد به 

شدت برخورد می کنیم.  

رییس اتحادیه مشاوران امالک:

افت بازار مسکن ادامه خواهد داشت
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نطنز،  مردم  ینده  نما
مجلس  در  قمصر  و  بادرود 
در  گفت:  اسالمی  شورای 
چند سال اخیر خدمات رسانی شرکت 
آب و فاضالب در شهر های بادرود و 
نطنز مطلوب بوده است و انتظار می 
رود با تامین اعتبارات، شبکه فرسوده 
از سرآسیاب به شهر  انتقال آب  خط 

بادرود اصالح شود.
افزود:  پور  فیروزی  اهلل  رحمت 
ردیف  تخصیص  با  رود  می  انتظار 
در  فاضالب  شبکه  اجرای  بودجه، 
شهر های بادرود و نطنز نیز در دستور 
کار قرار گیرد اما در کل ارائه خدمات 
آبفا در شهرهای بادرود و نطنز قابل 

توجه  است.   
در این جلسه همچنین مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شرکتهای  یکپارچگی  از  گفت:پس 
روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب 
در  تالشها  تمام  اصفهان  استان  در 
ارائه خدمات  فاصله  کاهش  راستای 
استان  در  روستاها  و  شهر  میان 

اصفهان می باشد.
با   : د و فز ا مینی  ا شم  ها
شهری  آبفا  شرکتهای  یکپارچگی 
و روستایی تالش بسیاری در زمینه 
پایدار  تامین  و  سیار  آبرسانی  حذف 
ستان  ا در  ییان  روستا شرب  آب 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  اصفهان 

است. 
-۱۰۰ طرح  اینکه  بیان  با  وی 

۳۰۰ در استان اصفهان با هدف ارائه 
اجرایی  روستاییان  به  پایدار  خدمات 
شده است، عنوان کرد: در این طرح 
شبکه  از  کیلومتر   ۱۵ گردید  مقرر 
بادرود  شهر  روستاهای  آب  فرسوده 
تا   شوند  بازسازی  و  اصالح  نطنز  و 
شرب  آب  به  روستاییان  دسترسی 

پایدار، میسر شود .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
تحلیل  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان 

نیاز آبی شهر بادرود در افق ۱۰ ساله 
کرد:در  تصریح  است،  گرفته  انجام 
 ۱۲ بازسازی  اعتبار،  تامین  صورت 
منبع  از  آب  انتقال  خط  از  کیلومتر 
دستور  در  بادرود  شهر  تا  سرآسیاب 
کار قرار می گیرد. همچنین با  اتمام 
مطالعات فاز یک، انجام مطالعات فاز 
شهر  در  فاضالب  شبکه  اجرای  دوم 

بادرود در دستور کار است. 
وی با بیان اینکه همه روستاها 
باید از خدمات پایدار شرکتهای آب و 
شوند،  مند  بهره  کشور  در  فاضالب 

اظهار داشت: اگر در کمیسیون عمران 
مجلس مصوب شود که همه روستاها 
شرکتهای  پوشش  تحت  کشور  در 
آب  فاضالب قرار گیرند، قطعا همه 
کیفی  مطلوب  خدمات  از  روستاییان 
مند  بهره  بفا  آ شرکتهای  کمی  و 

می شوند. 
اجرای  به  اشاره  با  امینی  هاشم 
شبکه فاضالب شهر نطنز خاطرنشان 
ساخت:مد نظر است با مشارکت بخش 
خصوصی، اجرای شبکه فاضالب شهر 

نطنز اجرایی شود.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی:

خدمات رسانی شرکت آبفا استان اصفهان در شهرهای بادرود و نطنز 
مطلوب بوده است

ملی  توسعه  صندوق  از  مشارکتی  ارزیابی  اجرا 
سالجاری در ۱۶ حوضه آبخیزو ۲۴ روستا در سطح 

استان سمنان 
لیال پاکزادیان مدیر عامل شرکت تعاونی تسهیلگران پدیده ساز 
توانمند سازی جوامع  پروژه  قرارداد  استان سمنان عنوان کرد:  توسعه 
 ، آموزشی  کارگاههای  افزایی،برگزاری  توان  سازی،  ظرفیت  محلی، 
ارزیابی مشارکتی از صندوق توسعه ملی سالجاری در ۱۶ حوضه آبخیزو 

۲۴ روستا در سطح استان سمنان اجرا می شود .
وی گفت: دفتر شرکت تعاونی تسهیلگران پدیده ساز توسعه استان 
استقرار  آبخیزداری شهرستان سمنان  اداره منابع طبیعی و  سمنان در 
دارد. قرارداد همکاری تسهیلگران روستاهای هدف و سر تسهیلگر را 
انجام شد. در این کارگاه برنامه های اجرایی تسهیلگران به آنان ابالغ 
وبرنامه ریزی جهت برگزاری معارفه و کارگاههای آموزشی انجام شد . 
از وجود تسهیلگران پر  ابراز خرسندی  تعاونی ضمن  مدیر عامل 
توان در این مجموعه خاطر نشان کرد که  در سال ۹۹ با توانی مضاعف  
برای پیشبرد  و تحقق اهداف سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور و 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان درطرح های محوری 
قدم برداشته وبا فعالیت های آموزشی ترویجی و مشارکتی در توسعه 
دستورالعمل  اجرای  با  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مشارکتی  مدیریت 
انتظارات و محورهای ۹گانه  راهبردهاو  درراستای  ها و شرح خدمات 
توانمندسازی  و  ترویج  طرح  در  سالجاری  در  دار  اولویت  فعالیتهای 
تشکلهای بندب ماده۲۹ و جوامع محلی اقدامات موثری طبق جدول 
زمانبندی انجام خواهند داد تا خروجی اثربخشی را در بین روستاها و 

جوامع محلی شاهد باشیم.
وی اظهار داشت: نتایج مورد انتظار از این پروژه تسهیالت اجرای 
طرح آبخیزداری و آبخوانداری،هدفمند و نتیجه محور نمودن  اقدامات 
آموزشی ترویجی ومشارکتی، بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و تعاونی 
های تخصصی منابع طبیعی در راستای مدیریت مشارکتی واجرایی شدن 
انتقادات جوامع محلی  ،انتقال مطالبات پیشنهادات و  بند ب ماده ۲۹ 
در مورد طرحهای اجرایی، آگاهی و اطالع رسانی جوامع محلی و بهره 
برداران از کلیه فعالیتهای منابع طبیعی در حوضه های آبخیز و استقرار 
سیستم مذاکره و میانجی گری  به منظور کاهش و تعدیل اختالفات ، 

ارتقاء ،  مشارکت و کاهش هزینه ها می باشد .
لیال پاکزادیان عنوان کرد: فعالیتهای اجرایی و اقدامات آموزشی 
و  زراعت چوب  دارویی،  گیاهان  توسعه رویشگاههای  و  احیا  به  منتج 
و  ،تشکیل  مرتعداری  تهیه طرح های  و  احاله   ، اقتصادی  جنگلکاری 
ساماندهی تشکلها وتعاونی ها ، بهره مندی از بند ب ماده ۲۹و همراه 
نمودن همیاران طبیعت در ارتقای پوشش حفاظتی عرصه های منابع 

طبیعی است .

جهاد  وزارت  ایثارگران  امور  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
کشاورزی:

مستند سازی اسناد دوران دفاع مقدس به جد پیگیری 
شود

سید »حمزه رضوی«گفت: باید اقدامات جهاد در بخش تحقیقات 
مهندسی به خوبی تبیین و معرفی شود و باید با همکاری و مشارکت 

این اسناد جمع آوری و ثبت و ضبط و نگهداری شود.
سید »حمزه رضوی« مشاور وزیر و مدیر کل امور ایثارگران وزارت 
جهاد کشاورزی در نشستی با سرهنگ »محمد حسن سالمی« مدیرکل 
از  و جمعی  استان سمنان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
کارکنان کارکنان سازمان جهادکشاورزی این استان در سالن جلسات 
جهاد  مجموعه  داشت:  اظهار  سمنان   مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز 
سازندگی با توجه به نقش و مأموریت اصلی که در محرومیت زدایی 
در  مهم  این  هنوز  و  داشت  مردم  بین  در  جایگاه خوبی  است  داشته 

یاد مردم مانده است.
وی خاطر نشان کرد: جهاد در دوران دفاع مقدس زمانی که احساس 
کرد به حضور جهادگران در صحنه نبرد حق علیه باطل نیاز است به 
صورت منسجم وارد شد و نیروهای جهادی عالوه بر محرومیت زدایی 

به صحنه جنگ با دشمن نیز وارد شدند.
مشاور وزیر و مدیر کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با 
دفاع مقدس گفت  پررنگ جهادگران در هشت سال  به حضور  اشاره 
سنگرسازان بی سنگر لقب خوبی برای جهاد گران است که نیاز است 

فعالیت های این قشر به نسل جوان بیان شود.  
رضوی با بیان اینکه جوان ها باید بدانند که کشور با کمک مجموعه 
های انقالبی سپاه، ارتش، جهاد سازندگی و همه آحاد مردم حفظ شده 
است گفت: در هشت سال دفاع مقدس همه برای حفظ انقالب از جان 

مایه گذاشتند.
وی بر ضرورت جمع آوری اسناد جنگی گردان های جهاد تاکید 
کرد و گفت: باید با همکاری و مشارکت این اسناد جمع آوری و ثبت 

و ضبط و نگهداری شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا کنون در زمینه جمع 
آوری اسناد در مجموعه های جهاد کشاورزی در سراسر کشور اقدامات 
مطلوبی انجام شده است از مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان سمنان خواست تا سازمان جهاد کشاورزی استان را در 

جمع آوری و تدوین اسناد دوران هشت سال دفاع مقدس یاری کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل:
احداث  اردبیل  در  ملی  اقدام  مسکن  واحد   5۰۰۰

می شود
اردبیل گفت: ۵ هزار  استان  راه و شهرسازی  اردبیل - مدیرکل 
واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی در استان اردبیل احداث و تحویل 

متقاضیان می شود.
با  کرد:  اظهار  بازار،  خبرنگار  با  گو  گفت و  در  حیدری  محبوب 
تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و همچنین دستور وزیر راه و 
شهرسازی مبنی بر تأمین سرپناه برای افراد نیازمند و جامعه هدف، از 
سال گذشته در استان اردبیل مقدمات احداث مسکن اقدام ملی همزمان 
با سراسر کشور شروع شده است.وی به دو مرحله ثبت نام این طرح در 
ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: در مجموع در این دو مرحله بیش از ۹ 
هزار و ۲۶۰ نفر در استان اردبیل ثبت نام کردند.مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اردبیل تصریح کرد: در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر متولی احداث 
مسکن اقدام ملی، راه و شهرسازی است و در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار 
نفر نیز متولی اجرا و احداث مسکن اقدام ملی بنیاد مسکن است.از بین 
متقاضیان مسکن اقدام ملی ۲ هزار و ۵۵۵ نفر در شهر اردبیل نسبت 
به واریز حساب اقدام کرده و ما نیز به همین میزان زمین مورد نیاز را 

برای طرح در اختیار سازندگان قرار دادیم.
حیدری افزود: راه و شهرسازی استان اردبیل برخالف سایر استان ها 
به صورت رایگان زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح را تأمین و در 
اختیار سازندگان قرار داده و متقاضیان تنها هزینه آماده سازی و ساخت 
را پرداخت می کنند و هیچ ریالی از بابت تأمین زمین پرداخت نخواهند 
کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: از مجموع 
واجد  نفر  و ۵۶۷  ملی مسکن ۲ هزار  اقدام  مرحله  دو  در  ثبت نامی ها 
شرایط تشخیص داده شده که از این تعداد ۲ هزار و ۵۶۴ نفر افتتاح 
حساب کردند.مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل اضافه کرد: از بین 
متقاضیان مسکن اقدام ملی ۲ هزار و ۵۵۵ نفر در شهر اردبیل نسبت 
به واریز حساب اقدام کرده و ما نیز به همین میزان زمین مورد نیاز را 

برای طرح در اختیار سازندگان قرار دادیم.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان:
جریان  یک  مقدس  دفاع  در  سمنان  سازندگی  جهاد 

عظیم مجاهدت و خدمت بود
ــازندگی  ــاد س ــت: جه ــالمی« گف ــن س ــد حس ــرهنگ »محم س
اســتان ســمنان در دوران دفــاع مقــدس یــک جریــان عظیــم مجاهدت 
و خدمــت بــود، کــه منشــاء تحــوالت بســیار و پیــروزی هــای عظیــم 

در انقــالب و دفــاع مقــدس شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار دفاع پــرس از ســمنان، ســرهنگ »محمــد 
ــاع  ــای دف ــار و نشــر ارزش ه ــظ آث ــر کل حف حســن ســالمی« مدی
مقــدس اســتان ســمنان در جلســه ای بــا ســید »علــی حمــزه رضوی« 
مشــاور وزیــر و مدیــرکل امــور ایثارگــران وزارت جهادکشــاورزی اظهار 
داشــت: جهــاد ســازندگی اســتان ســمنان در دوران دفــاع مقــدس یک 
اداره نبــود، بلکــه یــک جریــان عظیــم مجاهــدت و خدمــت بــود کــه 
منشــاء تحــوالت بســیار و پیــروزی هــای عظیــم در انقــالب و دفــاع 

مقــدس شــد.
 وی گفــت: مــردم از جهــاد ســازندگی دوران انقــالب و جنــگ، 
خاطــرات فرامــوش نشــدنی دارنــد، از خدمــت بــه مناطــق محــروم و 
روســتاها گرفتــه تــا  میــدان هــای ســخت  نبــرد در جنــوب و غــرب 
کشــور بــا احــداث  پــل هــا، خاکریــز هــا و جــاده رملــی در عملیــات 
هــا  و مناطــق عملیاتــی، حفــر ۱۲8 کیلومتــر کانــال و اعــزام ۱۶۷۰ 
دســتگاه کمپرســی در دوران دفــاع مقــدس کــه همگــی بــه عنــوان 

ســتون و تکیــه گاه بــزرگ رزمنــدگان محســوب مــی شــد.
ــا بیــان ایــن کــه جهــاد و جهادگــران ایــن اســتان نقــش   وی ب
برجســته ای داشــتند، افــزود: پیــروزی رزمنــدگان و  مهندســی رزمــی 
ــاد و  ــدگان  جه ــدت رزمن ــون مجاه ــون  و مره ــدس، مدی ــاع مق دف

ســنگر ســازان بــی ســنگر  اســت.
ســالمی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه جمعیــت اســتان 
در دوران دفــاع مقــدس کمتــر از  یــک درصــد جمعیــت کشــور بــود 
ولــی  شــهدای جهــاد  اســتان ۴ درصــد  شــهدای جهــاد کشــور را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.
ایــن مســئول گفــت: جهــاد و جهادگــران اســتان در بیــش از ۲۰ 
عملیــات آفنــدی حضــور داشــتند کــه در مجمــوع ۲۱ هــزار نفــر اعزام، 
8۰۲ مجــروح و جانبــاز و ۱۹ آزاده ســند افتخــار مجاهــدان فــی ســبیل 

اهلل  در جهــاد ســازندگی اســتان بــود.
ــی  ــتیبانی مهندس ــتاد پش ــرارگاه س ــه ق ــان اینک ــز بابی  وی نی
ــی از  ــمنان یک ــدس س ــاع مق ــی دف ــز فرهنگ ــاد در مرک ــگ جه جن
ــح کــرد:  افتخــارات ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اســت، تصری
ایــن قــرارگاه بــا هــدف آشــنایی مــردم و بــه  ویــژه نســل جــوان بــا 

ــت. ــداث اس ــال اح ــنگر در ح ــی س ــازان ب ــه سنگرس حماس
ســالمی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در راســتای احــداث 
قــرارگاه ســتاد پشــتیبانی مهندســی جنــگ جهــاد در مرکــز فرهنگــی 
دفــاع مقــدس ســمنان گفــت: در حــال حاضــر فعالیت هــای عمرانــی 
ایــن قــرارگاه بــه پایــان رســیده و اقدامــات غرفــه آرایــی و نرم افــزاری 

ســنگر و محوطه ســازی قــرارگاه آغــاز شــده اســت.
وی در خصــوص دانشــنامه  دفــاع مقــدس اســتان ســمنان 
ــتان  ــدس در اس ــاع مق ــنامه دف ــن دانش ــرد: تدوی ــان  ک ــر نش خاط
یــک فعالیــت ارزشــمند در راســتای معرفــی دوران دفــاع مقــدس بــه 
نســل های بعــدی اســت کــه وقایــع حماســی ایــن برهــه  تاثیرگــذار و 
ــد گام  ــد و ایــن مهــم می توان سرنوشت ســاز کشــور را لمــس نکرده ان

ــار و شــهادت باشــد. مهمــی در راســتای ترویــج فرهنــگ ایث
وی ادامــه داد: در تنظیــم دانشــنامه دفــاع مقــدس نبایــد نقــش 
ــوان  ــام  راحــل به عن ــه فرمــوده ام ارزشــمند جهــاد ســازندگی کــه ب
ســنگر ســازان بــی ســنگروی ادامــه داد: در تنظیــم دانشــنامه دفــاع 
مقــدس نبایــد نقــش ارزشــمند جهــاد ســازندگی کــه بــه فرمــوده امــام  
ــوش  ــد، فرام ــنگر یادکرده ان ــی س ــازان ب ــنگر س ــوان س ــل به عن راح
و نادیــده گرفتــه شــود و  ضــرورت دارد نقــش تمامــی گــردان هــای 

جهــاد اســتان  مستندســازی و  جمــع آوری شــود.

ایران  قدرت  های  مولفه  ایالم:  مرزبانی  فرمانده 
موجب خشم دشمنان شده است

فرمانده مرزبانی استان ایالم گفت: مولفه های متعدد قدرت جمهوری 
اسالمی ایران امروز مایه خشم دشمنان شده است.

سردار کیاست سپهری در آیین تودیع و معارفه فرمانده هنگ مرزی 
دهلران اظهار داشت: امروز مولفه های قدرت در نظام جمهوری اسالمی 

موجب خشم و یاس دشمنان و خشنودی دوستان شده است.
وی با اشاره به اینکه دشمن بدنبال محروم کردن ما از مولفه های 
قدرت است، افزود: این هدف را دشمنان نظام در عرصه های مختلف 

اقتصادی ، نظامی و فرهنگی دنبال می کنند.
فرمانده مرزبانی ایالم به خشم دشمنان از حضور منطقه ای ایران 
اشاره و تاکید کرد: دشمن از حضور ما در عراق و سوریه نگران است 
در صورتی که خودشان از کیلومترها دورتر آمده اند و در کنار مرزهای 

سرزمینی کشورمان قرار گرفته اند.
سردار سپهری اضافه کرد: ایران اسالمی در این مناطق بدنبال دفع 
فتنه گروه های تکفیری و ارهابی وابسته به استکبار جهانی است و اجازه 

نمی دهیم دشمنان به اهداف پلید خود دست یابند.
وی به نگرانی و هجمه های استکبار علیه پیشرفت های موشکی 
کشور پرداخت و یادآور شد: کشورهای غربی از مولفه های قدرت و دست 
برتر ایران بویژه در حوزه پیشرفت های موشکی نگران و می خواهند با 
تهدید و ارعاب ما را این دستاوردها محروم و منافع خود را تامین کنند 

ولی در همه توطئه ها شکست خورده اند.
امنیت ۲۲۰ کیلومتر مرز  این آیین گفت:  نیز در  فرماندار دهلران 
شهرستان دهلران با کشور عراق حاصل زحمات نیروهای مسلح و هنگ 

مرزی و از همه مهم تر تعامل مردم با قوای مسلح است.
مجید عسگری با اشاره به اینکه در دفاع مقدس مرز ما محل نبرد 
با دشمن و میدان شهادت و ایستادگی در مقابل کفر بود، افزود: امروز 
همه آن مجاهدت ها و خون شهدا و ایثارگری ها به ثمر نشسته و مرز 

دهلران به مرز عمران و آبادانی تبدیل شده است.
وی به خدمات دولت در مرز این شهرستان در عمران روستاها و 
کشاورزی و ایجاد صنایع نفت و گاز اشاره کرد و افزود: امروز اراضی 
کشاورزی در مرز دهلران به همت دولت آباد و موجب رونق معیشت 
و تولید و کسب و کار برای مرزداران شده و مرزداران ما در شعاع ۲۰ 

کیلومتر از مرز از نعمت سهم خود از فروش نفت بهره مند شده اند.
رییس شورای تامین دهلران اظهار داشت: ما در شرایطی به همه 
این پیشرفت های رسیده ایم که در طول ۴۲ سال گذشته، درگیر توطیه 
های داخلی، جنگ تحمیلی و تحریم بوده ایم و باید قدردان مردم باشیم 

که علیرغم همه مشکالت پای نظام و انقالب ایستاده اند.
وسایل  از  استفاده  ها،  برجک  ایجاد  ها،  پاسگاه  امروز  افزود:  وی 
الکترونیکی کنترل مرز و جاده های مرزی خوبی  در مرزهای کشور 
و بویژه استان ایالم ایجاد شده که همه در سایه خدمات نظام و دولت 

حاصل شده اند.
فرماندار دهلران گفت: مبارزه با قاچاق در مرزها امروز بخوبی انجام 
و این موفقیت حاصل خدمات مرزدارانی است که در این شرایط اجازه 

سوء استفاده به قاچاقچیان را نمی دهند.
در پایان این آیین با حکم فرمانده مرزبانی کشور سرهنگ فیض اله 
آزادخانی بعنوان فرمانده جدید هنگ مرزی دهلران منصوب و از زحمات 

سه ساله علیرضا نجفی فرد فرمانده هنگ مرزی دهلران تقدیر شد.

ــکالت  ــری ومش ــه منظورپیگی ب
ارتباطی  مخابراتی شهرســتان چرداول 
وروســتاهای آن  مدیرمخابــرات منطقه 
ــن  ــس ضم ــدگان مجل ــالم ونماین ای
بازدیدازآن شهرســتان مشــکالت مردم 

ــد را موردبررســی قراردادن
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ه   ا همــر بــه  ســدی  ا مهنــدس 
ــدگان  ــی  و بســطامی نماین دکترفالح
مجلــس ضمــن بازدیــد از شــهر ســتان 
ــردم شــریف  ــا م ــدار ب چــرداول  و دی
ایــن شهرســتان و روســتاها و مناطــق 
محروم؛مشــکالت ارتباطــی مخابراتــی 
آنهــا بررســی و خوشــبختانه وضعیــت 
پوشــش و ارتباطات مناســب بود و گله 
ــی در خصــوص ســرعت  ــدی اندک من
ــدی   ــدس اس ــه مهن ــود ک ــت ب اینترن
بــر بررســی ورفــع  آن قول مســاعدداد.

بازیــد چنــد ســاعته  ایــن  در 
طرفیــن بــه بررســی وضعیــت ارتباطی 
شهرســتان در زمینــه تلفــن ثابــت 
همــراه ودیتــا پرداختنــد. مهنــدس 
اســدی نیزبــر اهتمــام  مخابــرات 
ــت  ــتای خدم ــالم در راس ــه ای منطق
ــز  ــتانی های عزی ــم اس ــه ه ــانی ب رس
ــد کــرد. در هــر نقطــه از اســتان تاکی

درپایــان نماینــدگان مجلــس نیزضمن 
مخابــرات  ازعملکــرد  ابرازرضایــت 
ــرات  ــه مخاب ــالم ازمجموع ــه ای منطق

ــرد ــی ک ــتان قدردان اس

بازدید مدیرمخابرات منطقه ایالم از شهرستان چرداول به همراه نمایندگان مجلس 
 به منظوربررسی مشکالت ارتباطی مخابراتی

استان  امداد  کمیته  مقام  قائم   _ مرکزی 
مرکزی گفت: در ۹ماهه امسال ۴۷۲ کمک هزینه 
تأمین جهیزیه )جهیزیه ، موردی و کمک هدیه (

به زوج های مورد حمایت با اعتبار دو میلیاردو ۵۵۶ 
میلیون تومان پرداخت شد.

امداد،  پایگاه اطالع رسانی کمیته  به گزارش 
استان  امداد  کمیته  مقام  قائم  بهرامی،  عدالت 
اظهار کرد: پرداخت کمک هدیه ازدواج از اقدامات 

حمایتی کمیته امداد به منظور کمک به زوج های 
مورد حمایت است.

وی افزود: در ۹ماهه امسال ۴۷۲ کمک هزینه 
تأمین جهیزیه )جهیزیه ، موردی و کمک هدیه (

به زوج های مورد حمایت با اعتبار دو میلیاردو ۵۵۶ 
میلیون تومان پرداخت شد.

از  جوانان  به  کمک  گفت:  ادامه  در  بهرامی 
هدیه  کمک  نوعروسان،  به  جهیزیه  اهدای  قبیل 

ازدواج به فرزندان مددجو، ارائه خدمات مشاوره و 
دوره های آموزشی از اقدامات حمایتی کمیته امداد 

برای زوج های تحت حمایت است.
عنوان  مرکزی  استان  امداد  کمیته  مقام  قائم 
کرد: خیران و نیکوکاران می توانند برای مشارکت 
در تأمین جهیزیه نوعروسان با ستاد جهیزیه کمیته 
امداد مستقر در شهرستان ها همکاری کرده و در این 

امر خداپسندانه مشارکت کنند.

قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی خبر داد،

پرداخت ۴۷۲ کمک هدیه ازدواج به زوج های تحت حمایت

شرکت  مدیرعامل   - مرکزی 
گازاستان مرکزی گفت:واحد امداد گاز 
یکی از واحدهای فعال و پویای مجموعه 
مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان 
و  امدادی  نیروهای  که  بوده  مرکزی 
۱۹۴به  تماس  شماره  با  آن  عملیاتی 
خدمات  ارائه  در  روزی  شبانه  صورت 

مطلوب به مردم، تالش می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان مرکزی ، محمدرضاسمیعی، 
که در راستای مسئولیت اجتماعی و با 
و  امداد  واحدهای  از  سرکشی  هدف 
تعمیرات، به صورت سرزده و شبانه با 
حضور در ادارات گاز شهرستان های 
مربوطه  واحدهای  از  مرکزی  استان 
سرما   فصل  در  خدمات  ارائه  نحوه  و 

مطلب،  این  بیان  با  می کرد،  بازدید 
ضمن بررسی  شرایط محیط کار، روند 
به  پاسخگویی  نحوه  رسانی،  خدمات 
همچنین  و  درخواست ها  و  تماس ها 
ارائه خدمات  در  آن ها  آمادگی  میزان 
مطلوب به مردم شریف این استان را 
ارزیابی قرارداد.وی در  مورد کنترل و 
درخصوص  الزم  رهنمودهای  ادامه، 

میزان  بردن  باال  در  آنها  کار  اهمیت 
اعتبار و جایگاه شرکت در بین مردم، 
نیروهای  آمادگی  و  هوشیاری  میزان 
که  سال  سرد  ایام  در  بویژه  امدادی 
شده  بیشتر  مشترکین  گاز  مصرف 
شبانه  و  امدادی  خدمات  به  نیاز  و 
روزی شرکت افزایش می یابد را ارایه 
استان  گاز  شرکت  عامل  کرد.مدیر 
مرکزی تصریح کرد: شایسته است با 
محبت و سعه صدر، کلیه تماس ها و 
درخواست های مردم را شنیده، آنها را 
ثبت و ضمن راهنمایی الزم، با حضور 
به موقع  و موثر خود، در اسرع وقت 
نسبت  به ارائه  خدمات با کیفیت باال، 
ایمن و پایدار و مرتفع کردن مشکل 
را  اقدام و رضایت مشترکین  مربوطه 
جلب کنند.وی حضور نیروهای تعمیرات 
و ابزار دقیق در ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز را خصوصا«در فصل سرما رانشان 
نوعی عشق و عالقه به انجام خدمت 
دانست و گفت: این تالش برای گرم 
نگاه داشتن منازل مردم و ایمن و پایدار 
نگاه داشتن انتقال گاز، ستودنی است.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی : 

تالش نیروهای عملیاتی و امدادی خصوصا«در ایام سرد
 نشان از عشق و عالقه به انجام خدمت است
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گروه خبری شهرستان 
- قی صد طمه  فا مشهد 

رحلت  شب  با  ن  همزما
آستانه  در  و  )س(  البنین  ام  حضرت 
همسران  و  مادران  مقام  تکریم  روز 
شهدا، تولیت آستان قدس رضوی با 
از سرداران  خانواده شهید علیمردانی 
شهید خراسانی دوران دفاع مقدس و 
خانواده شهیدان خسروی و محمدی از 
شهدای مدافع حرم »تیپ فاطمیون« 

دیدار کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی با حضور در منزل شهید حسن 
این  فرزندان  و  همسر  با  علیمردانی 
رضا)ع(  امام  تیپ ۲۱  محور  فرمانده 
در تنگه چذابه در دوران دفاع مقدس 

دیدار و گفت وگو کرد.
تقدیر  ضمن  دیدار  این  در  وی 
از ایثار، صبر و استقامت خانواده های 
را  شهدا  همسران  و  مادران  شهدا، 
اسوه های فداکاری، صبر و استقامت 
اقتدار،  امنیت،  کرد:  ابراز  و  خواند 
عزت و حریت کشور خود را مدیون 
شهدا  رشادت های  و  یثارگری ها  ا

هستیم.
رضوی  قدس  آستان  تولیت 

تشخیص صحیح و عمل به هنگام را 
از ویژگی های شهدای گرانقدر انقالب 
دوران  کرد:  ابراز  و  معرفی  اسالمی 
حرم  از  دفاع  دوران  و  مقدس  دفاع 
اهل بیت)ع( عرصه امتحانی الهی بود 
که شهدای ما در این عرصه ها خوش 

درخشیدند و سربلند بیرون آمدند.
اینکه شهدا در اوج  بیان  با  وی 

معنویت، عرفان و معرفت بودند، ابراز 
برابر شهدا،  ما در  امروز  کرد: وظیفه 
حفظ و ترویج فرهنگ شهدا و حرکت 
در مسیر آرمان های شهیدان است تا 

در قیامت شرمنده آنان نشویم.
حجت االسالم مروی در ادامه به 
دیدار خانواده شهدای تیپ فاطمیون 
شهیدان  منزل  در  حضور  با  و  رفت 

مرتضی و مسعود محمدی و همچنین 
ضمن  خسروی  محمد  شهید  منزل 
دیدار با خانواده این شهیدان گرانقدر 
صبر جمیل، صالبت و شکیبایی پدران 
و مادران شهدا که فرزندان خویش را 
نثار  پروردگار  راه اسالم و رضای  در 
و  توجه  ضرورت  بر  و  ستود  کردند، 
تکریم خانواده معظم شهدا تأکید کرد.

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانواده معظم شهدا ایالم  عمومی  های  کتابخانه  در  کتاب«  »پیک  طرح 
راه اندازی شد

سـمیه حیـدری مدیـرکل کتاخانـه های عمومی ایالم در حاشـیه 
راه انـدازی طـرح »پیـک کتـاب« کـه بـا حضـور مسـووالن حـوزه 
فرهـگ و هنـر اسـتان برگـزار شـد گفـت: در راسـتای بهـره منـدی 
دوسـت داران کتـاب و بـا هـدف غلبـه بـر محدودیـت های ناشـی از 
همـه گیـری ویروس کرونـا »پیک کتاب« در کتابخانـه های عمومی 

اسـتان راه اندازی شـد.
وی افـزود: این طرح جهت تسـهیل دسترسـی اعضـای کتابخانه 
هـای عمومـی بـه منابع مکتـوب و تحویـل کتاب به صـورت رایگان 

درب منزل و محل کار ایجاد شـده اسـت.
مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی ایـالم اظهار داشـت: اعضا و 
مخاطبـان کتابخانـه هـای عمومـی مـی تواننـد بـا مراجعه به سـایت 
www.samanpl.ir و یـا از طریـق تمـاس تلفنـی و انتخـاب 
شـهر و کتابخانـه، کتـاب مـورد نظـر خـود را انتخـاب و پـس از ثبت 
درخواسـت بـه صـورت آنالیـن، در مـدت زمـان معین شـده آن را از 

طریـق پیـک دریافـت کنند.
و  افـزای  نـرم  هـای  زیرسـاخت  ایجـاد  داد:  ادامـه  حیـدری 
الکترونیکـی مناسـب بـا رابط کاربری منطقی و دسترسـی آسـان، می 
توانـد شـرایط را بـرای تسـریع در ارائه درخواسـت کتاب مهیا سـازد.

وی بیـان داشـت: بـر این اسـاس می طلبـد چالش بوجـود آمده 
در سـطح اسـتان و کشـور متاثـر از جامعـه جهانـی پیرامـون ویروس 
کرونـا را یـک فرصـت در جهـت تکمیـل خدمات و ایجاد تسـهیالتی 

بـرای ارائـه ایـن خدمات در نظـر گرفت.
وی تصریـح کـرد: در مرحلـه اول ایـن طـرح در پنـج کتابخانـه 
عمومـی مرکـزی، پرویـن اعتصامـی، غالمرضاخـان ارکـوازی، امـام 

صـادق)ع( و پیامبـر اعظـم)ص( شـهر ایـالم اجرا شـده اسـت.
مدیـرکل کتابخانـه هـای ایـالم اضافـه کـرد: در صـورت تامین 
اعتبـار طـرح مذکـور در سـایر شهرسـتان های ایـالم نیـز راه اندازی 

می شـود.
وی افـزود: در راسـتای ضدعفونـی کتـاب هـای امانتـی، قفسـه 
قرنطینـه ایجـاد کـه پـس از دو هفتـه کتـاب ها مجـدد بـه کتابخانه 

هـا عـودت داده می شـود.
حیـدری گفـت: افـرادی کـه عضـو کتابخانه نیسـتند مـی توانند 
بـا تمـاس تلفنـی و تحویـل مـدارک بـه پیک بـه عضویـت کتابخانه 

درامـده و مزایـای آن اسـتفاده کنند.
 عمـران خودآمـوز مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ایالم نیز 
در ایـن آییـن  گفـت: شـیوع کرونـا نـه تنهـا سـبب تعطیلـی برنامـه 
هـای فرهنگـی و هنـری نشـد بلکـه باعـث شـد  ایـن امـر مهـم در 

فضـای مجـازی پیگیری شـود.
وی افـزود: کتابخانـه هـای عمومـی ایـالم بـا راه انـدازی طرح 
“پیـک کتـاب” فرهنـگ کتابخوانـی را بشـتر از گذشـته در بین مردم 

فرهنگسـازی نمـوده کـه جـای تقدیر و تشـکر دارد.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی ایـالم اظهـار داشـت: در 
سـالجاری حـدود ۳۶۰۰ جلـد کتـاب جهـت توزیع بین دانـش آموزان 
مناطـق محـروم اسـتان توسـط ایـن اداره کل بـه آمـوزش و پرورش 

اسـتان ارائه شـده اسـت.
خودامـوز ادامـه داد:  در راسـتای حمایت از  طـرح “پیک کتاب” 
تـالش مـی شـود این کمـک هـای فرهنگـی بـه اداره کل کتابخانه 

هـای عمومـی ایـالم نیز اختصـاص یابد.
وی گفـت: ایـن اسـتان در بحـث تولیـد کتاب در شـرایط کنونی 
نسـبت به سـال گذشـته خوب عمل کرده ولی در چرخه توزیع کتاب 
بـا مشـکل مواجه اسـت که ایـن برنامـه فرهنگـی اداره کل کتابخانه 

هـا به رفـع این مشـکل کمک خواهـد کرد.

تامین  13 میلیون لیتر در روز از انواع فرآورده های نفتی در خراسان رضوی
مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
ملی  شرکت  باقرزاده-مدیر  سمیه 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش 
خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی 
که  است  کشور  منطقه   ۳۷ از  یکی 
انواع  لیتر  میلیون   ۱۳ بر  بالغ  حدودا 
فرآورده های نفتی را در روز تامین و 

توزیع می کند.
نشست  در  اصغری  اصغر  علی 
که  استان  انرژی  مدیران  تخصصی 
متشکل از پخش فرآورده های نفتی، 
شرکت گاز، برق منطقه ای و توزیع 
افزایش  با  گفت:  بود،  استان  برق 
فصل  در  هوا  برودت  و  مصارف 
گاز  فشار  افت  که  زمانی  زمستان، 
وجود  نیروگاهی   بخش  در  طبیعی 
پخش  ملی  شرکت  باشد،  داشته 
خراسان  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
رضوی تمام توان خود را برای تامین 
سوخت جایگزین گاز طبیعی نیروگاهها 

بکار می گیرد.
 وی از توزیع حدود ۴.۵میلیارد 
سال  ماه  آذر  پایان  تا  فرآورده  لیتر 

خبر داد و افزود: بخشی از آن توسط 
توسط  دیگر  بخشی  و  نفتکش ها 
تامین شده است. در مورد  لوله  خط 
جایگاه های سی ان جی، دو میلیون 
مترمکعب گاز  سی ان جی در ۲۰۰ 
سال  در  است.  شده  توزیع  جایگاه 
ان  سی  گاز  جایگاه  توسعه  جاری 
آالینده های  کاهش  درجهت  جی 
در  نیز  و  داشته  را  محیطی  زیست 
کشور  کالنشهر  دومین  کرونا  بحث 
دو  پی  سوخت رسان های  لحاظ  به 
یا سوخت رسان های سیار در سطح 

شهر بودیم.

اصغری ادامه داد: در سال گذشته 
تا پایان ۲۰دی ماه، حدود ۶۵۰ میلیون 
استان  نیروگاه های  به  گاز  نفت  لیتر 
جاری  سال  در  و  شد  داده  تحویل 
لیتر  میلیون   ۶۰۰ تا   ۴۰۰ حدود  
قبل  سال  به  نسبت  بیشتر  گاز  نفت 
است.  یافته  اختصاص  نیروگاه ها  به 
مصرف  و  مشکالت  وجود  با  امسال 
زیاد در بخش نیروگاهی وظیفه خود 

را به خوبی انجام داده ایم
در پایان این نشست ضمن پاسخ 
به سواالت از سوی خبرنگاران رسانه 
اطالع  منظور  به  و  وظیفه  بنابر  ها 

به  نسبت  سازی  فرهنگ  و  رسانی 
گاز،  و  برق  انرژی  مصرف  مدیریت 
تبع آن  به  بر کاهش مصرف برق و 
صنایع  تشویق  طریق  از  گاز،  انرژی 
در جهت کاهش مصرف و همکاری 
استان،کاهش  برق  توزیع  شرکت  با 
نورپردازی های غیر ضروری در نمای 
ساختمان های اداری ومناطق تجاری 
، کاهش روشنایی محوطه های اداری  

تاکید گردید.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده 
رضوی  خراسان  منطقه  نفتی  های 
شدن  سوز  دوگانه  طرح  به  اشاره  با 
کرد  اشاره   ، عمومی  خودروهای 
برای  سریعتر  چه  هر  متقاضیان   :
اطالعات  سامانه  به  باید  نام  ثبت 
کشور  سوز  دوگانه  خودروهای  جامع 
مراجعه   gcr.niopdc.ir آدرس  با 
این  به  مراجعه  با  همچنین  کنند. 
تلفن  ملی، شماره  ثبت کد  و  سامانه 
می توانند  مشخصات،  سایر  و  همراه 
نزدیکترین کارگاه و زمان مراجعه را 

انتخاب نمایند.

اعطای تسهیالت ارزان قیمت در قالب طرح 
»کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد«

خبرگزاری فارس: یکی از مواردی که جامعه ما در حال حاضر به شدت به آن 
نیاز دارد، بحث تسهیالت ارزان قیمت است که بانک پاسارگاد در این راستا اقدامات 

مؤثری انجام داده است.
دریافت تسهیالت در شرایط فعلی یکی از نیازهای ضروری خانوارها محسوب 
می شود. در حال حاضر یکی از اصلی ترین خواسته های مشتریان بانک ها به ویژه 
گروه مشتریان حقیقی تسهیالت ارزان قیمتی است که سریع و راحت به دست شان 
برسد. در این راستا بانک پاسارگاد با هدف حمایت از مصرف کنندگان کاال و خدمات، 

طرح »کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد« را طراحی و ارائه نموده است.
کارت اعتباری ابزار مناسبی برای اعطای تسهیالت خرد به مشتریان حقیقی 
می باشد. این نوع تسهیالت در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تقویت قدرت 
خرید ایشان اعطا می شود. اعطای تسهیالت خرد در قالب کارت اعتباری باعث می شود 
مشتریان دست رسی سریع تری به منابع مالی الزم در قالب اعتبار خرید، از بانک ها 
داشته باشند و بانک ها نیز با اطمینان بیشتر و روال اداری کمتر بتوانند این اعتبار را 
برای مشتریان فراهم کنند. از طرفی مصرف کنندگان با خرید کاالهای مورد نیاز خود 
از تولیدات ملی، به حمایت از تولید داخلی می پردازند. به این صورت، این تسهیالت 

هم از مصرف کنندگان حمایت می کند و هم باعث پشتیبانی از تولید ملی می شود.
طرح کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد، بر مبنای نتیجۀ اعتبارسنجی 
مشتریان محترم و در راستای تالش در جهت گسترش هرچه بیشتر سطح مراودات 
ایشان با بانک طراحی شده است. در این طرح بر اساس امتیاز سپرده های مشمول 
مشتریان، تسهیالتی در قالب عقد مرابحه و از طریق ابزار کارت اعتباری به آنان 
اعطا می شود.این طرح برای کلیۀ مشتریان حقیقی این بانک که دارای سپرده های 
سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی یا قرض الحسنه جاری )با دسته چک یا بدون دسته 

چک( هستند در نظر گرفته شده است.
از  درخواست  ثبت  از  این طرح، پس  مزایای  از  بهره مندی  متقاضیان جهت 
طریق اپلیکیشن »ویپاد«، باید جهت اعتبارسنجی و بررسی شرایط اعتباری خود به 

شعبۀ عامل مراجعه نمایند.
بعد از گذشت حداقل ۳ماه از ثبت درخواست و دارا بودن شرایط اعتباری الزم 
پس از اعتبارسنجی، این تسهیالت در قالب کارت اعتباری به متقاضیان با شرایطی 

به شرح زیر ارائه می شود:
نحوه محاسبه امتیاز جهت برخورداری از این طرح بدین صورت است که به 
ازای هر ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال »حداقل موجودی روزانه» سپرده های مشمول مشتریان از 
زمان »ثبت درخواست دریافت تسهیالت«، یک امتیاز در نظر گرفته می شود و امتیاز 
تجمعی سپرده های مشمول مشتریان از زمان ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن ویپاد، 

حداقل به مدت ۳ماه و حداکثر به مدت ۱ سال، محاسبه خواهد شد.
حداقل مبلغ تسهیالت اعطایی به مشتریان در قالب این طرح، مبلغ ۱۰۰میلیون 

ریال و حداکثر مبلغ مذکور ۳۰۰میلیون ریال می باشد.
البته باید توجه داشت، از آنجا که مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی شبکه 
بانکی کشور به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است، 
لذا تخصیص اعتبار در قالب کارت اعتباری و از طریق این طرح نیز در مجموع اعتبار 

قابل تخصیص به هر مشتری، لحاظ خواهد شد.
ازای  در  اعتباری  کارت  تسهیالت  بازپرداخت  سود  نرخ  است  ذکر  شایان 
امتیاز سپرده قرض الحسنه جاری مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیالت و 
با توجه به شرایط درخواستی ایشان، ۱۲، ۱۵ و ۱8درصد است؛ همچنین نرخ سود 
بازپرداخت تسهیالت کارت اعتباری در ازای امتیاز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیالت و با توجه به شرایط درخواستی 

ایشان، ۱۵ و ۱8درصد است.
مهلت بازپرداخت این تسهیالت به صورت یکجا حداقل ۳ماه و حداکثر ۱سال، و 
به صورت اقساطی حداقل ۱۲ماه و حداکثر ۳۶ماه است. مشتریان حداکثر ۱سال پس از 
ثبت درخواست فرصت دارند تا از امتیازات خود برای دریافت تسهیالت استفاده کنند.

برای دریافت و نصب اپلیکیشن ویپاد می توان به بازارهای مجاز نرم افزاری، 
به آدرس  ویپاد  یا وب سایت  و   www.bpi.ir به نشانی  بانک پاسارگاد  یا سایت 

www.wepod.ir مراجعه کرد.
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»آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی«

نظـر بـه اینکـه در اجـرای قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای ۲۶۱۰ -۱۳۹۹ مـورخ ۹۹/۰۹/۲۳ 
تصرفـات آقـای عبدالرضـا لطیفـی صـادره از اهـواز فرزنـد شـایع دارای کدملی 
شـماره ۱۷۵۱۰۹۷۵۹۵ نسـبت به یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۵۵/۰۵ متر 
مربـع در قسـمتی از شـش دانـگ پالک ثبتـی ۲۶۲۰/۱۱۴۱  در بخـش ۲ اهواز 
اخبـار خروجـی بنـام آقایـان دولتـی – قـرارداد واگـذاری شـهرداری بصـدورای 
گردیـده برابـر مـاده ۳ قانـون مزبـور مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز 
جهـت اطـالع عمـوم آگهـی مـی گـردد تا هرکس نسـبت بـه تصرفـات مفروزه 
و مالکیـت ایشـان اعتـراض داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول این آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را مسـتقیما به اداره ثبت اسـناد و امـالک اهواز 
تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد و معترض مکلف اسـت ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت بـه مقامات قضایـی تقدیم و گواهـی تقدیم 
دادخواسـت اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تحویـل نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
عـدم وصـول اعتـراض در موعـد مقـرر اداره ثبـت برابـر مقـررات اقـدام بصدور 

سـند مالکیـت خواهـد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

شناسه آگهی: ۵/۲۰۹۹/م-الف
نصرت اله – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

»آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی«

نظـر بـه اینکـه در اجـرای قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای ۲۶۰۳ -۱۳۹۹ مـورخ ۹۹/۰۹/۲۲ 
تصرفات آقای/خانم شـهرداری مرکزی اهواز شناسـه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۷۳۵8 شش 
دانـگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۵۹۹۳/۴۵ متر مربع در قسـمتی از شـش 
دانـگ پـالک ۱۹88 بخش ۲ اهواز اخبار خروجی اراضی شـرکت پاداد برابر ماده 
۳ قانـون مزبـور مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵ روز جهـت اطالع عموم آگهی 
مـی گـردد تـا هرکـس نسـبت به تصرفـات مفـروزه و مالکیـت ایشـان اعتراض 
داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را مسـتقیما بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک اهـواز تسـلیم و رسـید دریافت 
نماینـد و معتـرض مکلـف اسـت ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت بـه مقامـات قضایـی تقدیـم و گواهـی تقدیم دادخواسـت اخـذ و به 
اداره ثبـت محـل تحویـل نماینـد. بدیهی اسـت در صورت عدم وصـول اعتراض 
در موعـد مقـرر اداره ثبـت برابر مقررات اقدام بصدور سـند مالکیـت خواهد نمود.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

شناسه آگهی: ۵/۲۰۹۱/م-الف
نصرت اله – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

آگهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
فاقـد سـند رسـمی  سـاختمانهای 

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیف مسـتقر در ثبت اسـناد و امالک 
شهرسـتان سـنندج . تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد 
گردیـده لـذا بدین وسـیله مشـخصات امـالک در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ روز 
جهـت اطـالع عموم آگهـی در روزنامه کثیر االنتشـارومحلی آگهی میگردد . 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی و در روسـتاها از تاریخ 
الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی تقدیم نمـوده و گواهی اخـذ و تحویل 
اداره ثبـت نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض سـند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شـد . صدور سـند 

مالکیـت مانع مراجعـه متضرربه دادگاه نیسـت.
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۱۱/۱۱                          تاریـخ انتشـار 

دوم:۹۹/۱۱/۲۶ نوبت 
بخش۱۳:

ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی دیم به نام عبـاس رنجبری فرزند 
ابولمحمـدی شـماره شناسـنامه ۱۰ صادره سـنندج کد ملـی ۳۷۳۲۶۳۷۷۳۵ 
تحـت پـالک ۴۱۶فرعـی از ۳۵ اصلی بخش ۱۳ به مسـاحت ۱8۴۵8/۷۲متر 

مربـع از نسـق خـود متقاضی زارع صاحب به آدرس سـنندج
بهنام قباد- رئیس منطقه یک سنندج

م الف ۱۶۰۳۰۹

آگهـی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی 

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبت اسـناد و امالک 
شهرسـتان سـنندج تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضیان ذیـل تایید گردیده 
لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات امـالک در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز جهت 
اطـالع عمـوم آگهـی میگردد در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایـی تقدیم 
و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول و گواهی اخذ تحویـل اداره ثبـت نمایند بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض سـند مالکیت 
طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد صـدور سـند مالکیت مانـع مراجعـه متضرر 

به دادگاه نیسـت 
۱- ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بنـام آقـای جمیـل قوامـی فرزند حسـین 
تحـت پـالک ۳۵۴ فرعـی از ۱۳۱۶ اصلـی بخـش یـک بـه مسـاحت ۱۷8/۲۰ 
متـر مربـع خریـداری از مالک رسـمی به آدرس سـنندج خیابان سـلمان فارسـی 

تاریخ انتشار نوبت اول :۹۹/۱۱/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/۱۱/۲۶ 

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج      م الف ۱۶۰۲۹8

آگهي حصروراثت
آقـای بهروز ولی زاده سـنگری به شـماره شناسـنامه ۶۵۳۹۷۱۴۲۵۴ فرزند 
هـادی  از این شـورا درخواسـت گواهـي حصروراثت نموده و چنیـن توضیح داده 
کـه شـادروان زینـب غـالم زاده رودبـرده فرزند غالمرضـا در تاریـخ ۱۳8۹/۳/۲ 
در شهرسـتان سـنگر فـوت نمـوده اسـت و ورثـه ان مرحوم به شـرح ذیل تعرفه 
شـده اند:۱-بهـروز ولـی زاده سـنگری بـه ش ش ۶۵۳۹۷۱۴۲۵۴ فرزنـد هادی 
نسـبت فرزنـد ۲- حسـین ولـی زاده سـنگری بـه ش ش ۶۵۳۹۱۷۵8۴۱ فرزنـد 
هـادی نسـبت فرزند۳-بیژن ولی زاده سـنگری بـه ش ش ۶۵۳۹۲۳۰۹۰۷ فرزند 
هادی نسـبت فرزند۴- حاجیه ولی زاده سـنگری به ش ش ۶۵۳۹۷۱۵۶۲۵ فرزند 
هادی نسـبت فرزند ۵- هادی ولی زاده سـنگری به ش ش ۶۵۳۹۶۹۴8۷۳فرزند 
محمـد نسـبت همسـر بـه غیـر از وراث نامبـرده ورثـه دیگـري نـدارد اینـک 
پـس از مالحظـه دادخواسـت و انجـام تشـریفات قانونـي و ثبـت ان بـه شـماره 
۹۹۰۰8۰۲—۹۹/۱۱/۰۴ مفـاد درخواسـت مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچـه هرشـخصي اعتـراض دارد و یـا وصیتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاریخ 
نشـر آگهي ظرف یکماه به دفتر شـعبه دوم شـوراي حل اختالف سـنگر تسـلیم 

نمایـد در غیـر اینصـورت گواهـي حصروراثت برابر درخواسـت صادر خواهد شـد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

آگهي حصروراثت
خانـم سـمیه مـرادی سـروندی بـه شـماره شناسـنامه ۳۴۰ فرزنـد 
غالمحسـین از این شـورا درخواسـت گواهـي حصروراثت نمـوده و چنین 
توضیـح داده کـه شـادروان غالمحسـین مرادی سـروندی فرزنـد باقر در 
تاریـخ ۱۳۹8/۰۳/۲8  در شهرسـتان سـنگر فـوت نموده اسـت و ورثه ان 
مرحـوم بـه شـرح ذیل تعرفه شـده اند:۱-سـمیه مرادی سـروندی به ش 
ش ۳۴۰ فرزنـد غالمحسـین نسـبت فرزند بـه غیـر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواسـت و انجام تشـریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۷۹۲-۹۹/۱۱/۱ مفاد درخواست مزبور را دریک 
نوبـت آگهـي مي نماید چنانچه هرشـخصي اعتـراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفـي نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهي ظـرف یکماه به دفتر شـعبه 
دوم شـوراي حل اختالف سـنگر  تسـلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثـت برابر درخواسـت صادر خواهد شـد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی –شهرسـتان بابل آگهـی موضوع مـاده۳ قانـون وماده 
۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۱۳۳۳۷– ۲۶ - ۰۹ - ۹۹ 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض 
آقـای سـیدمحمدعلی قائمـی رزکنـاری فرزند سـیدمحمدهادی به شـماره 
شناسـنامه ۳۱۷ صـادره از قـم با کد ملـی ۰۳8۴۵۷8۳۶۵نسـبت به اعیانی 
ششـدانگ یک بابخانه به انضمام ۲۳سـیر و۱۳ مثقال و۱۴ نخود و ده سـی 
وسـوم نخود شـش دانگ عرصه که باقیمانده عرصه آن وقف هالل احمرو 
اوقاف میباشـد به مسـاحت ۷۵-۴۱8 متر مربع پالک ۴۶۴-۴8۶۲- اصلی 
واقـع در ولیکـدان در بخش دوغرب بابل خریداری ازداریوش باقریان محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردونوبت بـه فاصله 
۱۵روز ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهی میگـردد درصورتی 
کـه اشـخاص ذی نفع بـه رای صادره فوق اعتراض دارنـد میتوانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی ودر روسـتاها ازتاریـخ الصـاق بمدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک محل تسـلیم و رسـید دریافت نمایند 
ومعتـرض بایـد ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت 
بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد وگواهـی تقدیـم 
دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویل نمایـد در این صـورت اقدامات 
ثبـت، موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت بدیهی اسـت درصورت 
انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 
صـادر وخواهدشـد صـدور سـند مانـع ازمراجعه متضـرر به دادگاه نمیباشـد 
شـهرام خسـروی رئیـس ثبت اسـناد امالک بابـل تاریخ انتشـار نوبت اول: 

۱۱ - ۱۱ - ۹۹ تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: ۲۶ - ۱۱ – ۹۹
م-الف ۱۹۹۰۹۱8۶

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی –شهرسـتان بابل آگهی موضوع 
مـاده۳ قانـون ومـاده ۱۳آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۹۳8۴– ۲۶ - ۰۶ - ۹۹ هیـات موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی بابل تصرفـات مالکانه بـال معارض 
آقـای یوسـف شـعبانی فرزنـد رمضـان بـه شـماره شناسـنامه ۴۲۱ 
صـادره از بابـل بـا کـد ملی ۲۰۶۴۷۶۵۰۵۰ نسـبت به شـش دانگ 
یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت ۱۷۹-۴۰ 
متـر مربـع پـالک ۱۹۳۵-۴8۷۲- اصلـی واقـع در رمنـت بخـش 
دوغـرب بابـل خریـداری از رمضـان شـعبانی محـرز گردیده اسـت 
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردونوبـت به فاصلـه ۱۵روز 
ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهی میگـردد درصورتی 
کـه اشـخاص ذی نفع به رای صـادره فوق اعتـراض دارند میتوانند 
از تاریـخ انتشـار اولین آگهی ودر روسـتاها ازتاریـخ الصاق بمدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد وامالک محل تسـلیم و 
رسـید دریافـت نماینـد ومعترض بایـد ظرف مدت یک مـاه ازتاریخ 
تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی 
محـل نمایـد وگواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل 
تحویـل نمایـد در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت، موکـول بـه ارائـه 
حکـم قطعـی دادگاه اسـت بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت 
مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 
وخواهدشـد صدور سـند مانـع ازمراجعـه متضرر به دادگاه نمیباشـد 
شـهرام خسـروی رئیـس ثبـت اسـناد امـالک بابـل تاریـخ انتشـار 
نوبت اول: ۱۱ - ۱۱ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۶ - ۱۱ – ۹۹

م-الف ۱۹۹۰۹۱8۹

آگهـی فقـدان سـند مالکیـت آقای حسـین حسـین پـور فرزند 
شـیر افکـن بـا ارائه استشـهادیه محلی مصـدق از دفتـر خانه ۱8۶ 
آمل، طی درخواسـت شـماره ۱۱۰۲8 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ تقاضای 
صدور سـند مالکیت ۲8۰ سهم مشـاع از ۳۲۱۰۶.۳ سهم ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن تحـت پـالک ۱۲۹۰۱ فرعـی از ۶۶ - اصلـی 
بشـماره سـریال ۳۵۹۹۴8 واقع در شـهر فریدونکنار بخش ۲ حوزه 
ثبتـی شهرسـتان فریدونکنار که در ذیل ثبـت ۲88۶8 صفحه ۱۶۰ 
دفتـر جلـد ۱۹۱ ثبت گردیده و در اثر جابجایی سـند مفقود شـده را 
نمـوده اسـت. در اجرای مـاده ۱۲۰ اصالحی آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت آگهـی تـا چنانچه اشـخاصی مدعـی انجام 
معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـند ظـرف ۱۰ روز 
از تاریـخ انتشـار آگهـی اعتراض خـود را همراه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه بـه اداره ثبـت محل ارائه و رسـید دریافـت نمایند. 
چنانچـه پـس از اتمـام مـدت مقـرر اعتـراض ارائـه نگـردد و یا در 
صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیت یـا سـند معامله ارائه نشـود 
ایـن اداره مطابـق مقـررات اقدام به صدور سـند مالکیـت المثنی به 
نـام مالـک خواهـد نمود. مرتضـی خواجوی رئیس اداره ثبت اسـناد 

و امـالک فریدونکنـار تاریخ چـاپ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
م-الف ۱۹۹۰۹۲۴8



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1666- شنبه 11 بهمن 61399 ورزش دنیای 

برترین های لیگ والیبال زنان معرفی شدند

در پایان مسابقات لیگ والیبال زنان، برترین های پست های مختلف 
معرفی شدند.

لیگ برتر والیبال زنان پنجشنبه، ۹ بهمن به پایان رسید و تیم سایپا 
تهران با پیروزی در تمام دیدارهای خود به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. 
تیم ذوب  آهن اصفهان و پیکان تهران نیز به ترتیب در جایگاه های دوم و 
سوم قرار گرفتند.در پایان این مسابقات برترین های والیبال زنان در پست های 
مختلف معرفی شدند که بازیکنان سایپا در چهار پست و ذوب  آهن و پیکان 

نیز هر کدام در دو پست جزو برترین ها بودند. 
اسامی بهترین های بیستمین دوره لیگ والیبال زنان  به شرح زیر است: 

ارزشمندترین بازیکن : مونا آشفته از سایپا
بهترین مدافع : پوران زارع از سایپا و زهرا شیری از ذوب  آهن

بهترین دریافت کننده قدرتی : مهسا صابری از سایپا و فهیمه زارعی 
از ذوب  آهن 

بهترین قطر پاسور : الهه پورصالح از پیکان
بهترین لیبرو : زهرا بخشی از پیکان 

بهترین پاسور : شبنم علیخانی از سایپا

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد:
مربی پروازی برای شخصیت تیم ملی والیبال خوب نیست

پروازی  والیبال شهرداری گنبد می گوید که سرمربی  تیم  سرمربی 
برای شخصیت تیم ملی والیبال ایران خوب نیست.

عظیم جزیده سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد، در خصوص سطح 
لیگ برتر والیبال  که به صورت متمرکز دنبال می شود، گفت: باید بگویم 
که سطح لیگ والیبال امسال بسیار خوب شده است چرا که تمام بازیکنان 
بین تیم ها پخش شده و حتی با اینکه تعدادی از بازیکنان لژیونر از لیگ 
ایران جدا شده اند، بازهم لیگ والیبال سطح باالیی دارد.  به دلیل اینکه 
تیم والیبال ایران در لیگ های جهانی بازی می کند و در سطح عالی قرار 
دارد افکار عمومی به این نتیجه رسیده  که والیبال ایران بسیار رشد کرده 

و همین عامل بر روی بازیکنان تاثیر بسیار مثبتی دارد.
او افزود: تیم های باشگاهی والیبال ایران می توانند جزو بهترین ها 
باشند و این مستلزم آن است که برنامه ریزی دقیق تری برای سال های 
آینده صورت گیرد. در کل باید گفت که لیگ والیبال ایران از لحاظ شخصیت 
رشد کرده اما باید به این نکته توجه کرد که برنامه ریزی در لیگ کمی 
عقب تر از والیبال ایران است. باید لیگ ایران را از لحاظ سخت افزازی به 

سطح واقعی و باالی خود برسانیم چرا که انتظارات باال است.
جزیده در خصوص استعداد های جوان در لیگ برتر والیبال، گفت: 
تیم  مانند  تواند  ایران می  تیم  بازیکنان جوان و مستعد،  به وجود  باتوجه 
لهستان که دو تیم دارد، در جهان قدرت نمایی کند و باید بگویم که ما 
هم می توانیم تیم ملی را به این سطح برسانیم. بازیکنان آینده داری وجود 
دارد که که در لیگ خود را نشان داده اند و مطمئنا سال های با وجود این 

بازیکنان تیم ملی خیلی قوی تری از گذشته خواهیم داشت.
او درباره حضور الکنو به عنوان سرمربی تیم ملی ایران گفت: شخصی 
که مربی تیم ملی می شود باید لیگ را حداقل یک ماه و نیم رصد کند. 
باید گفت که یک مربی با فیلم رقابت های بازیکنان نمی تواند شخص را 
به خوبی آنالیز کند. البته مربیانی هستند که می توانند تاثیر گذار باشند و 
به الکنو کمک کنند اما بازهم باید سرمربی از نزدیک بازی تمامی بازیکنان 
را مشاهده کند. معتقدم هر شخصی که سرمربی تیم ملی می شود باید در 
ایران حضور پیدا کرده و فدراسیون از آن این امر را بخواهد. حتی باید مربی 

تعهد دهد که از نزدیک لیگ والیبال را دنبال کند.
سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد ادامه می دهد: حتی در صورت تمام 
شدن لیگ باید سرمربی حداقل ۱۵ یا ۲۰ روز به ایران بیاید و اردویی را در 
تهران برگزار کند و به بازیکنان تمرین دهد.  بعد از آن تازه تیم ملی می 
تواند به اردو های خارج کشور برود. معتقدم مربی پروازی برای شخصیت 
تیم ملی والیبال و شخصیت کشور ایران خوب نیست و درست نیست که 

اردو در خارج از کشور برگزار شود و سرمربی به ایران نیاید. 
جزیده در پاسخ به اینکه چه مدت زمان خواهد برد که بازیکنان ملی 
پوش داخل کشور با لژیونر ها هماهنگ شوند؟ گفت: اگر اعضای تیم ملی 
بخواهند با شایستگی انتخاب شوند، زمان زیادی خواهد برد  اما اینکه 8۰ 
درصد اعضا  تیم ملی از تیم قبلی انتخاب شده باشند،  بازیکنان می توانند 
سریع تر هماهنگی بین یکدیگر  را به وجود آوردند. معتقدم  ۵۰ درصد 
بازیکنان تیم ملی باید جوان باشند چرا که باید برای  آینده تیم ملی برنامه 
ریزی کرد. درست است که قبل از المپیک، لیگ جهانی را پیش رو داریم 
اما باید بگویم که اگر می خواهیم در المپیک شرکت کنیم حداقل با ۴۰ 

درصد بازیکنان جوان باید در این رقابت ها حضور داشته باشیم.
جزیده ادامه داد: معتقدم حتی اگر در لیگ جهانی تیم دوم ایران هم 
شرکت کند مشکلی وجود ندارد و بسیار خوب است. باید گفت سعید معروف 
حدود یک سال و نیم است که آن چنان بازی نکرده است و حتما باید برای 
برای هماهنگی کنار دیگر ملی پوشان قرار گیرد و بازی کند. کرونا باعث 
شده بازیکنانی مانند غفور و عبادی پور از تیم ملی دور شوند و می توان از 
این بازیکنان دعوت کرده تا در شاکله اصلی تیم ملی قرار گیرند. حتی می 
توان از دل لیگ بازیکنان جوانی را شناسایی کرد تا آنان هم در تیم ملی 
حضور داشته باشد. اصال اشکالی ندارد در لیگ جهانی ببازیم چرا که هدف 
ما این بوده که جزو چهار تیم برتر جهان قرار گیریم و  برای محقق شدن  

این امر باید برنامه اساسی در لیگ جهانی داشته باشیم.
جزیده در پاسخ به اینکه آیا برای انتخاب بازیکنان تیم ملی و دعوت 
به اردو ، با سرمربی های لیگ برتری مشاوره ای صورت گرفته یا خیر؟ 
پاسخ داد: تا جایی که می دانم چهار نفر گزینه دستیاری تیم ملی هستند. 
با دقت رصد کنند.  را  برتر  افراد مامور شدند که لیگ  این  فکر می کنم 
بازهم باید بگویم مربی هایی که در لیگ برتر تیم دارند نمی توانند تمرکز 
الزم را برای انتخاب بازیکن داشته باشند. شاید از لحاظ آنالیزی اطالعات 
کافی داشته باشند اما ممکن است  تمرکز الزم و شناخت کافی را نداشته 
باشند چراکه تمرکز اصلی مربیان لیگ برتری بر روی تیم خودشان خواهد 
بود.  فدراسیون باید از مربیانی که فاقد تیم هستند افرادی را انتخاب می 
کرد که بازی های لیگ برتر را رصد کنند و معتقدم این امر  بیشتر مثمر 
ثمر خواهد بود.  با وجود اینکه من برای تمامی مربیان احترام قائلم معتقدم 

که تمرکز بیشتر مربیان بر روی تیم خود است.
او در پایان درباره پدیده لیگ برتر والیبال تا اینجای کار گفت:  از تیم 
خود می توانم آرمان صالحی را نام ببرم  که معتقدم او جزو پدیده های لیگ 
امسال است. همچنین می توانم از آقای صابر کاظمی و میثم صالحی نام 
ببرم که واقعا جزو خوب ها و پدیده های لیگ ایران هستند و فکر می کنم 
از لحاظ عملکرد این دو نفر فوق العاده بودند. همچنین در لیبرو ها  آقای 
آرمان صالحی از بهترین ها هستند که می تواند برای تیم ملی مفید باشد.

رقابت بهترین گلزنان اروپا در نقطه اوج؛
کفش طالی اروپا؛ لواندوفسکی، رونالدو یا مسی؟

لواندوفسکی؟ کدام یک گلزن  رابرت  یا  لیونل مسی  کریستیانو رونالدو، 
برتر این فصل از رقابت های فوتبال در اروپا خواهند شد؟

برگزار می شود  حالی  در   ۲۰۲۰-۲۱ برای کسب کفش طالی  مسابقه 
که بهترین مهاجمان از سراسر اروپا به دنبال افزایش گل های خود هستند تا 

انتخاب شوند. مهاجم  و خطرناک ترین  تیزبین ترین  عنوان  به  بتوانند 
با پشت سر گذاشتن   ۲۰۱۹-۲۰ ایموبیله، ستاره التزیو، در فصل  چیرو 
این  برنده  مسی،  لیونل  و  ورنر  تیمو  رونالدو،  کریستیانو  لواندوفسکی،  رابرت 
افتخار شد، اما رقابت نزدیک و حساس این فصل به آن معناست که باید برای 
دفاع از عنوان سال قبل خود به سختی مبارزه کند. این فصل با حضور مدعیانی 
چون ارلینگ هالند، محمد صالح و حتی زالتان ابراهیموویچ که در میالن بار 
دیگر اوج گرفته، رقابت بر سر کفش طال داغ تر از همیشه در جریان است.

اللیگا،  برتر،  لیگ  در  که  اروپا   ۲۰۲۰ -۲۱ فصل  برتر  گل زن  ده 
بوندسلیگاف سری آ و لیگ یک بازی می کنند، به شرح زیر هستند:

۱.رابرت لواندوفسکی/ بایرن مونیخ/ ۲۳ گل  
مهاجمان  بهترین  از  یکی  که  است  سال  چندین  مونیخ  بایرن  ستاره   
طور  به  رسیدهف همچنان  سالگی   ۳۰ های  میانه  به  چند  هر  و  است  جهان 

پیوسته برای این تیم گلزنی می کند.
۱۵ گل یوونتوس/  رونالدو/  ۲.کریستیانو 

توانست  رونالدو  قبل،  ابتدای فصل  در  نه چندان خوب  از شروعی  پس 
تبدیل به یکی از مدعیان اصلی در رقابت بر سر کفش طال شود، این فصل 
به کرونا  ابتال  به دلیل  ابتدا درخشان ظاهر شده، هر چند  از همان   CR۷ اما
دیگر  بار  بتواند  که  است  امیدوار  رونالدو  برود.  قرنطینه  به  مدتی  شد  مجبور 

این عنوان را به دست آورده و موفقیت فصل ۱۵-۲۰۱۴ خود را تکرار کند.
۱۴ گل بوروسیا دورتموند/  ۳.ارلینگ هالند/ 

فصل  نیمه  در  که  هالند،  توانایی  به  راجع  تردیدهایی  و  شک  ابتدا  در 
در  او  اما  داشت  بوندسلیگا وجود  در  در درخشش  پیوست،  دورتموند  به  پیش 
جوان،  بازیکن  این  گل  آمار  به  توجه  با  شده.  ظاهر  نظیر  بی  هم  بوندسلیگا 
حتی به نظر می رسد او در بوندسلیگا بیش از گذشته در حال شکوفایی است!

۴.کیلیان امباپه/ پاری سن ژرمن/ ۱۴ گل
عملکرد  روی  زیادی  تاثیر  گذشته  فصل  کرونا  همچنین  و  مصدومیت 
بارها   PSG برای  توانسته  او   ۲۰۲۰-۲۱ فصل  در  اما  داشتند،  امباپه  کیلیان 

کند. گلزنی 
۱۴ گل آینتراخت فرانکفورت/  ۵.آندره سیلوا/ 

انتظارات  حد  در  نتوانست  و  داشت  مشکالتی  میالن  در  سیلوا  آندره 
بوندسلیگا دوباره خودش  بازیکن در  این  اما به نظر می رسد که  ظاهر شود، 
را پیدا کرده است. او جدی ترین خطر روی دروازه حریفان آینتراخت است.

ایموبیله/ التزیو/ ۱۳ گل ۶.چیرو 
باقی  التزیو  گل زن  بهترین  همچنان  قبل،  فصل  طالی  کفش  برنده 
مانده و خیلی زود توانست تعداد گل های خود را در این فصل دو رقمی کند.

۷.محمد صالح/ لیورپول/ ۱۳ گل
های  گل  تا  بوده  مجبور  لیورپول  در  اخیر  های  فصل  در  محمد صالح 
خود را با سادیو مانه تقسیم کند، اما مهاجم مصری قرمزها همچنان خطرناک 
است و می خواهد این فصل تعداد گل های خود برای این تیم در لیگ برتر 

را به ۱۰۰ عدد برساند.
8.زالتان ابراهیموویچ/ آث میالن/ ۱۲ گل

بار  الجثه  اما این سوئدی عظیم  زالتان دارد به چهل سالگی می رسد، 
دیگر با بازگشت به میالن به اوج برگشته و نقش مهمی در کمک به شاگردان 

استفانو پیولی در راه رسیدن به قهرمانی در سری آ به عهده دارد.
۹.آندره کراماریچ/ هوفنهایم/ ۱۲ گل

مهاجم ملی پوش کرواسی این فصل در بوندسلیگا درخشان ظاهر شده 
و گل های مهمی برای تیم خود زده. از جمله  دبلی که در برابر هرتا برلین 

به ثمر رساند.
اتلتیکو مادرید/ ۱۲ گل ۱۰.لوئیس سوارز/ 

لوییس  اما  باشدف  رسیده  سالگی   ۳۰ های  میانه  به  است  ممکن  او 
سوارزهمچنان یکی از بهترین مهاجمان اللیگا و کشور خود است و همچنان 

اتلتیکو ادامه می دهد. به گلزنی برای 
۱۱.هری کین/ تاتنهام/ ۱۲ گل

کافی  رسید  نظر می  به   ۲۰۱8 تا   ۲۰۱۴ بین سال های  که  هری کین 
است اراده کند تا به گل برسد، در دو سال گذشته نتوانسته به رکورد بیش از 

۲۰ گل در لیگ برتر برسد.
روی  بالقوه  تهدید  یک  همچنان  تاتنهام  انگلیسی  ستاره  وجود  این  با 

دروازه حریفان و در نتیجه یکی از مدعیان کسب توپ طالست.
اینتر/ ۱۲ گل ۱۲.روملو لوکاکو/ 

او  ارزش  و  ادامه می دهد  اینتر  در  به درخشش  لوکاکو همچنان  روملو 
۵۰ گل  رکورد  به  او  که  داده می شود  نشان  واقعیت  این  در  باشگاه  این  در 
برای این باشگاه رسیده و این کار را در تعداد بازی کمتری نسبت به رونالدو 
نازاریوی افسانه ای انجام داده است. ملی پوش بلژیکی خود را در میان پنج 
مهاجم برتر جهان می داند و مشتاق است تا این این ادعا را با تالش برای 

به دست آوردن کفش طال ثابت کند.
۱۳. ووت ِوگهورست/ ولفسبورگ/ ۱۲ گل

مهاجم قد بلند ولفسبورگ از زمان ورودش به بوندسلیگا در سال ۲۰۱8 
یکی از باثبات ترین گلزنان این لیگ بوده است و به نظر می رسد که امسال 

در حال تجربه بهترین فصل خود است.
۱۴.سون هیونگ مین/ تاتنهام/ ۱۲ گل

به  برای رسیدن  تیم مورینیو  در  نقشی کلیدی  این فصل  تاتنهام  ستاره 
موفقیت در لیگ برتر داشته. ارتباط سون با هری کین در خط حمله تاتنهام 

برای هر دو گل های زیادی را به ارمغان آورده است.
۱۵.بوالی دیا/ ریمس/ ۱۲ گل

بوالی دیا که در فصل ۲۰-۲۰۱۹ خودش را به عنوان یکی از بازیکنان 
در  خود  دوران  بهترین  تجربه  حال  در  فصل  این  کرد،  ثابت  ریمس  کلیدی 

این باشگاه است و چشم به صدر جدول گلزنان دارد.
النصیری/ سویا/ ۱۲ گل ۱۶.یوسف 

از  تا قبل  این فصل در سویا حسابی روی فرم بوده و  النصیری  یوسف 
ژانویه برای این تیم ۹ گل به ثمر رسانده بود.

بارسلونا/ ۱۱ گل ۱۷.لیونل مسی/ 
وجود شروع  این  با  اما  است  تاریخ  گلزنان  برترین  از  یکی  لیونل مسی 
چندان خوبی در این فصل نداشت. اما در نیمه دوم فصل کاپیتان افسانه ای 

بارسا نشانه هایی از پیشرفت را نشان داده است.
۱8.دومینیک کالورت لوین/ اورتون/ ۱۱ گل

بهره  زیادی  مثبت  تغییرات  از  آنچلوتی  کارلو  هدایت  با  لوین  کالورت 
مند شد و اکنون تبدیل شده به گلزنی شناخته شده. هر چند ممکن است او 
و  است  جوان  هنوز  او  اما  بشناسند  شد  شکوفا  دیر  که  بازیکنی  عنوان  به  را 
تا تبدیل به رقیبی برای  اورتون داشته موجب شده  عملکردی که در ترکیب 

۹ تیم ملی انگلیس شود. هری کین برای پوشیدن پیراهن شماره 
گل منچستریونایتد/۱۱  فرناندز/  ۱۹.برونو 

برونو فرناندز برای منچستریونایتد مثل هوای تازه بود و یکی از مهمترین 
دالیل فرم خوب شیاطین سرخ در این هفته هاست. در کنار ساختن موقعیت 
ثمر رساندن  به  تبحر خاصی در  نیز  فرناندز خود  تیمی هایش،  برای هم  گل 
گل از روی نقطه پنالتی و ضربات آزاد دارد که نام او را در فهرست گلزنان 

ثبت کرده است.
۱۱ گل ۲۰.لوییس موریل/آتاالنتا/ 

ثمر  به  گل   ۱8 آ  سری  در  قبل  فصل  آتاالنتا  کلمبیای  اهل  مهاجم 
رساند و این فصل نیز همچنان از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار این تیم است.

دیگر  بار  زهرا  بهشت 
ستاره  یک  بدی  ا رامگاه  آ
و  شد  ایران  فوتبال  از  دیگر 
شوک  میان  در  میناوند  مهرداد  اینبار 
آرام   ۲۵۵ قطعه  در  فوتبال  دوستداران 

گرفت.
تیم محبوب ۹8 اولین ستاره خود 
را از دست داد و اینبار بیماری کوید_۱۹ 
و  ناباوری  میان  در  را  میناوند  مهرداد 
شوک اهالی فوتبال به کام مرگ کشید. 
ستاره اسبق پرسپولیس و تیم ملی که 
فوتبال   دوران  زودهنگام  دوران  از  بعد 
بحث های  در  اعتنا  قابل  چهره ای  به 
فوتبالی تبدیل شده بود، بعد از دو هفته 
تقال با این ویروس در نهایت چهارشنبه 
شب گذشته تاب نیاورد و از دنیا رفت. 
شرایط  علیرغم  او  خاکسپاری  مراسم 
کرونا و پروتکل اما با شکلی شایسته و 
با حضور گرم چهره های مطرح فوتبال 

و هنر در بهشت زهرا برگزار شد.
مهرداد  خاکسپاری  مراسم  در 
باور  هیچکس  آمدند؛  همه  میناوند 
نداشت که چپ پای شوخ طبع و خوش 
صحبت فوتبال ایران به کام مرگ رفته 
و  گرم  را  او  خداحافظی  و  آمدند  اما 

باشکوه کردند.

در میان حضور چهره های مطرح 
مهرداد  پیکر  زهرا،  بهشت  در  حاضر 
کنار  در  و  آوران  نام  قطعه  در  میناوند 
ابراهیم آشتیانی آرام گرفت.  چهره هایی 
مثل علی پروین، علی دایی،علی کریمی، 
یحیی گل محمدی، کریم باقری،مهدی 
فشین  ا ، ر کپو خا محمد  ، نبی محمد 

محمدرضا  کاظمیان،  جواد  پیروانی، 
مهدوی، محمد پنجعلی، مجید صدری 
سمیعی  جعفر  مدیره،  هیات  رئیس 
ابراهیم  پرسپولیس،  باشگاه  مدیرعامل 
شکوری، حمیدرضا گرشاسبی،مصطفی 
اشپیتیم  پور،  ابوالقاسم  قنبرپور،بهنام 
آرفی، بهنام ابوالقاسمپور، حمید درخشان 

تا  داشتند  حضور  مراسم  این  در   ... و 
وداعی گرم با یکی از چهره های خاطره 

ساز فوتبال ایران داشته باشند.
دو  دایی؛  علی   - کریمی  علی 
ایرانی در  فوتبالدوستان  چهره محبوب 
مراسم خاکسپاری مهرداد میناوند فارغ 
از تمام حواشی و شایعات برخورد گرمی 
با یکدیگر داشتند و به گفتگو پرداختند.

افشین پیروانی که در گوشه ای از 
بهشت زهرا و به دور از چشم حاضران، 
با چشمان سرخ و اشک آلودش ایستاده 
بود. میناوند و پیروانی دوستی دیرینه ای 
با یکدیگر داشتند که علیرغم اختالف 
نظری که چندی پیش بین طرفین شکل 
گرفته بود، رابطه آنها همچنان گرم بود.

سرمربی  محمدی،  گل  یحیی 
پرسپولیس نیز بالفاصله بعد از تمرینات 
پیش  در  زهرا  بهشت  مسیر  تیم  این 
گرفت و در خاکسپاری مهرداد میناوند 
ناصر  و  پنجعلی  محمد  یافت.  حضور 
ین  ا پیشکسوتان  دیگر  محمدخانی 

باشگاه نیز در کنار  وی حاضر بودند.
گفته می شود بازیکنان پرسپولیس 
برگزاری  از زمان  به دلیل عدم اطالع 
جنازه  تشییع  در  نشدند  موفق  مراسم 

حضور یابند.

جامعه ورزش در بهت و شوک درگذشت مهرداد میناوند؛

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
از  بعد  تیم  این  فنی  کادر  می گوید 

شکست بهانه جویی نمی کند.
نشست خبری  در  حمید مطهری 
پیش از دیدار تیمش برابر ماشین سازی 
تبریز اظهار کرد: فقدان مهرداد میناوند را 
تسلیت می گویم. واقعا باورم نمی شود که 
در میان ما نیست. او با دل و جانش برای 
پرسپولیس کار می کرد و نسبت به تیم 
تعصب داشت. با از دست دادن مهرداد 
حال عجیبی دارم. برای علی انصاریان  
هم آرزوی سالمتی می کنم. امیدوارم از 
کنیم. کسانی که  روزهای سخت گذر 
در پرسپولیس هستند باید روحیه مبارزه 
داشته باشند و تا آخرین نفس بجنگند.

وی افزود: ماشین سازی را بررسی 
کردیم و می دانیم با چه سبکی باید بازی 
بیانگر  در جدول  تیم ها  جایگاه   کنیم. 
برتر  لیگ  مثل  نیست.  تیم ها  عملکرد 
انگلیس که تیم های پایین جدول برابر 
ما  لیگ  پیروز می شوند.  صدرجدولی ها 
هم اینگونه جذاب است. ما هفته قبل 
علی رغم اینکه یک بر صفر پیش بودیم، 
به خاطر دست کم گرفتن حریف تنبیه 
شدیم. این نشان می دهد اگر فکر کنید 
امنیت دارید که با تیم ته جدولی بازی 
می کنید، اصال درست نیست. از بازیکنان 
با  و  باشند  هوشیار  بسیار  می خواهم 
تمرکز ۱۰۰ درصدی بازی کنند. اگر در 

از  جایی تمرکز ۹۹ درصد بشود، شاید 
تیم مقابل ضربه بخورید. باید با برنامه 

بازی کنیم و تمرکز داشته باشیم.
قابل  ماشین سازی  داد:  ادامه  او 
پرسپولیس  مقابل  تیم ها  است.  احترام 
فشردگی ایجاد می کنند. باید بتوانیم از 
این فشردگی عبور کنیم. بیشتر تیم ها 
در زمین خودشان فشرده بازی می کنند 
و ما باید این فشردگی را بشکنیم. باید 
دست  از  توپ  اگر  که  باشیم  این  فکر 
دادیم چه کنیم چون ماشین سازی برای 
بازی می کند.  این کارش هم هدفمند 
کنترل  خوب  را  آنها  بتوانیم  ان شاءاهلل 

کنیم و به موقع ضربه بزنیم.
مطهری درباره مصدومان تیمش 
هم گفت: سید جالل حسینی مصدوم 
نخواهد  بازی  برای  مشکلی  اما  بود 

داشت.
به  پرسپولیس  اینکه  درباره  وی 
کرده  کسب  امتیاز   ۱.۵ میانگین  طور 
هم گفت: شما برای رسیدن به جایگاه 
بازی  هر  در  میانگین  بطور  قهرمانی، 
خیلی  ما  پس  بگیرید.  امتیاز   ۲ باید 
عقب نیستیم. بازیکنان ما جایگاه خود 
را می شناسند. بنابراین خیلی  امید داریم 
و اختالف زیادی با صدر جدول نداریم. 
همیشه با تالش و تمرین نقاط ضعف 
هفته  می کردیم.  برطرف  را  خودمان 
تنهایی  به  باختیم و کسی  ما  قبل هم 
فنی  کادر  ما  هم  راس  در  و  نباخته 
بوده ایم. ان شاءاهلل با سه امتیاز به لیگ 
میانه های  به  پرسپولیس  برمی گردیم. 

جدول عادت ندارد.
مطهری درباره اینکه گل محمدی 

بعد از باخت برابر آلومینیوم بهانه جویی 
کرده هم گفت: این اولین باخت ما بود. 
به  اشاره هایی  گل محمدی  آقای  شاید 

مدیریت داشته است.
 اصال در مرام ما نیست باخت را 
اصال  بیندازیم.  دیگر  کسی  گردن  به 
اینطور نیست. ما کار می کنیم و پاسخگو 
هستیم. همه مردم حواشی را می دانند و 
می توانند قضاوت کنند. ما سعی می کنیم 
همیشه به نکات فنی بپردازیم. یک سوم 
لیگ را پشت سر گذاشتیم و ۲۰ هفته 
باقی مانده  است و خیلی خوب نیست 
این قضاوت ها را داشته باشیم. باید در 
مجموع نگاه کنیم که در پایان کادر فنی 

چه کرده است.
او درباره اینکه احتمال دارد پنجره 
گفت:  هم  شود  بسته  تیم  نقل وانتقالی 
این  با  همیشه  پرسپولیس  متاسفانه 
می کند.  نرم  پنجه  و  دست  مشکالت 
برای  اتفاقی  چنین  هیچوقت  امیدوارم 
هیچ تیمی در ایران رخ ندهد چون برای 
امیدوارم  نیست.  خوب  ما  باشگاه های 
آقای  و  باشگاه  هیات مدیره  درایت  با 
تازه آمده اند این مشکالت  صدری که 
حل بشود. اینجا فقط مربیگری نمی کنید 
و باید به خیلی از مسائل بپردازید که این 
خیلی خوب نیست. تمرکز مربیان باید 
فوتبال  در  اما  باشد  فنی  مباحث  روی 

ایران اینطور نیست.

میناوند با دل و جانش برای پرسپولیس کار می کرد؛

مطهری: هیچ حریفی را دست کم نمی گیریم

مهرداد یادته چقدر به هم نزدیک 
خراب  بودی  ایران  هروقت  شدیم؟ 
میشدم سرت. یادته خونمون تقریبا تو یه 
کوچه بود. شده بودم داداش کوچیکه...

پژمان جمشیدی ستاره سال های 
تیم  در  که  پرسپولیس  دور  چندان  نه 
میناوند  مهرداد  با  سالی  چند  نیز  ملی 
هم تیمی بود، یادداشتی احساسی برای 
مهرداد میناوند نوشته. او از اولین باری 
که میناوند را دیده آغاز کرده و بعد به 
خودش  قول  به  که  رسیده  روزهایی 

»داداش کوچیکه« میناوند شده بود...
این یادداشت را در ادامه می خوانید:

مهرداد جانم سالم
مهرداد بهت گفته بودم اولین باری 

که دیدمت کی و کجا بود؟
نبایدم  نیست.  یادت  تو  میدونم 
شده  پرنور  تازه  ستاره  باشه.تو  یادت 
فوتبالمون بودی و بعد از جام ملت های 
آسیا ۹۶ و اون درخششت تو اون جام، 
اومده بودی زمین شماره دو امجدیه که 
یادمه  کنی.  مالقات  رو  کسی  احتماال 
نفسمون بند اومده بود دیدیمت. شک 
ندارم همه بچه هایی که اونجا بودن و 
اتفاقا همه هم تقریبا هم سن و سالت 
شبیه  کمی  روزی  داشتیم  آرزو  بودیم 
تو بشیم. به جایگاه تو برسیم. سال ها 
گذشت و هم بازی شدیم تو تیم ملی. 
هیچوقت نشد این خاطره رو بهت بگم. 

هرچند  کجا.  من  و  کجا  تو  بگم  نشد 
چیزی که عیان بود چه حاجت به بیان 
بود.چقدر به هم نزدیک شدیم.هروقت 
میشدم سرت.یادته  خراب  بودی  ایران 
بود.شده  کوچه  یه  تو  تقریبا  خونمون 

بودم داداش کوچیکه.
میومدم و کلی راجع فوتبال حرف 
میزدیم و کلی با آریا تو هال اون خونتون 
وسطش  هم  بیخود  پله  یه  لعنتی  که 
میکردیم.بعدش  بازی  فوتبال  داشت 
بخشش. و  بذل  مراسم  به  میرسیدیم 

آخر شب که میخواستم برم در کمدتو 
باز میکردی و میگفتی اینارو از اتریش 
آوردم هنوز نپوشیدم ، هرکدومو دوست 
ناراحت  ازت  برنداری  و  باشی  داشته 
به  ولی  نمیشد  روم  اوایل  منم  میشم. 

و  برمیداشتم  و  بودم  شده  پررو  مرور 
نمیکردی چی  نگاه  تو هیچوقت حتی 
برداشتم و چندتا برداشتم. مهرداد یادته 
ماه رمضونا دم سحر دوتایی می رفتیم 
می  حلیم  خوردیم،  می  آش  ولیعصر، 

خوردیم ...
یادته  ازدواجت  سالگرد  مهرداد 
کی بود.بازی اخر اولین دوره لیگ برتر؛ 
اومدی استادیوم و روسکوها نشستی و 
و  کردی  بغلم  اومدی  قهرمانی  از  بعد 
گفتی شب دیرنیایا . هومن و مامک و 
مامان بابا رو هم بیار.اخی مامانمم بود.

و  قهرمانی  از  چقدر خوش گذشت.بعد 
کنار تو .آخرین شبم که با هم بودیم و 
حتما یادته ؛ چیزی نگذشته ازش که.آخه 
پسر تو چرا تلفن رو برداشته بودی به 

همه زنگ می زدی و حال همه رو می 
میدونستی  چیزی  شب؟  اون  پرسیدی 
می  میدونستی  پژمان  جون  مهرداد؟ 
خوای تنهامون بزاری؟ نگو نه که باورم 
نمیشه.آخه چطوری میشه اونجوری با 
هیجان به همه زنگ بزنی و هی به من 
بگی بیا فالنی رو هم بگیریم. به سهراب 
زنگ زدیم، به کورش بختیاری زاده، به 

حسام به امیر به علی کریمی به ...
رفیق ، داداش بزرگه ، این رسمش 

بود؟
از محبتات رو  من که هیچکدوم 
تازه  تو  بامعرفت  آخه  نکردم.  جبران 
شروع کرده بودی دوباره ، دوماد شده 
بودی ... آخه دلم برات تنگ میشه که! 
دل من چیه ، دل همه مردم برات تنگ 
ببین  پاشو  هوادارات.  همه  دل  میشه. 
استقاللیا دارن برات چیکار میکنن پسر.

مگه میشه این همه کری بخونی و باز 
محبوب همه باشی. تو راست میگفتی 
فوتبال بدون کری خونیاش که فوتبال 
نیست. باورم نمی شد وقتی بیمارستان 

بودی استقاللیا هم دلشون خون بود.
رفتنت،  با  شکست  کمرم  مهرداد 
عزیزم دلم آتیش گرفته عزیز دلم، خدا 

پشت و پناهت .
و  هیچوقت  میدم  قول  مهرداد 
نمیکنم. فراموشت  ای  لحظه  هیچ 

قول مردونه.

یادادشت پژمان جمشیدی در فراق مهرداد میناوند؛

کمرم شکست، دلم آتش گرفت

گفت:  پرسپولیس،  ه  باشگا یی  اجرا معاون 
با  میناوند«،  »مهرداد  مرحوم  تکریم  راستای  در 
به  ماشین سازی  مقابل  دیدار  در  مشکلی  پیراهن 

میدان می رویم.
»ابراهیم شکوری« با اشاره به فقدان میناوند، 
عزیز،  دوست  فوتبالی،  الگوی  یک  داشت:  اظهار 
پیشکسوت محترم و پرسپولیسی متعصب را از دست 
دادیم و عزادار مهرداد میناوند هستیم. نمی دانیم با 
تعریف  را  بزرگ  غم  این  می توانیم  واژه هایی  چه 
به  و  بود  باشگاه  به  نزدیک  همیشه  مهرداد  کنیم. 
بازیکنان.  هدایت گر  و  حامی  همواره  بهتر،  معنای 
کاربلد  ما می داد چون هم  به  را  بهترین مشاوره ها 

بود و هم عاشق.
وی ادامه داد: فقدان مهرداد اتفاقی نیست به 
بتوانیم به راحتی در موردش صحبت کنیم. باید بار 
بگوییم  تسلیت  ایران  در  فوتبال  هواداران  به  دیگر 
زیرا یک ستاره واقعی را از دست دادیم. قلب مهربان 
میناوند خیلی زود از تپیدن بازماند و همه ما را تنها 
گذاشت. خانواده مهرداد به خصوص مادر و همسرش 
روزهای بسیار سختی را سپری کردند و جا دارد به 
این  میناوند،  محترم  خانواده  اعضای  سایر  و  آنها 
مصیبت را تسلیت بگوییم. از درگاه ایزد منان برای 

مهرداد طلب مغفرت داریم.
تیم  عوامل  همه  گفت:  همچنین  شکوری 

را  خود  کارمندان،  تا  مدیره  هیئت  از  باشگاه،  و 
و  به همین علت  بزرگ می دانند.  این غم  صاحب 
انتخاب پیراهن مشکی  برای تکریم میناوند، طرح 
که  ماشین سازی  مقابل  شنبه  روز  دیدار  برای 
دستور  در  را  است  پرسپولیس  هواداران  خواسته 

کار قرار دادیم.
معاون اجرایی و سخنگوی باشگاه پرسپولیس 
در نهایت افزود: طراحی پیراهن مشکی که پیراهن 
سوم پرسپولیس به شمار می آید به پایان رسیده است 
و بازیکنان با پیراهن مشکی و با نام میناوند عزیز 
وارد بازی خواهند شد. با این کار تالش کردیم تا 

به مهرداد میناوند ادای دین شود.

عزادار مهرداد میناوند هستیم؛

شکوری: پرسپولیس با پیراهن مشکی به مصاف ماشین سازی می رود
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

با  صنایع دستی  معاون 
نفس  کرونا  اینکه  بر  تاکید 
ن  هنرمندا و  ن  ا صنعت گر
و  ضرر  و  انداخته  شماره  به  را  کشور 
در  شدیم،  متحمل  را  بسیاری  زیان 
این زمینه توضیح داد: از اسفندماه سال 
بازارچه های  نمایشگاه ها،  تمام  گذشته 
صادرات  و  بوده  تعطیل  دستی  صنایع 
رکودهای  و  وقفه ها  با  کشور  چمدانی 
بی سابقه ای همراه بود. در کنار آن نبود 
شده  باعث  خارجی  و  داخلی  گردشگر 
که صنایع دستی جایگاه خود را در سبد 

خانوار از دست بدهد.
برنامه  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمودیان،  پویا  ایران«،   وقت  »به 
سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  معاون 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
برنامه  این  در  حضور  با  صنایع دستی 
در سخنانی با بیان اینکه ایران سومین 
کشور تولیدکننده صنایع دستی جهان از 
لحاظ تنوع است، اظهار کرد: بیش از ۹۵ 
رشته، فعال و صدرنشین جدول جهان از 
لحاظ ثبت شهرها و روستاهای جهانی 
روستا   ۳ و  شهر   ۱۱ همچنین  است. 
جهانی هستند که کشور ما صدرنشین 
این جدول است و سپس چین با فاصله 
نسبتا زیادی دومین کشور از لحاظ ثبت 
شهرها و روستاهای جهانی در دنیا به 

حساب می آید.
او افزود: می توان گفت که تعریف 
ایران با سایر کشورهای جهان در حوزه 
کشور  در  است.  متفاوت  صنایع دستی 
جزو  را  شمع سازی  و  صابون سازی  ما 
اما  به حساب نمی آورند،  صنایع دستی 
آلمان  مانند  دیگر  کشورهای  سایر  در 
لبنان  کشور  در  یا  و  نیست  اینطور 
آنها  دستی  صنایع  بارزترین  از  یکی 

صابون سازی است.
محمودیان با بیان اینکه خالقیت 
نوآوری موتور محرکه صنایع دستی  و 
روزی  اینکه  گفت:  است،  جدید  نسل 
کنار  در  را  یا شمع سازی  صابون سازی 
زنی،  قلم  همچون  دیگری  هنرهای 
آبگینه، فرش، سفال، منبت و معرق به 
عنوان صنایع دستی به حساب بیاوریم، 
قطعا مستلزم بازنگری نظریه پردازان و 
کسانی است که از لحاظ تئوری اشراف 
کامل بر هنرهای صناعی این کشور با 
چراکه  دارند.  ساله  هزار  چند  پشتوانه 
رشته  برای  ایران  مزیت های  از  یکی 
چندهزار  پشتوانه  دستی  صنایع  های 

ساله آن است. 
او یادآور شد: سه بخش مشخص 
آموزش، تولید و فروش در حوزه صنایع 
که  است  شده  تعریف  کشور  دستی 
مستلزم  بخش ها،  این  از  کدام  هر 
برنامه ریزی های جداگانه و هماهنگ با 
جنس فعالیت خود است. اگر هر حوزه ای 
نقشه راه و برنامه مدون نداشته باشد، 
قطعا نمی تواند به هدف گذاری در مسیر 

رشد و توسعه دست یابد. 
تمام  کرد:  عنوان  محمودیان 
تالش معاونت صنایع دستی و هنرهای 
است  این  کشور  استان   ۳۱ در  سنتی 
حوزه  در  جامع  برنامه  یک  بتواند  که 
ظرفیت های  با  متناسب  صنایع دستی 
داشته  فرهنگی  میراث  و  گردشگری 
نداشتن  از  کشور  صنایع دستی  باشد. 

برنامه ای مدون رنج نمی برد، چراکه در 
برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت 
در این حوزه، در هر سه حوزه توانستیم 
موفقیت های خوبی کسب کنیم و آنچه 
که در دست تدوین است، برنامه ریزی 
بلند مدت در این حوزه است. سندهای 
کشور در این حوزه از ۲ تا ۵ سال تدوین 
می شوند در حوزه هنر و صنایع دستی نیز 
با توجه به ظرافت های این حوزه، این 

مسائل باید کامال لحاظ شوند. 
ینکه  ا به  اشاره  با  محمودیان 
صنایع  رفتن  بین  از  حوزه  در  نگرانی 
دستی نخواهیم داشت، گفت: از ابتدای 
دولت تدبیر و امید تا کنون، توانسته ایم 
از منسوخ شدن ۹۹ رشته صنایع دستی 
جلوگیری کنیم و با برنامه ریزی  آنها را 
به چرخه تولید بازگردانیم که این نشان 

از یک برنامه ریزی مناسب دارد. 
شک  بدون  ینکه  ا بیان  با  و  ا
مشکالتی در حوزه صنایع دستی وجود 
دارد، افزود: کرونا نفس صنعت گران و 
هنرمندان کشور را به شماره انداخته و 
ضرر و زیان بسیاری را متحمل شدیم. از 
اسفندماه سال گذشته تمام نمایشگاه ها، 
بازارچه ها صنایع دستی تعطیل بوده و 
و  وقفه ها  با  کشور  چمدانی  صادرات 
و در  بود  بی سابقه ای همراه  رکودهای 
کنار آن نبود گردشگر داخلی و خارجی 
اقتصادی، صنایع  به شرایط  توجه  با  و 
خانوار  سبد  در  را  خود  جایگاه  دستی 
از دست داده و این عوامل باعث شده 
تا صنعت گران و هنرمندان کشور زیان 

های بسیاری را متحمل شوند. 
 : د کر ن  نشا طر خا ن  یا د محمو
فرهنگی،  میراث  وزارت  در  سامانه ای 
گردشگری و صنایع دستی با تولی گری 
صنایع دستی و هنرهای سنتی و با هدف 
ساماندهی به وضعیت کسب و کارهای 
از  یکی  که  دارد  وجود  صنایع دستی 
عمده ترین رسالت های این سامانه ارائه 

مجوزهای تولید کارگاه انفرادی، جمعی 
و کارت صنعتگری است. براساس آمار، 
بالغ بر ۴۹8 هزار نفر از کل  ۳۱ استان 
کشور در این سامانه ثبت نام شده اند. اما 
برآورد ما از خانواده بزرگ صنایع دستی 
کشور چیزی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر است که هنوز به این سامانه 
رجوع نکردند و اطالعات آنها ثبت نشده 
است. امید است با هدف گذاری صورت 
گرفته، اطالعات سایر عزیزان نیز در این 

سامانه ثبت و ضبط شود.
محمودیان درباره ویژگی های این 
در  که  افرادی  داد:  توضیح  نیز  سامانه 
این سامانه ثبت نام می کنند، دارای کارت 
شناسنامه هنرمندان خواهند شد که به 
این واسطه می توانند در نمایشگاه های 
از  و  کنند  شرکت  خارجی  و  داخلی 
معاون  ببرند.  بهره  بیمه  و  تسهیالت 
اعالم کرد که  صنایع دستی همچنین 
هیات  دیبرخانه  به   ۱۴ ماده  آیین نامه 
فرستاده  ابالغ  و  تصویب  برای  دولت 
شده و حداکثر تا یک ماه دیگر شاهد 
ابالغ آیین نامه ماده ۱۵ نیز در کمیسیون 
اصلی فرهنگی هیئت دولت خواهیم بود. 
آمار  اساس  بر  گفت:  پایان  در  او 
گمرکات از سال ۹۳، تا قبل از شرایط 
رشد  با  دستی  صنایع  صادرات  کرونا 
پیوسته روبه رو بود و مهمترین چالش در 
حوزه صنایع دستی بحث فروش است. 
فروش کلیدی ترین و اساسی ترین مسئله 

صنایع دستی ما است. 
صدرنشین  صنایع دستی  واقعا  آیا 

است؟
نظری  سیدغنی  برنامه،  ادامه  در 
صنایع  فراکسیون  سخنگوی  خانقاه، 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  دستی 
صنایع دستی  کرد:  اظهار  سخنانی  در 
جامعه  عمومی  عرصه  وارد  نتوانسته 
شود و در بین مردم حضور داشته باشد. 
در رسانه ملی به راحتی عنوان می شود 

صنایع دستی  حوزه  در  ما  کشور  که 
واقعیت های  آیا  اما  است،  صدرنشین 
بیرونی نشان دهنده این مسئله است؟ و 
آیا در بعد کیفیت نیز صدرنشین هستیم؟

خانقاه ادامه داد: در بحث هایی که 
در جلساتی که تاکنون با وزارت میراث 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی 
در  بحث  و  گفت وگو  محور  داشتیم، 
در  8۰درصد  جلسه،  سه  مجموع 
حوزه  در  ۲۰درصد  گردشگری،   حوزه 
میراث فرهنگی و صفر درصد در حوزه 
صنایع بوده و متاسفانه نگاه وزارت به 
اهمیت  نشان دهنده  این موضوع عمال 

به حوزه صنایع دستی نیست. 
وی با بیان اینکه آمارها در حوزه 
های مختلف صنایع دستی، گردشگری 
و میراث فرهنگی چندان بازگوی واقعیت 
نیست، گفت: یک دهه است که وضعیت 
صنایع دستی کشور روند نزولی داشته و 
نمی توان گفت که تنها کرونا عامل بوده 

بلکه کرونا مزید بر علت است. 
جامع  قانون  اینکه  بیان  با  خانقاه 
صنای دستی  هنرمندان  ز  ا حمایت 
است،  رسیده  تصویب  به  مجلس  در 
توضیح داد: از لحاظ قانون در این حوزه 
برای  ندارد،  وجود  مشکلی  هیچ گونه 
قانون،  این  نفعان  ذی  شدن  بهره مند 
باید آیین نامه اجرایی وجود داشته باشد 

و باید دولت به تنظیم آن بپردازد. 
او تاکید کرد: واقعیت این است که 
از ظرفیت رایزن های فرهنگی در حوزه 
صنایع دستی غافل شده ایم. این درحالی 
است که نزدیک به 8۰ رایزن فرهنگی 
می توانند  که  داریم  کشور  از  خارج  در 
در امر فرهنگسازی به ما کمک کنند. 

خانقاه همچنین با اشاره به اینکه 
مغفول  نهاد  مردم  های  سازمان  بحث 
واقع شده است، گفت: در حوزه صنایع 
نهاد  مردم  سازمان های  باید  دستی 

تشکیل و حمایت شوند.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی:

کرونا نفس هنرمندان را به شماره انداخته است

با درج ۲9 اثر برگزیدگان هنرمند کم توان از ایران؛
کتاب جشنواره معلوالن ۲۰۲۰ توکیو منتشر شد

کتاب جشنواره جهانی هنرمندان 
حضور  با  که  ژاپن   ۲۰۲۰ توان  کم 
از  و  جهان  کشور   ۳۳ از  هنرمندانی 
جمله ایران با موضوع« صلح« برگزار 

شد به چاپ رسید.
به گزارش دنیای جوانان به نقل 
از رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن، در 
این جشنواره جایزه مقام دوم جشنواره 
مهرناز  درون«  از  »صلح  اثر  به 
بهرامی هنرمند سیستان و بلوچستانی 
اهداء گردید و همچنین جایزه رایزنی 
فرهنگی سفارت ایران در ژاپن نیز به 
اثر » پیوند آرزوها« از  هنرمند ژاپنی 

طی مراسمی در توکیو با رعایت پروتکل های بهداشتی و محدود اهداء شد.
در جشنواره ۲۰۲۰ عالوه بر انتخاب نفر دوم از ایران، هایره مهریزی 
برگزیده برای دریافت جایزه داور جشنوار نوبوماسا کوشینو و فالحتی برگزیده 
برای دریافت جایزه سفارت آنگوال در ژاپن گردیدند که به همراه ۲۶  اثر 
انتخاب شده در مرحله اول از کشورمان و همچنین تصویر مهرناز  دیگر 
بهرامی در کتاب جشنواره به چاپ رسید و باالترین تعداد آثار انتخابی را 

به خود اختصاص داد.
در این دوره نیز همچون دوره های قبلی، رایزنی فرهنگی همکاری 
نزدیکی را با مسئوالن جشنواره در ژاپن به عمل آورده و ضمن اطالع رسانی 
گسترده در داخل کشور و برقراری ارتباطات مربوطه برای حضور پررنگ 
هنرمندان ایرانی با همکاری اداره کل همکاری های فرهنگی  امور ایرانیان 
خارج ازکشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، بیش از ۲۰۰ اثر هنرمندان 
این جشنواره شرکت  از ۳۳ کشور در  اثر  ایرانی )مجموعا ۴۰۰  توان  کم 
داشته اند( حضور یافتند که باالترین تعداد مشارکت را به خود اختصاص داد.

کتاب چرنوبیل، جدیدترین روایت از یک تراژدی
کتاب »چرنوبیل« که به تازگی 
توسط انتشارات ققنوس به بازار کتاب 
کابوس  از  دیگر  روایتی  شده،  ارائه 
بی پایان چرنوبیل است؛ کابوسی که 
اگرچه در ۲۶ آوریل ۱۹8۶ شعله ور شد 

اما همچنان در تاریخ زبانه می کشد.
یکی از هولناک ترین مواجهات 
ساله  هزاران  حیات  طول  در  بشر 
مواجهه با پدیده ها و بالیای ناشناخته 
بوده است؛ به موازات پیشرفت های 
علمی و تجربیاتی که گونه انسانی از 
کرده  تجربه  امروز  به  تا  حیات  آغاز 
است، اگرچه فهم و پیش بینی بسیاری 
به  اما  شده  مهیا  و  ممکن  موارد  از 

همان سان پیچیدگی برخی از موارد به شدت انسان را مستاصل ساخته است.
استادان علوم انسانی و اجتماعی بسیار در این سال ها بر این پیچیدگی 
ها تاکید کرده و آن را به سان مخاطره تازه ای پدید آمده از دل مدرنیته 
و پیشرفت های شگرف انسانی خوانده اند که همچون شمشیری دو لبه 

همان سان که خوب است و کارا، برنده است و بد.
از سوی  تازگی  به  که  نلسون  اریک  دیوید  ویراستۀ  چرنوبیل  کتاب 
انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است با این عبارت کلیدی آغاز می کند: 
تاریخ برای آینده برنامه ای به ما نمی دهد اما می تواند درکی کامل تر از 
خود ما و طبیعت بشری مشترکمان ارائه کند، از این رو بهتر می توانیم با 

آینده مواجه شویم.
این اشاره بهترین توصیف برای معرفی کتاب هایی از این دست است؛ 
»شناخت گذشته برای کاهش مخاطرات آینده«. موضوعی که جوامع بسته 
به تجربیاتی که از تاریخ داخلی و خارجی خود از آن درس می گیرند و در 
امروز و فردای خود آنان را به کار می بندند، می توانند مواجهه ای معقول 

تر با زندگی مدرن و مخاطرات آن داشته باشند.
در پیشگفتار این کتاب که اولین عنوان از مجموعه »چشم اندازهایی از 

تاریخ معاصر جهان« است، آمده:
به یاد آوردن هر رویدادی بستگی به نحوۀ به خاطر سپردن آن دارد. 
بهترین درک از تاریخ حاصل کندوکاو چشم اندازهای مختلف است: دوره های 

زمانی متفاوت، فرهنگ های متفاوت، ایدئولوژی های متفاوت.
از  جهان«  معاصر  تاریخ  از  »چشم اندازهایی  کتاب های  مجموعه 
می پردازد.  معاصر  تاریخ  سرنوشت ساز  رویدادهای  به  مختلف  دیدگاه های 
هر جلد با استفاده از منابع دست اول و دوم، اطالعات زمینه ای، مباحث 
پیرامونی و روایت های اول شخص افراد نگاهی دارد به یکی از رویدادهای 
مهم تاریخ معاصر جهان. تمام کتاب های این مجموعه دارای فهرست مطالب 
توضیحی، گاهشمار، کتاب شناسی و نمایه است. »چشم اندازهایی از تاریخ 
معاصر جهان« به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کند تا مهارت های 
فکری و نقادانۀ خود را بهبود بخشند و بر آگاهی خود از جهان بیفزایند و درک 
بهتری از دیدگاه های بین المللی در خصوص رویدادهای تاریخی پیدا کنند.

دربارۀ  اتفاق نظری  هیچ  است،  هولناک  بی خبری  مظهر  چرنوبیل 
زمان  آن  در  که  نفری  میلیون  از یک  ندارد.  وجود  حادثه  این  پایدار  آثار 
بقیه  درصد  و 8۰  باختند  جان  درصد  بودند ۲۰  پاکسازی مشغول  کار  به 
به مشکالت جسمی ای دچار شدند که اغلب توضیحی برای آن ها وجود 
ندارد. پرورشگاه های بالروس پر از کودکانی است که »یتیمان چرنوبیل« 
خوانده می شوند و نشانه های مشخص سرطان و نقایص مادرزادی عجیب 
و غریب در آن ها دیده می شود. اما از طرفی، منطقۀ حفاظت شدۀ چرنوبیل 
مأمن حیوانات کمیابی شده که با وجود گردش آزادانه در اطراف تأسیسات 
کتاب  نمی شود.  دیده  آن ها  در  بیماری  از  نشانی  هیچ  ازکارافتاده  اتمی 
این  دربارۀ  متناقض  غالبًا  و  جذاب  گوناگون  دیدگاه های  حاوی  چرنوبیل 

فاجعه و تأثیرات پایدار آن است.
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پروانه رسولی خوشبخت

در اردیبهشت 1۴00 صورت می گیرد؛
اصفهان میزبان جشنواره بین المللی 

صنایع دستی 
 معاون صنایع دستی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی در سال ۱۴۰۰ گفت: با 

برگزاری این جشنواره، آثار فاخر ایرانی بهتر دیده می شود.
جشنواره  نخستین  برنامه های  تشریح  نشست  در  محمودیان  پویا 
بین المللی صنایع دستی در کاخ موزه نیاوران به  تشریح برنامه های اولین 
دست  نشان   ،)۱۴۰۰ )اصفهان  ایران  صنایع دستی  بین المللی   جشنواره 

خالق پرداخت. 
گفت:  و  داد  خبر  دستی  صنایع  فاخر  آثار  شدن  شناسنامه دار  از  وی 
هدف هویت بخشی، اصالت بخشی و ایجاد یک تصویر درست و عمیق از 
صنایع دستی ایران است و این موضوع به  عنوان یکی از حلقه های مهم در 

حوزه تجاری سازی صنایع دستی به حساب می آید.
جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران در راستای اهداف کالن معاونت 
صنایع دستی و با تاکید  وزیر میراث فرهنگی و  با هدف گفتمان سازی و 
ایجاد حوزه مناسب برای انتقال تجارب هنرمندان و تعالی بخشیدن به ارزش 

و شان باالی صنایع دستی ایران برگزار می شود.
وی هدف دیگر برگزاری این جشنواره را  ایجاد زمینه مناسب برای 
ساختن  نمایان  و  جهان  هنرمندان  سایر  و  کشور  هنرمندان  بین  تعامل 
ظرفیت های هنری ایرانی و اسالمی اعالم کرد و با توجه به قدرت ایران در 
حوزه جهانی صنایع دستی در جهان و داشتن بیش از ۲۹۵ رشته فعال در 
صنایع دستی و صدر نشینی در شهر و روستاهای جهانی گفت: بی رقیب 
بودن ایران در بسیاری رشته های صنایع دستی  برگزاری چنین جشنواره 

ای را امکان پذیر کرده است.
محمودیان با اشاره به اعطای نشان دست خالق که در این جشنواره 
به برگزیدگان اعطا می شود، گفت: جشنواره بین المللی صنایع دستی می 

تواند مانند سایر جشنواره های مهم در حوزه موسیقی و فیلم برگزار شود.
وی درباره دیگر مولفه های این جشنواره گفت: این جشنواره می تواند، 
اعتبار  صنایع دستی ایران که نقش منحصر به فردی که دارد در سطح جهان 
نمایان کند. اطمینان داریم جایزه دست خالق می تواند الگویی برای همه 

هنرمندان صنایع دستی باشد.
محمودیان با توجه به نقش بی نظیر صنایع دستی در دیپلماسی فرهنگی 
افزود: توجه به نقش آفرینی صنایع دستی به رفع  تحریم ها، می تواند قدرت 

صنایع دستی ایران را به رخ جهانیان بکشد.
نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ 

برگزار می شود.

صمد طاهری:
شبکه های اجتماعی 

مزاحم وقت نویسنده ها هستند
صمد طاهری شبکه های اجتماعی را مزاحم و کشنده وقت نویسنده ها 
توصیف می کند و می گوید: در درازمدت از تحقیق فقط پوسته ای باقی خواهد 
ماند و ما باز هم برای واشکافی و غور در ادبیات کهن خود ناچار خواهیم شد 

دست به دامن نیکلسون ها و دورانت ها و ...های آینده شویم!
نوشتاری  سبک  بر  اجتماعی  شبکه های  تاثیر  درباره  نویسنده،  این 
داستان نویسان اظهار کرد: به گمانم یکی از اصلی ترین مؤلفه های کار هنری 
خلوت با خود است. این رسانه های مجازی در ۹۹درصد موارد فقط مزاحم و 
کشنده وقت نویسنده اند و فقط زمانی کارسازند که نویسنده کارش را کرده باشد 
و برای استراحت و شنیدن و دیدن چند جوک و شوخی و مزاح وقت مرده ای 
داشته باشد. البته رسانه های مجازی برای نویسندگانی که تجربه زیسته  چندانی 
ندارند شاید از جهتی مفید باشد؛ یعنی جایگزین آن تجربه های نکرده و ندیده شود 
برای نوشتن. کارها، شغل ها و حرفه هایی را که هرگز ندیده اند و چیزی درباره اش 

نمی دانند، می توانند از طریق مجازی ببینند و در نوشته شان به کار بگیرند. 
او افزود: بشخصه از زمانی که ناچار به داشتن گوشی موبایل شده ام، ساعات 
کتاب خوانی ام به یک چهارم پیش از آن تقلیل یافته و از این بابت بسیار متأسفم و 

اخیرأ سعی می کنم گوشی ام را در اغلب اوقات خاموش نگه دارم.
طاهری سپس درباره کوتاه نویسی به عنوان یکی از ویژگی های شبکه های 
اجتماعی اظهار کرد:  اتفاقا به نظر من یکی از بدترین کارکردهای رسانه های 
مجازی همین است؛ یعنی دادن مقاالت نصفه نیمه و بی ارزش و سرپایی به 
خواننده و دادن این تصور غلط به او که چیزی خوانده و آموخته؛ یعنی مخاطب 
را فریب می دهد که تو می توانی به جای این که ساعت ها و روزها وقتت را برای 
خواندن کتابی و تعمق در مسئله ای تلف کنی، من با یک کامنت مثال بیست یا 

سی سطری آن را به تو یاد می دهم و به جای تو هم تعمق می کنم!
او ادامه داد: این موضوع تأثیر منفی بسیار دارد. البد می دانید که دیگر حتی 
دانشجویان ما زحمت نوشتن پایان نامه را از دوش نحیف خود برداشته و بر دوش 
فربه اینترنت گذاشته اند. و باز هم البد می دانید که مثال یکی از کتاب های مرجع 
ما در زمینه صور خیال در ادبیات کهن فارسی کتاب وزین »صور خیال در شعر 
فارسی« نوشته دکتر شفیعی کدکنی درواقع پایان نامه او برای گرفتن مدرک دکتری 
در ادبیات فارسی است، و بسیار کتاب های وزین دیگر از این دست. در این چند 
دهه اخیر شما چند پایان نامه از این نوع دیده اید و می توانید به من معرفی کنید؟!

نویسنده »شکار شبانه« و »زخم شیر« بیان کرد: امیدوارم هم در آموزش 
و پرورش و هم در دانشگاه پایه هایی گذاشته شود که دانش آموز و دانشجو را 
وادار به خواندن و تحقیق و پژوهش و تعمق کند تا باز هم شاهد به وجود 
آمدن کتاب هایی از آن دست باشیم که نام بردم وگرنه در درازمدت از تحقیق 
و پژوهش فقط پوسته ای باقی خواهد ماند و ما باز هم برای واشکافی و غور در 
ادبیات کهن خودمان ناچار خواهیم شد که دست به دامن نیکلسون ها و دورانت ها 

و ...های آینده شویم!
او درباره این که شبکه های اجتماعی چه فرصت هایی را در اختیار نویسندگان 
قرار می دهد، گفت: به گمانم فرصت ها بیشتر در زمینه  دادن اطالعات است.  
مثل این که ما دیگر نیازی به حمل انواع فرهنگ ها و لغت نامه ها و دیکشنری ها 
و دانشنامه ها و... نداریم و آن ها را یک جا در گوشی کوچک خود داریم یا دیدن 

مجازی کشورها و نقاط بسیار دور از دسترس و... و نوشتن درباره آن ها.

بازگشت  از  ماه پس  ایران یک  ملی  موزه  رییس کل 
از برگزاری  »آجرهای محوطه قالیچی بوکان« به کشور، 
نمایشگاهی با همین عنوان در آینده خبر داد و سفیر سوئیس 
نیز برای همکاری با ایران در زمینه استرداد دیگر آثار تاریخی 

به یغمارفته کشورمان اعالم آمادگی کرد.
محوطه  به  متعلق  و  ساله   ۲8۰۰ لعاب دار  آجر   ۴۹
عصرآهن سه در سایت »ماناها« در قالیچی بوکان، حدود 
یک ماه پیش از سوئیس به ایران بازگردانده شد. آجرها سال 
۱۹۹۱ از ایران قاچاق و در بندری در سوئیس توقیف می شود، 
پس از آن که تعلق این آثار به ایران تایید می شود، در سال 
۲۰۱۶ دادگاهی در سوئیس رأی به استرداد آن ها می دهد اما 
تحریم، بازگشت آجرهای لعابی به خانه را تا آخرین روزهای 

سال ۲۰۲۰ به عقب می اندازد.
حدود یک ماه پس از بازگشت این آجرها که در سکوت 
اتفاق افتاد، جبرییل نوکنده ـ رییس کل موزه ملی ایران ـ 
دیداری با سفیر سوئیس در تهران داشت که با قدردانی از 
محوطه  آجرهای  بازگشت  در  همکاری  برای  کشور  این 
قالیچی بوکان، یادآور شد: آجرهای بوکان متعلق به ۹۰۰ 
تا ۷۰۰ پیش از میالد و متعلق به فرهنگ مانا است و این 
اقدام به معنی بازگرداندن بخش مهمی از تاریخ کشور ایران 

از میراث  به حمایت و صیانت بخشی  به شمار می آید که 
بشری منجر شده است.او سپس از برگزاری نمایشگاهی با 
عنوان »آجرهای استردادی محوطه قالیچی بوکان« در موزه 

ملی ایران در آینده خبر داد.
ملی در سطوح  موزه  فعالیت های  به  اشاره  با  نوکنده 
داخلی و بین المللی، اظهار کرد: با توجه به شرایط کرونایی، 
موزه ها از بستر مجازی با یکدیگر مرتبط هستند و در همین 
موزه های  با  را  خود  همکاری های  تا  مشتاقیم  بسیار  راستا 
نمایشگاه  که  گذشته  همانند  دهیم،  گسترش  سوئیس 

»هفت هزار سال هنر ایران« در سوئیس برگزار شد.
رییس موزه ملی همچنین سفیر سوئیس در ایران را 
به شرکت در جشنواره مجازی اقوام ایرانی استان گلستان 
دعوت کرد تا فرهنگ محلی مناطق مختلف سوئیس در این 

رویداد فرهنگی معرفی شود.
مارکوس الیتنرـ  سفیر سوئیس در ایرانـ  نیز بازگشایی 
موزه ها را پس از یک دوره تعطیلی ناشی از همه گیری کرونا 
تبریک گفت و بازگشت مجموعه آجرهای قالیچی بوکان را 
مایه مباهات و خرسندی کشورش دانست و اظهار کرد: این 
رخداد برای من و کشورم بسیار مهم و رضایت بخش است؛ 
چرا که بر این باوریم نگهداری آثار تاریخیـ  فرهنگی قاچاق 

و سرقتی در کشور سوئیس جایگاهی ندارد.
او با اشاره به تصمیم موزه ملی برای برگزاری نمایشگاه 
»آجرهای استردادی محوطه قالیچی بوکان«، گفت: فرصت 
مناسبی است تا مردم از نزدیک این دستاورد بزرگ فرهنگی 
را بازدید کرده و سفارت سوئیس در تهران از برگزاری این 

رویداد مهم حمایت خواهد کرد.
همکاری های  و  روابط  گسترش  پیشنهاد  از  الیتنر 
موزه ای ایران و سوئیس استقبال کرد و افزود: برای نقش 
موزه ها در تامین صلح جهانی ارزش بسیاری قائلیم و سفارت 
سوئیس در فراهم کردن شرایط الزم برای توسعه روابط و 

همکاری  موزه های دو کشور تالش ویژه ای خواهد داشت.
فعالیت  ادامه  داوطلب  این که  بیان  با  سوئیس  سفیر 
ایران  فرهنگی  و  تاریخی  یغمارفته  به  آثار  بازگشت  برای 
است، گفت: برای شناسایی و بازگشت موارد مشابه محموله 

قالیچی بوکان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
حمید وکیل باشی ـ مدیر موزه آبگینه و سفالینه های 
ایران ـ نیز در این دیدار، آمادگی خود را برای همکاری های 
مشترک موزه ای با همتایانش در سوئیس اعالم کرد. سفیر 
ایرانی  بناهای  زیباترین  از  یکی  را  موزه  این  نیز  سوئیس 

دانست.

آمادگی سوئیس برای بازگرداندن آثار تاریخی به یغمارفته ایران
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تصویری از حضور عباس احمدی، میالد عرفان پور، مبین اردستانی، محمدرضا طهماسبی، قادر 
طراوت پور عقیق و حجت االسالم محمدحسین انصاری نژاد در پیاده روی اربعین اختصاصی دنیای جوانان

غمی است در دل
جامانده  های کرب وبال

مریم کرباسی

شنیده بود که این بار باز دعوت نیست
کشید از ته دل آه و گفت: قسمت نیست

بیا به داد دل تنگ ما برس ای عشق!
اگر که حوصله داری، اگر که زحمت نیست

غمی است در دل جامانده  های کرب وبال
که هرچه هست، یقین دارم از حسادت نیست

میان ما که نرفتیم و رفته ها، شاید
تفاوتی ست در آغاز و در نهایت نیست

همیشه آن که نرفته است، بی قرارتر است
همیشه آن که نرفته است، کم سعادت نیست

و آن کسی که در این راه اهل دل باشد
مدام اهل گله کردن و شکایت نیست

خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد
نباید این همه دل دل کند که فرصت نیست



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

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یدال ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

شنبه 11 بهمن 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1666

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷5، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: 6656۲801-6691۷31۲ -66915۲68      
فکس:661۲6139

امیر کربالیي زاده و شروع نمایش جدید

گروه  به  ده  کربالیی  زا میر  ا
روز  یا  گرگاس ها   نمایش  بازیگران 
و  نویسندگی  به  وزیر؛  آقای  به خیر 
پیوست.  نعیمی  حمیدرضا  کارگردانی 
نه  کتا نازی،  بهناز  ین  ا ز  ا پیش 
افشاری نژاد، کامبیز امینی، رضا جهانی، 

دنیا فتحی و صالح لواسانی  به عنوان بازیگران 
گرگاس ها یا روز به خیر آقای وزیر معرفی شده بودند. این نمایش از امشب 
ساعت ۱8 با مدت زمان یک ساعت و ۴۰ دقیقه در سالن اصلی مجموعه 
تئاتر شهر آغاز می شود. این نمایش داستان مردی است که برای منصب 
وزارت دارایی انتخاب می شود. او می داند بسیاری  از مسئوالن و سازمان ها 
در فساد، اختالس و پولشویی گسترده  کشور دست دارند. پس اعالم می  کند 
که بی هیچ مالحظه ای قصد پاکسازی و اصالحات دارد. از همین رو دیگران 
با تهدید، تطمیع و تزویر سعی می کنند او را از خواسته و هدفش دور کنند...

پوستري که به علي انصاریان هدیه شد

ُرمانتیسـِم  انتخاب  با  مزمان 
و  نویسندگی  به   ، با طو و  د  عما
برای  صباغ زاده  کاوه  کارگردانی 
نمایش در سی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر، پوستر این فیلم با طراحی آرمان 

صباغ زاده  مهدی  شد.  رونمایی  کوچکی 
برای  سالمتی  آرزوی  با  فیلم  تهیه کننده 
علی انصاریان یکي از بازیگران این فیلم، پوستر فیلم را به ایشان تقدیم 
الناز حبیبی، حسام محمودی، مرتضی علی عباس میرزایی، سانیا  کرد. 

رمضانی و سام ولی پور دیگر بازیگران این فیلم هستند
. ُرمانتیسـم عماد و طوبا بعد از ایتالیا ایتالیا دومین فیلم کاوه صباغ زاده 
اقتباسی آزاد از کتابی اثر آلن دوباتین محصول مشترک بنیاد سینمایی 
فارابی و موسسه نیمروز فیلم است که در بین ۱۶ فیلم نهایی جشنواره 

سی و نهم فجر حضور دارد.

موسیقي حاص در حرف بي حروف!

ه  ا همر به  ن  یا د ر الجو تینا 
حرف  آلبوم  تازگي  به  یوسفي  زکریا 
بي حروف را روانه بازار کرده اند. زکریا 
یوسفی نوازنده سازهای کوبه ای و تینا 
الجوردیان نوازنده  عود مي باشند. تینا 

الجوردیان درباره جزئیات این آلبوم گفت: 
حرف بی حروف، یک نوعی ارائه از موسیقی 
شرق توام با سلیقه شخصی است. این آلبوم با توجه به مرزهایی که در 
موسیقی دستگاهی ایران وجود دارد شکل گرفته است. در کلیت آلبوم، 
چارچوب ایرانی را رعایت کرده ایم ولی صرفا حول موسیقی ایرانی نیست 
و رد موسیقی ترک و عرب هم در آن هست. حدود ۴ سال قطعات این 
آلبوم را به صورت پراکنده می نواختم یا ضبط می کردم. درنهایت تصمیم 
گرفتیم آن را تبدیل به آلبوم کنیم. بنابراین آلبوم حرف بی حروف با توجه 

به عالقه و موسیقی هایی که خودم گوش می کردم شکل گرفته است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

تحقیق و پژوهش در سینما الزم است

و  کارگردان  محمودی  نوید 
تلویزیون  و  سینما  موفق  تهیه کننده 
پژوهش  و  تحقیق  که  است  معتدق 
آثار  زیرا  است  امروز  سینمای  نیاز 
به  خوبی  نتایج  و  می کند  سنددار  را 
همراه خواهد داشت. روز گذشته نوید 

محمودی در نشستي درباره اهمیت پژوهش 
در آثار سینمایی گفت: تحقیق و پژوهش در همه آثار فرهنگی و هنری 
الزم و ضروری است و درباره سینما این اهمیت بیشتر نیاز است زیرا در 
نهایت موضوعی را تبدیل به تصویر و اثر را ماندگار می کند. باید توجه 
داشت که اگر پژوهش صحیحی برای آثار انجام نشود، ممکن است درباره 
موضوعی حرف بزنیم که بدون سند باشد و این سند به دلیل ماندگار بودن 
اگر فاقد ارزش و اعتبار باشد معنا ندارد به همین دلیل در هر حوزه ای نیاز 

به تحقیق و پژوهش است.
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همراه با جشنواره فیلم فجر

فیلم هاي نهایي جشنواره سي و نهم را بشناسید...
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محمد حسین زاده

برخـالف سـال های گذشـته کـه آثـار حاضـر در 
بخش مسـابقه سـینمای ایران جشـنواره فجـر پس از 
داوری توسـط هیـات انتخاب وارد جشـنواره می شـدند 
و درنهایت توسـط هیـات داوری جوایز بـه برگزیدگان 
اهـدا می شـد، هیات انتخـاب حـذف و داوران درنهایت 
فیلم های برگزیده و راه یافته به بخش سـودای سـیمرغ 
را اعـالم کردنـد، فیلم هایـی کـه هـر کـدام در بخش 
یـا بخش هایـی نامزد دریافت جایزه هسـتند. سـال ۹۹ 
هرچنـد بـرای سـینمای ایـران و جهـان سـال خوبـی 
نبـود و بـه دلیل شـیوع کرونا اغلب تولیدات سـینمایی 
بـه زمانـی دیگـر موکول شـدند و جشـنواره های معتبر 
جهـان نیـز یـا زمـان برگـزاری را موکول به سـال بعد 
کردنـد یـا بـه شـکل آنالیـن برگـزار کردند، اما سـی 
و نهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـا حضـور ۱۱۰ فیلـم 
متقاضـی، چراغش روشـن شـد که درنهایـت با حذف 
و انصـراف بخشـی از آثـار به عدد ۵۷ رسـید. درنهایت 
بـا انتخـاب هیـات داوری کـه سـاره بیـات، محمـد 
احسـانی، مرتضـی پورصمـدی، بهـرام توکلـی، نیمـا 
جاویـدی، سـیدجمال سـاداتیان و مصطفـی کیایـی بر 
عهـده داشـتند، از ایـن میـان ۱۶ اثر به بخش مسـابقه 
سـینمای ایـران راه یافتنـد تـا طـی مـدت ۱۰ روز بـه 
نمایـش درآمـده و سـیمرغ های از پیـش تعیین شـده 

توسـط هیـات داوران را از آن خـود کننـد.

ابلق )نرگس آبیار(
نرگـس آبیار که از زنان فیلمسـاز این سـال های 
سـینمای ایران اسـت و آثارش نیز همواره مورد توجه 
مخاطبـان واقـع شـده اسـت. امسـال با فیلـم ابلق در 
جشـنواره فیلـم فجـر حضـور دارد، او برخـالف اثـر 
قبلـی اش شـبی کـه مـاه کامل شـد این بار به سـراغ 
موضوعـی اجتماعی رفته اسـت. این فیلم سرگذشـت 
زنـی را در حاشـیه شـهر روایـت می کند که با همسـر 
و فرزنـدش زندگـی می کنـد اما ماجرایـی زندگی آنها 
را دسـتخوش تغییـر و تحـول می کنـد. بهـرام رادان، 
النـاز شاکردوسـت، هوتـن شـکیبا، مهـران احمـدی، 
گالره عباسـی، گیتی معینی، شـادی کرم رودی، امین 
میـری، سـیاوش حکمـت شـعار، علـی نفیسـی، الهه 
اذکاری، شـیما ملکیان، علی روزبهانی، سـارا اردالن، 
سـحر اسـدی، الهـام حسـامی، محبوبـه نریمی سـا، 
مهتـا محدث، هـادی آقابزرگـی، روح اهلل آبیار، سـعید 
بیگـی، عفت رسـولی، منصور نـوری، فاطمه کریمیان 

بازیگـران این فیلم سـینمایی هسـتند.

بدون همه چیز )محسـن قرایي(
نـگارش  از  پـس  سـال   ۲ قرایـی  محسـن 
بـا  همـکاری  دیگـر  بـار  شـیرین،  قصـر  فیلمنامـه 
داوودی را کـه تجربـه خوبـی بـود تکـرار کـرد و به 
سـراغ سـاخت فیلـم بـدون همـه چیـز رفـت. پرویز 
پرسـتویی، هدیـه تهرانی، هـادی حجازی فـر، باران 
کوثـری، مهتـاب نصیرپـور، پـدرام شـریفی، بابـک 
کریمـی، فریـد سجادی حسـینی، الله مرزبـان، زهیر 
یاری، عیسـی یوسـفی پور، خسـرو پسـیانی، مهدی 
صباغـی، عرفـان ناصـری، محسـن نـوری، مهـران 
آسـیه  منجـزی،  اسـداهلل  بختیـاری،  رویـا  وثوقـی، 
سـلطانی، نسـیم فروغ، سـارا افشـار، امیر شـاه علی، 
محمدمهـدی بخشـی در بـدون همـه چیز بـه ایفای 
نقـش پرداخته انـد. ایـن فیلـم همانند آثـار قبلی این 
کارگـردان موضوعـی اجتماعـی را دربـر می گیـرد.

تک تیرانداز )علي غفاري(
علـی غفـاری فیلـم تک تیرانداز را بـا محوریت 
زندگـی شـهید عبدالرسـول زریـن سـاخت کـه او را 
به عنوان شـکارچی جنـگ و یکـی از تک تیراندازانی 
کـه توانسـت چنـد هـزار نفـر از نیروهای دشـمن را 
از پـا درآورد یـاد می شـود. شـهید عبدالرسـول زرین 
جـزو نیروهـای اصلـی و بنیانگـذاران لشـکر امـام 
حسـین)ع( بـوده و در جبهه هـا نقـش مهمـی را ایفا 
زریـن  شـهید  دقیـق  نشـانه گیری های  می کـرد... 
بیشـترین آسـیب ها را بـه دشـمن زده اسـت. ایـن 
فیلـم پیـش از این با عنوان شـکار شـکارچی معرفی 
شـده بود، کامبیـز دیرباز، امیررضـا دالوری، علیرضا 
کمالـی، انـوش معظمـی، عبدالرضا نصاری، حسـین 
پوریـده، عبدالحلیـم تقلبـی، حسـین شـریفی، مالک 
محمدآبـادی بازیگـران این فیلم سـینمایی هسـتند.

تی تی )آیدا پناهنده(
اسـت  پناهنـده  آیـدا  بلنـد  فیلـم  چهارمیـن 

کـه سـال گذشـته در شـهرهای رشـت، ماسـال و 
رضوانشـهر فیلمبـرداری شـد. پارسـا پیروزفـر، النـاز 
جعفرنـژاد،  سـودابه  شـکیبا،  هوتـن  شاکردوسـت، 
امیـر حامـد، مهـدی فریضـه، هیلـدا کردبچـه، رضـا 
عمـوزاد، زینـب شـعبانی، هانیـه کاظمـی و مهرانـه 
را  سـینمایی  اثـر  ایـن  بازیگـران  فهرسـت  به نهـاد 
تشـکیل می دهنـد. در خالصـه داسـتان ایـن فیلـم 
آمـده اسـت: اسـتادی کـه قصـد دارد پایان نامـه ای 
در مـورد پایـان جهـان بـه اثبات برسـاند، بـا مادری 
عجیـب و غریـب کـه می خواهـد لیاقت انسـانیت را 

داشـته باشـد مالقـات می کنـد و ... 

خط فرضی )فرنوش صمدي(
فرنـوش صمـدی بـا خـط فرضـی اولیـن فیلم 
بلنـد سـینمایی خـود در سـی و نهمیـن جشـنواره 
فیلـم فجـر حضـور دارد. سـحر دولتشـاهی، پژمـان 
حاجیـان،  آزیتـا  پورشـیرازی،  حسـن  جمشـیدی، 
امیررضـا رنجبـران، صدف عسـگری، محمد حیدری 
و بازیگـر خردسـال آیلیـن جاهـد در ایـن فیلـم بـه 
ایفـای نقـش پرداخته انـد. در خالصـه داسـتان فیلم 
سـینمایی خـط فرضـی آمده اسـت: سـارا بـه همراه 
یـک  بـه  خردسالشـان  دختـر  و  حامـد  همسـرش 
عروسـی در شـمال ایـران دعـوت شـده اند، اما حامد 
بـه دلیـل مشـکالت کاری نمی توانـد بـه ایـن سـفر 
بـرود و ایـن سـرآغاز اتفاقـی اسـت که زندگی سـارا 

را دگرگـون می کنـد. 

رمانتیسـم عماد و طوبا )کاوه صباغ زاده(
کاوه صباغ زاده در دومین سـاخته سینمایی خود 
در ژانـر کمـدی، رمانتیـک، فانتـزی فیلمنامـه ای بـا 
اقتبـاس آزاد از کتابـی نوشـته آلـن دوباتـن نوشـت 
کـه بـه نـام رمانتیسـم عمـاد و طوبـا پروانه سـاخت 
و نمایـش گرفـت و حاال در بخش سـودای سـیمرغ 
فیلـم  ایـن  در  دارد.  فجـر حضـور  فیلـم  جشـنواره 
بازیگرانـی چون حسـام محمودی، النـاز حبیبی، علی 
انصاریـان، مرتضـی علـی عبـاس میرزایی، سـتایش 
تارانـی، سـانیا رمضانـی، سـام ولـی پـور بـه ایفـای 
نقـش پرداخته انـد. در خالصـه داسـتان دومین فیلم 
بلنـد سـینمایی ایـن کارگـردان آمـده اسـت: وقتـی 
سرنوشـت بـرای اولیـن بار عمـاد و طوبـا را روبروی 
هـم قـرارداد، هـر دو خـوب می دانسـتند کـه عشـق 
بیشـتر یـک مهـارت اسـت تا هیجـان و تپـش قلب 

و خارش پوسـت...

روزی روزگاری آبـادان )حمیدرضا آذرنگ(
حمیدرضـا آذرنـگ کـه پیش تـر او را به عنـوان 
عرصـه  در  بازیگـر  و  نمایشـنامه نویس  کارگـردان، 
روزی  فیلـم  کارگردانـی  بـا  بودیـم  دیـده  نمایـش 
روزگاری آبـادان ایـن بـار در جشـنواره فیلـم فجـر 
حضـور دارد تـا نخسـتین سـاخته سـینمایی اش را با 
آثـار سـینماگران دیگـر بـه رقابـت بگـذارد. فاطمـه 
معتمدآریـا، محسـن تنابنـده، الهـام شـفیعی، هیـراد 
ابراهیمـی  امیرحسـین  جمالـی،  سـهیل  آذرنـگ، 
بازیگـران ایـن فیلـم سـینمایی هسـتند. قصـه ایـن 
فیلـم در آبـادان، سـال ۱۳8۱ می گـذرد و در خالصه 
داسـتان آن آمده اسـت: خانـواده پنج نفـری مصیب 
چرخیـده در آخریـن روز سـال مشـغول خریـد شـب 
عیـد هسـتند، اما بـه دلیل حال بد مصیب که ناشـی 
از گرفتـاری اش بـه مـواد مخـدر اسـت کشمکشـی 
خیـری  تـالش  اوج  در  و  می گیـرد  در  آنهـا  میـان 
مـادر خانـواده بـرای بـه آرامـش رسـاندن خانـواده 
بـه نـاگاه اتفاقـی غیرمنتظـره همه آن هـا را غافلگیر 

و...  می کنـد 

روشن )روح اهلل حجازي(
سـیدروح اهلل حجـازی پس از سـاخت فیلم اتاق 
تاریـک بـار دیگـر بـه سـراغ موضوعـی اجتماعـی 
رفتـه اسـت. فیلمنامـه روشـن را روح اهلل حجازی به 
نـگارش درآورده اسـت و تهیه کنندگـی اش را ماننـد 
دو فیلـم قبلـی خـود بـر دارد، البته جـواد نوروزبیگی 
نیـز به عنـوان مشـاور پـروژه در ایـن فیلـم حضـور 

دارد. رضـا عطاران، سـیامک انصاری، سـارا بهرامی، 
محمـد  میرطاهـری،  مسـعود  حسـینی نیا،  مهـدی 
ولـی زادگان، ابراهیـم عزیـزی، علـی رحیمـی، امیـر 
کیـوان معصومـی، هدیـه آذیدهـاک، سـید علیرضـا 
میرسـاالری، صادق حسنی، اصغر رضایی، حمیدرضا 
حیـدری، محمـد نیکبخت، با معرفی: نازنین سـهامی 
زاده و بازیگـر خردسـال: سـرگل لواسـانی ترکیـب 
بازیگـران روشـن را تشـکیل می دهنـد. در خالصـه 
مـرد  روشـن،  اسـت:  آمـده  روشـن  فیلـم  داسـتان 

ثبـت  خانـه  نمی توانـد  بازیگـری  عشـق  میانسـاِل 
نامـی اش را بگیـرد و در آسـتانه فروپاشـی همه چیز، 

تصمیـم می گیـرد نقشـش را بـازی کنـد...

زاالوا )ارسالن امیري(
ارسـالن امیـری که بیشـتر بـا نامـش به عنوان 
قامـت  در  بـار  ایـن  هسـتیم  آشـنا  فیلمنامه نویـس 
بـه  را  سـینمایی اش  ثـر  ا نخسـتین  کارگـردان 
جشـنواره آورده اسـت. طـرح و  فیلمنامـه  زاالوا، در 
هنگ کنـگ  فیلـم  آسـیایی  بـازار  در   ۲۰۱۹ سـال 
از میـان آثـار متقاضـی از بیسـت  و یـک کشـور در 
مرحلـه  داوری نهایـی قـرار گرفت و سـرانجام موفق 
شـد جایـزه  حمایـت HAF را کـه از سـوی خانـه  
فیلـم کره جنوبـی اهـدا می شـود، دریافت کنـد. نوید 
پورفـرج، هـدی زین العابدیـن و پوریـا رحیمـی سـام 
بـه ایفـای نقـش می پردازند و باسـط رضایی، شـاهو 
رسـتمی، فریـدون حامـدی، صالـح رحیمـی، زاهـد 
زنـدی، مهسـا حجـازی و تعدادی از بازیگـران فعال 
و پیشکسـوت تلویزیـون و تئاتـر اسـتان کردسـتان 
دیگـر بازیگـران ایـن فیلـم سـینمایی هسـتند. قصه 
فیلـم را امیـری بـا همراهـی تهمینـه بهـرام و آیـدا 
پناهنـده بـا الهـام از ماجرایی کـه در واقعی بودن آن 
تردیـد وجـود داشـت، نوشـتند، ماجرایی کـه احتماال 
نیمـی از آن ازنظـر اهالـی ایـن منطقـه، واقعـی و 

است! ترسـناک 

ستاره بازی )هاتف علیمرداني(
اخیـر  سـال های  در  کـه  علیمردانـی  هاتـف 
بیشـتر بـه سـینمای کمـدی تمایل یافته اسـت، این 
بـار فیلمـی متفـاوت را کارگردانـی کـرده اسـت که 
خالصـه داسـتانی آن رسـانه ای نشـده اسـت. فرهاد 
اصالنـی، ملیسـا ذاکـری، مارشـال منـش، هسـتی 
جـوادی و بـا حضـور مایـکل مدسـن، علـی مصفا و 

شـبنم مقدمـی بازیگـران ایـن فیلـم هسـتند.

)محمدحسین مهدویان( شیشلیک 
محمدحسـین مهدویان پس از ساخت فیلم های 
اجتماعـی، ایـن بار به سـراغ ژانر کمدی رفته اسـت 
تا تجربه جدیدی را در کارنامه خود به ثبت برسـاند. 
از قصـه فیلـم شیشـلیک کـه امیرمهـدی ژوله آن را 
نوشـته اسـت اطالع رسـانی صـورت نگرفتـه و تنهـا 
می تـوان بـه گـروه بازیگـران ایـن فیلم اشـاره کرد 
کـه شـامل رضـا عطـاران، پژمـان جمشـیدی، ژالـه 
عبـاس  رهبانـی،  وحیـد  باقـری،  مه لقـا  صامتـی، 

جمشـیدی و جمشـید هاشـم پور می شـود.

گیج گاه )عادل تبریزي(
عـادل تبریـزی پیـش از ایـن بـا سـاخت آثـار 
و  کـرد  تجربـه  را  کارگردانـی  سـینمایی  کوتـاه 
درنهایـت  بـا فیلـم گیـج گاه وارد سـینما شـد، فیلمی 
کـه میرولـی اهلل مدنی و حنیف ســروری آن را تهیه 
کرده انـد و جمشـید هاشـم پور، حامـد بهـداد، بـاران 
کوثـری، سـروش صحـت، فرهـاد آییـش، بهرنـگ 
علـوی، امیرحسـین رسـتمی، نـادر سـلیمانی، بیـژن 
الهـی،  محمـد  چراغی پـور،  سـیاوش  بنفشـه خواه، 
مریـم همتیـان، ایمـان اسـماعیل پور، علـی باغفـر، 
بازیگـر  معرفـی  بـا  و  ونـداده  داود  حامـد شـیخی، 
نوجـوان علـی راد و بـا هنرمنـدی حسـن رضایـی و 
رضـا صفایی پـور در آن بـه ایفای نقـش پرداخته اند، 
بـه گفتـه گـروه تولید گیـج گاه نوسـتالژیک نیسـت، 
حالـی اسـت که دیگـر نیسـت، فیلمنامه گیـج گاه بر 
اسـاس ایـده ای از عـادل تبریـزی، به طور مشـترک 

توسـط ارسـالن امیری و عـادل تبریزی بـه نگارش 
درآمـده اسـت و سـرمایه گذاری ایـن اثـر را محمـد 

حسـینخانی و حنیـف سـروری بـر عهـده دارنـد.

مامان )آرش انیسی(
آرش انیسـی امسـال به عنـوان یکـی دیگـر از 
فیلمسـازان فیلـم اولـی در سـی و نهمیـن جشـنواره 
فیلم فجر حضور دارد. رویا افشـار در این فیلم اجرای 
نقـش مامـان را بـر عهـده دارد و از دیگـر بازیگـران 
نـوروزی،  امیـر  بـه  می تـوان  مامـان  فیلـم  اصلـی 
عرفان ابراهیمی، امیر شـمس و شـقایق شـوریان نام 
بـرد، اسـماعیل شـفیعی، نـدا اسـدی، پونه پارسـایی، 
مرتضـی علـی عبـاس میرزایـی، سـمیرا خلیلـی، ثریا 
حقانـی، اصغـر نوعـی، محمودرضـا فردوسـی، روحیه 
صفایـی،  فرشـته  نونچـی،  میرحسـین  محمـودی، 
فرشـید آالشـتی داداشـی، شـبنم ندیمـی، شـکوفه 
جعفـری، نسـرین کرد، شـادی عقیلی، امیـد طاهری، 
سـودا همرنـگ، یاسـمن میرزایـی، فاطمـه رحمانـی، 
سـپیده سـروری، مجیـد نوربخـش سـایر بازیگـران 
ایـن فیلـم سـینمایی هسـتند. در خالصـه فیلـم آمده 
اسـت: مامـان کـه با وجـود جدایی از شـوهرش برای 
خواهـر و برادرهـای او هنـوز همـان دختـر آبادانـِی با 
کالس و دوست داشـتنی اسـت، برای پسـرهایش اما 
یـک پیـرزن بداخـالق و غرغرو اسـت که با تاکسـی 
خـود مسـافر جابجـا می کنـد و در ظاهـر بزرگ تریـن 

مانـع خوشـبختی آنهـا در زندگی اسـت، 

مصلحت )حسین دارایي(
حسـین دارابـی پـدری یـا مصلحـت نظـام یـا 
مصلحـت را کارگردانـی کـرده اسـت. فیلمـی کـه 
سـه بار عنوانـش بـه خاطـر موضـوع حساسـی کـه 
دارد تغییـر یافتـه اسـت. او پیـش از ایـن بـرای آثار 
کوتاهـش توانسـته جوایـز متعـدد داخلـی و خارجـی 
کسـب کند کـه جایزه ویـژه هیات  داوران جشـنواره 
مذاهـب امـروز ایتالیـا، جایـزه اصلـی جشـنواره های 
ایتالیـا و  اتریـش، اسـپکتو  آلمـان، نیشـنز  شـلنگل 
جشـنواره فیلـم کوتـاه ۱۰۰، جشـنواره مردمی عمار 
و... ازجملـه ایـن جوایـز هسـتند. فرهـاد قائمیـان، 
وحیـد رهبانـی، مهـدی حسـینی نیا، مجید نـوروزی، 
امیـر نـوروزی، سـهی بانو ذوالقـدر و نازنیـن فراهانی 

بازیگـران ایـن فیلـم سـینمایی هسـتند.

منصور )سیاوش سرمدي(
خاطـر  بـه  بیشـتر  کـه  سـرمدی  سـیاوش 
ایـن بـار  مسـتندهایش نـام شناخته شـده ای اسـت، 
بـر  را  اولی،منصـور  فیلـم  فیلمسـاز  یـک  به عنـوان 
اسـاس قصـه زندگی شـهید سـتاری کارگردانی کرده 
اسـت. نـگارش فیلمنامه ایـن اثر سـینمایی با نظارت 
سـورنا سـتاری، فرزند شـهید سـتاری صـورت گرفته 
و قـرار بـود بـه جشـنواره فیلم فجر سـال گذشـته راه 
پیـدا کنـد کـه فیلم حاضر نشـد. ایـن فیلم بـا نگاهی 
بـه بخش هایـی از زندگـی شـهید سـتاری و طراحـی 
و تولیـد اولیـن جنگنـده کامـال ایرانـی سـاخته شـده 
کـه در آن بخش هـای ناگفتـه از هشـت سـال دفـاع 
مقـدس روایت شـده اسـت. ماجرای سـاخت جنگنده 
ایرانـی آذرخـش نقطـه کانونـی و خـط محـوری این 
فیلـم اسـت. در این فیلـم نقش شـخصیت هایی مثل 
آیـت اهلل خامنـه ای و آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی که 
در آن مقطـع رئیس جمهـور بودنـد توسـط بازیگـران 
فیلم ایفا شـده اسـت. محسـن قصابیان بازیگر اصلی 
و ایفاکننـده نقـش شـهید سـتاری اسـت و بازیگـران 
نعیمـی،  کیانـی، حمیدرضـا  لینـدا  ازجملـه  دیگـری 
مهـدی کوشـکی، علیرضـا زمانی نسـب، قاسـم زارع 
و جـواد هاشـمی ایفـای نقـش کرده انـد. در خالصـه 
داسـتان این فیلم آمده اسـت: سـال های پایانی جنگ 
اسـت، ایـران درگیـر کمبود تسـلیحات نظامی اسـت، 
سـرتیپ سـتاری بـر یـک پـروژه مهـم کار می کند...

یدو )مهدي جعفري(
مهـدی جعفـری پـس از سـاخت فیلم بیسـت و 
سـه نفـر ایـن بار به سـراغ سـاخت یـدو رفته اسـت. 
فیلـم سـینمایی یـدو در گونـه دفـاع مقـدس اولیـن 
ماه هـای جنـگ تحمیلی را در آبادان در حال محاصره 
به تصویر کشـیده اسـت. سـتاره پسـیانی، اکبر اودود، 
سـعید آلبوعبـادی، میـالد صویـالوی، محمدمهـدی 
آلبوعلـی، ریحانه آریامنش، عبدالحلیم تقلبی، حسـین 
پوریـده، رضـا نوری، طاهره نیک آزاد، مسـعود جاللی، 
معیـد رامـی، مائـده رامـی، یاسـین مسـعودی، احمـد 

مسـافری و... در ایـن فیلـم ایفـای نقـش می کنند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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