
 رهبر معظم انقالب اسالمی :

 جوانان عالقه مند، مبتکر و آماده به کار هستند

معاون آموزش وزارت علوم ضمن تشریح گزارش 
آموزش  در خصوص  غیردولتی  و  دولتی  دانشگاه   ۲۲۰
آموزش  از  دانشجویان  درصد   ۹۷ گفت:  الکترونیکی، 

مجازی بهره مند شدند.
نظر  از  سیار  یادگیری  ملی  همایش  در  خاکی صدیق  علی 
تا عمل که امروز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار شد، گفت: 
پاندمی  در  که  زمینه  این  در  داشتم  بررسی  گذشته  روز  چند 

هایی که قباًل در دنیا اتفاق افتاده، دانشگاه ها چه کردند و نحوه 
بود. با مساله چگونه  برخوردشان 

 یک جستجویی کردم و دیدم مقاالت بسیار زیادی در این 
مقایسه ای  مطالعات  کرونا  بیماری  دنبال  به  و  دارد  وجود  زمینه 
اسپانیایی  آنفلوانزای  همان  یا   ۱۹۱۸ پاندمی  با  خوبی  بسیار 

می شود. یافت 
صفحه ۲

وزیر بهداشت عنوان کرد:

فشار سنگین روانی 
به مردان در دوران کرونا

مردم، همچنان ابهام دارند
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
تاکید کرد که ستاد ملی کرونا به مساله سالمت 
روان به عنوان یک مساله حاشیه ای نگاه نکند 
بلکه به عنوان یک مساله اصلی نگاه کند، چراکه 
در دوران پسا کرونا با سونامی اختالالت روانی و آسیبهای 
بینیها،  پیش  باید  اکنون  از  و  بود  خواهیم  مواجه  اجتماعی 

هماهنگی و ساختارهای الزم را ایجاد و انجام دهیم.
 دکتر محمد حاتمی در نخستین همایش ملی مداخالت 
در بحران و سالمت روان که به صورت مجازی، توسط جمعیت 
هالل احمر با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
برگزار شد، اظهار کرد: در دوران پسا کرونا با بحران سالمت 
روان مواجه خواهیم بود چراکه افراد سوگ فرو رفته خود را 
بروز می دهند و بروز آثار روانشناختی نظیر افسردگی، وسواس، 
اضطراب و حتی آسیبهای اجتماعی نظیر طالق و اعتیاد را در 

آن دوران پیش بینی می کنیم.
صفحه ۲

سرپرست شهرداری اراک:

شهرداری اراک در حوزه نیروی انسانی و قراردادها
 وضعیت مناسبی دارد

5
پنجمین قهرمانی پرسپولیس در گرو رفع مشکالت پیش رو

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1681-پنجشنبه 30 بهمن  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بختیاریان: کسی 

که بلد است فارسی 
حرف بزند الزاما 

ترانه سرا نیست!

7فرهنگ
تقدیر وزیر فرهنگ 
از برگزاری موفق 

نخستین نمایشگاه 
مجازی کتاب

نک 1با

اين روزها وضعيت ترانه و ترانه سرايي در موسيقي كشورمان 
وضعيت چندان مناسبي نيست و بسياري از خوانندگان جوان، 
خودشان دست به ترانه سرايي مي زنند و چون تكنيك و اصول 
اين كار را بلد نيستند، آثار بي كيفيتي را روانه بازار مي كنند. از 

طرفي ترانه هايي كه با زبان محاوره سروده مي شود

و  عمومی  روابط  مركز  از  جوانان  دنيای  روزنامه  گزارش  به 
عباس  اسالمی، سيد  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی 
صالحی روز سه شنبه در مراسمی از محسن جوادی معاون 
امور فرهنگی و ايوب دهقانكار مديرعامل موسسه خانه كتاب 
و ادبيات ايران به دليل برگزاری موفق نخستين نمايشگاه 

مجازی كتاب تهران تقدير كرد.

همكاری های  تجربه  گفت:  ايران  بانك صادرات  مديرعامل 
مشترک نشان داده كه هر جا بانك ها به طور مشترک اقدام 
پيشنهاد  رو  اين  از  و  بوده  آميزتر  موفق  نتيجه  كرده اند، 
می كنم بانك ها در كنار هم برای تأمين مالی صنعت پيشران 

پتروشيمی، راهبرد مشترک پنج ساله تعريف كنند.

راهبرد مشترک 
بانک ها برای 

تأمین مالی صنعت 
پتروشیمی

گزارش ۲۲۰ دانشگاه از وضعیت آموزش مجازی اعالم شد زیان دیده گان بورس
 به دنبال خرید بیت کوین!

روزبه شریعتی با تاکید بر اینکه آینده بورس به عوامل زیادی از جمله 
اتفاقات  اظهار کرد:  دارد،  رابطه دولت و مجلس دولت و مجلس بستگی 
مختلفی همسو با یکدیگر درحال رخ دادن هستند و این موضوع روی بازار 
سایه انداخته و فضای بازار منفی شده است. باید ابهامات بورس برطرف شود. ابهاماتی 

از جمله نتیجه انتخابات، بودجه، فروش نفت، ورود ارز به کشور، برجام و... 
صفحه 3

شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی از موافقت کمیسیون تلفیق با تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ 
خبر داد.رحیم زارع روز گذشته)چهارشنبه( در تشریح جلسه نوبت 
صبح کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی افزود: در جلسه 
کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه تا سقف فروش یک 

میلیون بشکه نفت در روز،  ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی 
روز سهم  در  نفت  بشکه  میلیون  یک  از  باالتر  فروش  و  باشد 
صندوق توسعه ملی 3۸ درصد در نظر گرفته شود، موافقت کرد.

درصد   ۲۰ و  درصد  مابه التفاوت۱۸  البته  کرد:  اضافه  وی 
برای پرداخت بدهی استقراض دولت در آینده محسوب می شود.
صفحه3

تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای کاالهای اساسی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله اي

  با ارزیابی کیفی همزمان -نوبت دوم
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن)سهامی خاص( در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان واگذاری وتامین اپراتور۱۲۱ برای مراکز 
اتفاقات درحوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشارمناقصه 

در سامانه ۹۹/۱۱/3۰  می باشد.
۱-  نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت– بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی با شناسه ملی 

۱۰۸6۱6۴۴۹۲6 و کد اقتصادی ۴۱۱33۴۸۹6۷۹۴ و به شماره ثبت ۲۹5۲ با کد پستی ۴۱۸۸۸-6۷۷۴۹
۲- موضوع مناقصه : واگذاری وتامین اپراتور۱۲۱ برای مراکز اتفاقات درحوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین قابل قبول خریدار برابر بند ۱۴ برگ شرایط و به شرح جدول ذیل:

مبلغ تضمین شرکت در فرآیندارجاع کار)ریال(شماره فراخوان در سامانه ستادشماره مناقصهشرح مناقصه

واگذاری وتامین اپراتور۱۲۱ برای مراکز اتفاقات درحوزه شرکت توزیع 
۹۴۲۰۹۹۰۰5۱۰۴۰۰۰۱۴۱۱.۸۲۴.۰۰۰.۰۰۰-۹۹نیروی برق استان گیالن)تجدید(

http://www.setadiran.ir۴- محل دریافت اسناد مناقصه: ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
5- قیمت خریداسنادمناقصه مبلغ 5۰۰۰۰۰ ریال)پانصد هزار ریال( می باشد که  ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد.

6- مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ ۱3۹۹/۱۱/3۰ لغایت تاریخ ۱3۹۹/۱۲/۰5  
۷- زمان و محل تحویل پیشنهادها: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت۱۴:3۰ مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱6 می باشد.

 تبصره :پاکت الف شامل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار)شرکت در مناقصه( عالوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تا ساعت ۱۴:3۰ مورخ 
۱3۹۹/۱۲/۱6 تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.

 ۸- زمان گشایش پاکات مناقصه : پاکات ارزیابی کیفی  مناقصه به تاریخ ۱3۹۹/۱۲/۱6 بازگشایی  و پس از امتیازدهی بصورت کتبی به مناقصه گران اعالم می گردد 
، پاکات الف ، ب و ج  مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در تاریخ ۱3۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۸:3۰صبح   با حضور شرکت کنندگان در 

مناقصه  در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.
تبصره: حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در جلسه ي بازگشایي پاکات  با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.

۹- تضمین انجام تعهدات قرارداد: ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
۱۰-پیش پرداخت در این قرارداد موضوعیت ندارد و به  قرارداد حاصل از این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

۱۰- -اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور5۷۸۹5۰۰۰- ۰۲۱-۴۱۹3۴
۱۱- شماره تلفن های تماس :336۲۱۷5۰- 336۰65۷۱- ۰۱3-33663۰۰6 
۱۲-  مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.

۱3- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( می باشد.
۱۴- اطالعات کامل مربوط به مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )http://www.setadiran.ir  ( موجود می باشد.

۱5 -جهت  کسب اطالعات بیشترعالوه بر سامانه ستاد  به پایگاه های اینترنتی  به شرح زیر مراجعه فرمایید:
  http://www.gilanpdc.ir             http://tender.tavanir.org.ir               http://iets.mporg.ir          :     آدرس اینترنتی

      tadarokat@gilanpdc.ir         :  پست الکترونیکی
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

نوبت اول:۹۹/۱۱/۲۹                 نوبت دوم:۹۹/۱۱/3۰ 

نایب  رئیس هیئت  مدیره بانک صادرات 
ایران گفت: به دنبال این هستیم تا زنجیره 
تامین مالی در صنعت پتروشیمی را با استفاده 
از اعتبارات اسنادی ریالی به نحوی سامان 
دهیم که نیازی به تنزیل آنها نباشد و چرخش 
اعتبارات اسنادی ریالی بانک صادرات ایران 
در بخش های مختلف اقتصاد، گشایش های 
بیشتری را در زنجیره تامین مالی موجب شود.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
تخصصی  نشست  در  یوسفیان  امیر  ایران، 
انجمن  با  ایران  صادرات  بانک  مشترک 
که  ایران  نفت  تجهیزات صنعت  سازندگان 
همایش  و  نمایشگاه  »دومین  با  همزمان 
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت 
مرکز  خلیج فارس  تاالر  در  پتروشیمی« 
شد،  برگزار  کیش  بین المللی  همایش های 
الگوی  در  ایران  صادرات  بانک  نوآوری 
زنجیره ای تامین مالی پروژه های نفت، گاز و 
پتروشیمی، ظرفیت ها و همچنین قابلیت های 
را  حوزه  این  از  حمایت  برای  طراوت  طرح 
تشریح کرد و افزود: آنچه اهمیت دارد این 
است که در این شرایط سخت چگونه می توان 
به صنعت پتروشیمی کمک کرد تا بهترین 
اتفاق برای تحقق اهداف آن رقم بخورد. به 
خصوص که  شرایط تحریم موجب شده تا 
در این صنعت به تولید داخل اهمیت بیشتری 
داده شود و نظام بانکی نیز در کنار این صنعت 

ایستاده است.
وی پیشران بودن صنعت پتروشیمی را 
ویژگی مهم و اساسی آن دانست و اظهار کرد: 
قطعا با راه اندازی و کمک به یک مجموعه 

پتروشیمی، قطعه سازها و سازندگان فعال تر 
شده و اشتغال و تولید با رونق بیشتری همراه 

خواهد شد.
نایب رئیس هیئت  مدیره بانک صادرات 
ایران با طرح این پرسش که در شرایط ایجاد 
شده، آیا نظام بانکی باید همچنان از الگوهای 
قدیمی برای تأمین مالی این صنعت استفاده 
کند، افزود: نرخ تسهیالت بانکی در حال حاضر 
نصف میزان تورم است و تقاضا برای دریافت 
تسهیالت از نظام بانکی افزایش یافته است؛ 
اما بانک صادرات ایران تنها به فکر سود نیست 
و تعریف و راهکاری متفاوت برای کمک به 

صنعت پتروشیمی دارد.
مشکل  و  تحریم ها  به  اشاره  با  وی 
واردات و انتقال پول گفت: در شرایط فعلی 
مبادالت  از  ریفاینانس  و  فاینانس  یوزانس، 
تجاری حذف و موجب شده تا قیمت تمام  
شده کاال و مواد اولیه به شدت افزایش یابد و 
هیچ تولید کننده ای کاالیش را نسیه نفروشد. 
افزایش  و  خرید  توان  کاهش  نیز  امر  این 
مراجعه تولیدکننده به نظام بانکی را در پی 

داشته است؛ زیرا در حالی که قیمت ها بیش 
از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، منابع نظام بانکی 

تنها ۴۰ درصد رشد داشته  است .
یوسفیان عدم سرمایه گذاری و کاهش 
تولید را از نتایج مشکالت یاد شده توصیف 
محدودیت ها،  همین  دلیل  به  افزود:  و  کرد 
طرح  از  رونمایی  با  ایران  صادرات  بانک 
طراوت، جانشینی برای یوزانس، فاینانس و 
ریفاینانس تعریف کرد که از ابتدای سال ۹۸ 
با استقبال بسیار مناسبی روبه رو شد و در 
۱۰ ماه اول سال ۹۹ نیز بیش از 35۰ هزار 
اعتبارات اسنادی ریالی توسط  میلیارد ریال 
بانک صادرات ایران صادر و تنزیل شد که 
نقش مهمی در تامین زنجیره مالی بخش های 

مختلف اقتصادی داشته است.
نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات 
فعاالن  و  ایران در جمع مسئوالن، مدیران 
به  افزود:  نشست  این  در  حاضر  اقتصادی 
احیا  را  نسیه فروشی  که  هستیم  این  دنبال 
کنیم. به همین انگیزه طرح های طراوت تولید 
و سرمایه در گردش را  برای خرید و فروش با 

اعتبارات اسنادی ریالی بانک صادرات ایران، 
از  و  کرده  ریفاینانس  و  یوزانس  جایگزین 
طرح طراوت توسعه برای خرید ماشین  آالت 
به عنوان جایگزین فاینانس استفاده کردیم 
که با بهره گیری از آن می توان در سررسید 
فروش  صورت  به  ریالی،  اسنادی  اعتبارات 
اقساطی 36 ماهه از این اعتبار بهره مند شد.

نایب رئیس هیئت  مدیره بانک صادرات 
ایران ادامه داد: بر این اساس، شرایط خرید 
مواد اولیه به صورت اعتباری و یک ساله در 
ریسک  است.  فراهم  ایران  صادرات  بانک 
این روش  در  نسیه  به صورت  کاال  فروش 
اعتبارات  تنزیل  صورت  در  و  است  اندک 
آن  نقدی  دریافت  امکان  ریالی  اسنادی 

وجود دارد.
یوسفیان تاکید کرد: ریسک اعتبارسنجی 
مشتریان نیز در این روش کم بوده و بانک 
دغدغه این مسأله را برای مشتریان به حداقل 

رسانده است.
در  افزایش سرعت خدمت رسانی  وی 
این طرح را موجب افزایش میزان اختیارات 
ایران در استان ها تا  مدیران بانک صادرات 
۱5برابر خواند و افزود: به دنبال این هستیم 
شده  گشایش  ریالی  اسنادی  اعتبارات  که 
توسط بانک صادرات ایران تنزیل نشود، بلکه 
با چرخش این اعتبارات اسنادی در بخش های 
احیای  ضمن  صنعتی،  و  اقتصادی  مختلف 
بهتری  نحو  به  اعتبار  نسیه فروشی،  منش 
به وجود آید؛ چرا که اگر این الگو به روش 
تولیدکننده ای  هیچ  شود،  عملیاتی  مطلوب 

بیش از ۴ درصد هزینه نخواهد کرد.

تجربه  گفت:  یران  ا صادرات  بانک  مدیرعامل 
به  بانک ها  جا  هر  که  داده  نشان  مشترک  همکاری های 
طور مشترک اقدام کرده اند، نتیجه موفق آمیزتر بوده و از 
تأمین  برای  بانک ها در کنار هم  پیشنهاد می کنم  این رو 
مالی صنعت پیشران پتروشیمی، راهبرد مشترک پنج ساله 

تعریف کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله 
صیدی در نشست تخصصی  »تامین مالی از طریق بخش 
خصوصی و نقش بانک ها در توسعه صنعت پتروشیمی« که 
در  جریان دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش برگزار 
به  خدمات  ارائه  در  ایران  صادرات  بانک  کرد:  اظهار  شد، 
صنعت پتروشیمی دارای تجربه  موفقیت  آمیزی است و این 
صنعت پیشران ظرفیت های زیادی دارد که استفاده از آنها 

موجب رشد کشور می شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که صنعت 
پتروشیمی طی دو سال سخت اخیر و در  تنگناهای بین المللی 
بخش زیادی از ارز آوری کشور را به عهده داشته است، گفت:  

تجربه چند سال اخیر نشان می دهد که اگر بخواهیم الگوها 
و ابزارهای تأمین مالی را در بانک ها یا بازار سرمایه تعریف 
کنیم، صنعت پتروشیمی واجد همه این شرایط بوده و تمامی 

ابزار های مالی در این صنعت کاربرد دارد.
وی افزود: این ابزارها از نظر ریسک، زمان کوتاه  مدت 
و بلند مدت، ریالی و ارزی در صنعت پتروشیمی کاربرد دارند 

و اغلب بانک ها نیز در تعامل با این صنعت فعال بوده اند.
صنعت  این  در  گرفته  صورت  تالش های  از  صیدی 

توسط سازندگان تجهیزات، شرکت های تحقیق و توسعه و 
دانش بنیان قدردانی کرد و گفت: از مواردی که در  همایش ها 
کمتر به آن توجه می شود، این است که قطعنامه ای صادر 
شود و همه متعهد به انجام آن باشند تا برای تحقق مفاد 

آن تالش کنند.
اینکه  بر  تاکید  با  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل   
اگر یک ماموریت اصلی داشته باشیم، توسعه کشور است، 
پیشنهاد کرد بانک ها با توجه به متغیرهای مهم اثرگذار در 
مسایل داخلی و بین المللی در ماه های پیش رو، برای تأمین 
مالی صنعت پتروشیمی برنامه راهبردی و مشترک پنج ساله 

تعریف و عملیاتی کنند.
صیدی گفت: تأمین مالی توسط  شرکت های تامین 
سرمایه در بورس نیز باید توسط بانک ها تضمین شود و از 

این رو بانک ها در کنار آنها نیز ایستاده اند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با بیان این 
که برای صدور ضمانت های ارزی در داخل کشور محدودیتی 
وجود ندارد، از آمادگی بانک صادرات ایران برای صدور این 

نوع ضمانت ها خبر داد.

 حجت اله صیدی در نشست تامین مالی از طریق بخش خصوصی و نقش بانک ها در توسعه صنعت پتروشیمی خواستار شد

راهبرد مشترک بانک ها برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی

 تفاهم نامه همکاری بانک صادرات ایران و صندوق 
تخصصی  نمایشگاه  دومین  در  شکوفایی  و  وآوری  ن
»حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی« امضا شد.

ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
صندوق  و  ایران  صادرات  بانک  همکاری  فاهم نامه  ت
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  شکوفایی  و  وآوری  ن
شرکت های  مدیران  و  مسئوالن  حضور  با  جمهوری 
فعال در صنعت پتروشیمی در محل غرفه این صندوق 
از ساخت داخل  نمایشگاه تخصصی حمایت  در دومین 

صیدی،  له  حجت ا امضای  به  پتروشیمی  صنعت  ر  د
مدیرعامل بانک صادرات ایران و علی وحدت، مدیرعامل 
فناوری  و  علمی  معاونت  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 

ریاست جمهوری رسید.
حجت اله صیدی در افتتاحیه این نمایشگاه با بیان 
این که صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار سازندگان 
داخلی به تحقق اهداف صنعت پتروشیمی کمک می کند، 

تاکید کرد. از شرکت های دانش بنیان  بر حمایت 
برقراری و توسعه همکاری ها، ارائه  خدمات مالی 

و بانکی، اعطای انواع تسهیالت در قالب عقود اسالمی، 
و  ریالی  اسنادی  اعتبارات  گشایش  صدور ضمانت نامه، 
ارزی و ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک توسط 
شرکت های  و  صندوق  این  به  ایران  صادرات  انک  ب
معرفی شده از سوی آن، از مفاد این تفاهم نامه است.

شرکت های  از  حمایت  با  ایران  صادرات  انک  ب
تامین  در  اخیر، سهم مهمی  دانش بنیان طی سال های 
آنها  نهایی  محصوالت  تولید  و  شرکت ها  این  الی  م

داشته است.

 احمد اسدی

در  تحقیقاتی-پژوهش  مراکز  ترین  معتبر  از  کی  ی
این  حضور  از  دهنده  تکان  گزارشی  در  جهان-بلومبرگ- 

میهمان ناخونده در جهان خبر داده است:
فرایند  پاشنه ی  بر  که  شکل  همین  به  چنانچه  گر  ا
واکسیناسیون کورنا در جهان می چرخد-توزیع واکسن به 
سال طول  از هفت  روز-بیش  در  دوز  ملیون  دوازده  قدار  م
خواهد کشید؛ تا بشریت بتواند دامن خود را از این ویروس بدچگال پاک کند بنابراین 
آنچه ما و همنوعان خود باید بدانیم، قبول واقعیت وجود کرونا تا سال ها در محیط جهانی 
است. دهکده ی جهانی آن گونه که مارشال مک لوهان در گذشته از آن یاد می کرد پا 

را فراتر از توصیف این اندیشمند قرن نوزدهم گذاشته است.

واقعیت این است که دهکده جهانی امروز تبدیل به خانواده ی جهانی شده است؛ 
اما متاسفانه در این دهکده همه خانواده ها و افراد تحت تکفل آن به یک چشم نگریسته 
نمی شوند؛ بلکه هرکه قدرت و ثروت بیشتری دارد از دسترسی به امکانات بیشتر برخوردار 
است مثال روشن آن اینست که چندی پیش سهم دوز واکسن  آفریقا توسط کانادا گرو 

کشی شده است
اگر دیروز ماسک و سیمیالتورها ی تنفسی یک کشور در میانه ی راه مورد دستبرد قرار 
می گرفت دنیا با این تصویر برخورد واگرایانه می گرفت اما هرچه بیشتر می گذرد ؛ گویی 
قصه پر غصه خود برتربینی بشر حتی در دورانی که کورنا دیگر نه سفید می شناسند و نه 
سیاه و همه را بدون در نظر گرفتن شاخص های تفاوتی اعتباری و یا حقیقی از بین می برد

باز هم هنوز گویی بشر در خواب فرو رفته است که حتی با صدای   فریاد انسانهای 
فرو دست بیدار نمی شود

در این باره باز هم با همدیگر درد دل خواهیم کرد

سرمقاله

نای کرونای نادیدنی!

 امیر یوسفیان، نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران در دومین نمایشگاه و همایش »حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی« عنوان کرد

الگوی متفاوت بانک صادرات ایران برای ایجاد اعتبار در صنعت پتروشیمی

در نمایشگاه »حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی« امضا شد

تفاهم نامه بانک صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

صفحه ۲



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1681- پنجشنبه 30 بهمن 21399 معه جا

رهبر انقالب: جوانان عالقه مند، مبتکر و آماده به کار هستند 
 رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: من می خواهم امروز فقط همین یک کلمه 
را درباره برجام بگویم؛ ما حرف و وعده خوب، زیاد شنیده ایم که در عمل، نقض و ضد آن 
عمل شده است. حرف فایده ندارد، وعده فایده ندارد، این بار فقط عمل. اگر از طرف مقابل 

عمل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفترمقام معظم رهبری، رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز، 
قیام تاریخی و فراموش نشدنی ۲۹ بهمن ۱356 را فقط گوشه ای از افتخارات فراوان مردم این 
خطه خواندند و با اشاره به استمرار دشمنی سلطه گران به علت مخالفت ملت ایران با هنجارهای 
نظام سلطه افزودند: انقالب اسالمی دستاوردهای عظیمی داشته است که باید از آنها برای 
رفع نقاط ضعف و غیر قابل قبول همچون مشکالت معیشتی و فاصله طبقاتی استفاده کنیم.

ایشان حضور پرشور مردم را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در درجه بعد، 
انتخاب صحیح و اصلح را باعث تضمین آینده کشور خواندند و درباره برجام نیز گفتند: جمهوری 

اسالمی این بار وعده و حرف نمی پذیرد و مالک، فقط عمل طرف مقابل است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین افتخارات مردم آذربایجان »نخبه پروری در علم و 
هنر و سیاست« و »روحیه جریان سازی در تحوالت تاریخی و سیاسی کشور« را دو ویژگی 
ایران در  آذربایجان همیشه دژ استوار  این خطه برشمردند و تأکید کردند:  فتخارآمیز مردم  ا
مقابل حمالت بیگانگان بوده است و اگر ایستادگی و جانفشانی مردم این دیار نبود، تعرض 

دشمنان به مناطق دیگر هم کشیده می شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »دلبستگی عمیق به اسالم« و »غیرت و حمّیت شدید در قبال 
ایران« را دو ویژگی مهم هویتی مردم آذربایجان دانستند و افزودند: مردم این منطقه در تاریخ 
معاصر در همه مسائل کشور از چهره های نقش آفرین برخوردار بوده اند که این شخصیت ها 
همچون »میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در تحریم تنباکو«، »ستارخان و باقرخان در مشروطه«، 
»شیخ محمد خیابانی«، »شهیدان آیت اهلل قاضی طباطبایی و آیت اهلل مدنی در دوران انقالب« 

و »شهید باکری در دفاع مقدس« تأثیرگذار بوده اند.
رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: بدون روایت درست از تاریخ 

آذربایجان، هر روایتی از تاریخ ایران ناقص و نادرست است.
ایشان در تشریح ابعاد قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱356 مردم تبریز به پیام امام)ره( بعد 
از آن حادثه پرداختند و افزودند: امام بزرگوار سه خصوصیت »شجاعت، غیرت و تدّین« را 
ویژگی های ممتاز مردم تبریز خواندند که هر سه این خصوصیات، شاخص های مهم ارزیابی و 

ارزش گذاری یک مجموعه انسانی است.
پهلوی  رژیم  تبریز وحشی گری  مردم  است که  این  نکته مهم  افزودند:  انقالب  رهبر 
در سرکوب قیام ۱۹ دی قم را دیده بودند اما با همان خصوصیاتی که امام گفتند در چهلم 
شهیدان قم وارد صحنه شدند و با ابتکار سلسله تعیین کننده چهلم ها، نگذاشتند قیام قم به 

فراموشی سپرده شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح دیگر رویدادهای متکی بر شجاعت، غیرت و تدُین 
مردم تبریز به مقابله جانانه آنان در مقابل دست های تجزیه طلب اوایل انقالب، حماسه آفرینی 
در  مسلمان  خلق  فتنه  با  مقابله  باکری،  آن شهید  دالور  فرمانده  و  عاشورا  شکر خط شکن  ل
سال های اول انقالب و نیز حضور آگاهانه مردم تبریز در خنثی کردن فتنه سال ۸۸ اشاره کردند 
و گفتند: در دی ۸۸، مردم تبریز حتی از تهران و دیگر شهرهای کشور زودتر به میدان آمدند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در جستجوی پاسخ این سوال مهم که »درس قیام ۲۹ بهمن 
56 مردم تبریز برای اوضاع امروز کشور چیست« به ریشه یابی دشمنی عمیق ابرقدرت ها با 

انقالب اسالمی پرداختند.
و  دو قسمت سلطه گر  به  را  انقالب، مستکبران، جهان  پیروزی  گفتند: هنگام  یشان  ا
سلطه پذیر تقسیم کرده بودند اما انقالب اسالمی این جریان را که رگ حیات نظام استکبار 
بود، به صراحت رد کرد و سلطه گران غرب و شرق به همین علت و با وجود اختالفاتشان، 

جبهه گسترده ای در مقابل انقالب ملت ایران تشکیل دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه هرگز نباید علت اصلی دشمنی استکبار با 
انقالب و جمهوری اسالمی را فراموش کرد، افزودند: البته آنها توطئه ها و ضدیت هایشان را به 
بهانه های مختلف از جمله حقوق بشر، مقررات اسالمی، هسته ای، موشکی، منطقه ای و مسائل 

دیگر اِعمال می کنند اما باید متوجه بود که این مسائل فقط بهانه است.
رهبر انقالب با اشاره به ادامه خصومت مستکبران افزودند: ملت ایران برای پیروزی در 
مقابل این هجمه ها به دو چیز نیاز دارد: »استحکام عناصر هویتی« و »افزایش قدرت درونی«.

ایشان برخورداری از زیربنا و نظام فکری و عقیدتی منسجم را مهمترین عنصر استحکام 
هویت ملی برشمردند و افزودند: زیربنای مستحکم فکری انقالب از اسالم گرفته شده و در 
بیانات بسیار ارزشمند امام)ره( و درسهای متفکرانی چون شهیدان مطهری و بهشتی تشریح 
شده البته عناصر متفکر باید این نظام فکری را با پاسخ های جدید به مسائل جدید، نو به 

نو جلوه و رونق دهند.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: ایدئولوژی زدایی که برخی ها تکرار می کنند، نتیجه اش 

انحراف از مسیر انقالب خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: البته صرف زیربنای مستقل فکری کافی نیست 
و در عمل نیز باید از ویژگی هایی برخوردار بود که مهمترین آنها عبارتند از نترسیدن، خسته 
نکردن و در مواقع الزم  نقشه دشمن ورود  ندانسته در  نکردن،  تنبلی  ناامید نشدن،  نشدن، 

آماده فداکاری بودن.
فداکاری شهدا  و  ایران  در ملت  بارز  این خصوصیات  به وجود  اشاره  با  انقالب  رهبر 
گفتند: ملت ایران انصافًا خسته نشده اند که نمونه های آن را در تشییع بی نظیر شهید سلیمانی 

و همچنین مراسم ابتکاری پر شور امسال در ۲۲ بهمن دیدیم.
ایشان تأکید کردند: اگر همراه این مجاهدت، استقامت و منحرف نشدن از مسیر باشد، 

مشکالت هم حل خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دستاوردهای انقالب را عظیم و شگفت آور خواندند و ضمن 
گالیه از کم کاری در معرفی این دستاوردها، افزودند: انقالب اسالمی توانست چهره کشور را 
از یک کشور عقب مانده ی علمی و ُطفیلِی سیاسی قدرتها و از نظر اقتصادی، وابسته، به یک 
کشور آزاد، مستقل، عزیز، سربلند، آبرومند و برخوردار از موفقیت های بزرگ علمی تبدیل کند.

ایران از حالت خمودگی،  ایشان یکی دیگر از دستاوردهای انقالب را دگرگونی ملت 
بی هدفی و دنباله روی به ملتی پر تحرک، با نشاط و هدف دار دانستند و افزودند: تشکیل هزاران 
هسته علمی در کشور و فعالیت های گسترده اجتماعی جوانان همچون کمک های مومنانه در 

قضیه کرونا از نمونه های بارز تحرک و نشاط ملت ایران است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تغییر مدیریت کشور از یک حکومت استبدادی، پادشاهی و 
فردی به یک حکومت مردمی، جمهوری و مردم ساالری را دستاورد دیگر انقالب خواندند و 
گفتند: امروز مردم حاکم بر سرنوشت کشور هستند و خود انتخاب می کنند. ممکن است خوب 

یا بد انتخاب کنند اما خودشان انتخاب می کنند، درحالی که قبل از انقالب هیچ کاره بودند.
ایشان، سازندگی کشور را از دیگر دستاوردهای انقالب برشمردند و با ابراز تعجب از نادیده 
گرفتن این خدمات گسترده از سوی برخی افراد خاطر نشان کردند: زیرساخت های اساسی کشور 
در بخش های سد سازی، آب رسانی، برق رسانی، گاز رسانی، راه سازی، توسعه صنعت، کشاورزی 

و گسترش اعجاب آور دانشگاهها، کاِر کارستان انقالب اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی تقویت بنیه نظامی و دفاعی و تبدیل شدن ایران به یک قدرت 
بزرگ منطقه ای را از دیگر دستاوردهای انقالب خواندند و گفتند: علت اصلی توطئه های گوناگون 
آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی دولت های اروپایی همین حرکت روبه جلوی انقالب است 

که ان شاء اهلل قدرت ملت و مسئوالن، این توطئه ها را خنثی خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ما در کنار دستاوردها، هیچگاه عقب ماندگی ها 
در برخی بخش ها را پنهان نکردیم و معتقدیم این عقب ماندگی ها در شأن انقالب اسالمی و 
قابل قبول نیست و باید جبران شود. ما بعنوان مسئوالن در بروز این عقب ماندگی ها مقصریم 

و البته ممکن است مردم هم در بخش هایی دخالت داشته باشند.
ایشان افزودند: علت اصلی این عقب ماندگی ها، انقالبی عمل نکردن است. هرجا انقالبی 
عمل کردیم، عقب ماندگی نداشتیم اما هرجا از انقالب کوتاه آمدیم و حرکتی ناشی از کسالت 

و بی توجهی، انجام دادیم، عقب ماندگی بوجود آمد.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: در زمینه عقب ماندگی ها، در درجه اول وضعیت معیشت 
طبقات ضعیف است و سپس موضوع شکاف طبقاتی است که باید این عقب ماندگی ها برطرف 

و عدالت اقتصادی مستقر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: البته وضع کشور با همین عقب ماندگی ها بسیار 

جلوتر از وضعیت کشور در قبل از انقالب است.
ایشان با اشاره به تمرکز دشمن بر روی ناکامی ها و نادیده گرفتن دستاوردها و عملیات 
روانی و دروغ گویی برای ناامید و بدبین کردن مردم و جوانان، افزودند: متاسفانه برخی عناصر 

در داخل از روی غفلت و برخی هم مغرضانه همان حرف های دشمن را تکرار می کنند.
رهبر انقالب اسالمی به حساسیت بیشتر مردم نسبت به اول انقالب، در قبال نابسامانی ها 
بویژه مسائلی مثل فساد و فاصله طبقاتی اشاره کردند و گفتند: این حساسیت بسیار خوب است و 
نشان دهنده گرایش مردم به آرمان های انقالب است و به همین علت هر جا مبارزه با فساد و 
حرکت به سمت کمک به قشر ضعیف و ایجاد عدالت باشد، دلگرم می شوند و حمایت می کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ما وظیفه داریم با استفاده از انبوه دستاوردهای 
مبتکر و  این دستاوردها، جوانان عالقه مند،  از جمله  برطرف کنیم که  را  ناکامی ها  نقالب،  ا
آماده به کار هستند که باید از این ظرفیت در کنار شور انقالبی مردم بهره گرفت تا نابسامانی 

ها برطرف شود.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان شان با اشاره به انتخابات آینده ریاست 
جمهوری، انتخابات را فرصتی بسیار بزرگی برای کشور دانستند و گفتند: البته مخالفان جمهوری 
اسالمی نمی خواهند نظام از این فرصت و ظرفیت مهم برای پیشرفت کشور استفاده کند اما 
امنیت کشور و پس زدن دشمنان و  انتخابات، موجب  انقالبی مردم در  ُپر شور و  مشارکت 

کاهش طمع آنها می شود بنابراین نباید این فرصت را از دست داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: انتخابات هر چه ُپر شورتر و با اقبال عمومی بیشتری 

همراه باشد، آثار و منافع بیشتری برای کشور خواهد داشت.
را دلسرد کردن مردم  انتخابات  درباره  تکراری  ادعاهای  بیان  از  یشان هدف دشمن  ا
دانستند و گفتند: برغم این ادعاها، انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید 
با مشارکت پر شور مردم همراه باشد البته اگر مشارکت پُر شور با یک انتخاب درست یعنی 
انتخاب یک نیروی کارآمد، با ایمان، با انگیزه، عالقه مند و پُر کار همراه شود، نوٌر َعلی نور و 
تضمین کننده آینده کشور است.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: عالج دردهای ُمزمن کشور 
در پر شور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم، و بعد، انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در 
انتخابات ریاست جمهوری است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با اشاره به سخنان اخیرشان 
درباره برجام و تبیین سیاست های نظام، گفتند: درباره برجام، حرف ها و وعده هایی گفته می شود 
ولی ما حرف و وعده  خوب که نقض و بر ضّد آن عمل شود، زیاد شنیدیم بنابراین حرف و وعده 

فایده ندارد و این بار فقط عمل، مهم است.
ایشان تأکید کردند: اگر عمِل طرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد و این بار، 

جمهوری اسالمی با حرف و وعده قانع نخواهد شد.

مردم، همچنان ابهام دارند
نظام  سازمان  ئیس  ر
تاکید  مشاوره  و  وانشناسی  ر
به  کرونا  ملی  ستاد  که  رد  ک
مساله سالمت روان به عنوان یک مساله 
حاشیه ای نگاه نکند بلکه به عنوان یک 
مساله اصلی نگاه کند، چراکه در دوران 
پسا کرونا با سونامی اختالالت روانی و 
آسیبهای اجتماعی مواجه خواهیم بود و 
از اکنون باید پیش بینیها، هماهنگی و 
ساختارهای الزم را ایجاد و انجام دهیم.

 دکتر محمد حاتمی در نخستین 
و  بحران  در  مداخالت  ملی  مایش  ه
مجازی،  صورت  به  که  روان  سالمت 
توسط جمعیت هالل احمر با همکاری 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  ازمان  س
پسا  دوران  در  کرد:  اظهار  شد،  رگزار  ب
مواجه  روان  سالمت  بحران  با  رونا  ک
فرو  سوگ  افراد  چراکه  بود  واهیم  خ
رفته خود را بروز می دهند و بروز آثار 
وسواس،  افسردگی،  نظیر  وانشناختی  ر
اجتماعی  آسیبهای  حتی  و  ضطراب  ا
دوران  آن  در  را  اعتیاد  و  طالق  ظیر  ن

پیش بینی می کنیم.
از  باید  رو  این  از  داد:  ادامه  وی 
اکنون پیشگیریهای الزم، برنامه ریزی 
ها و حتی آموزشهای الزم برای گروه 
و...  والدین  معلمان،  نظیر  مرجع  ای  ه
و  خودمراقبتی  باید  ما  دهیم.  انجام  ا  ر
دگر مراقبتی را به مردم آموزش دهیم، 
چراکه در دوران پسا کرونا مردم از حالت 
دفاع روانی خارج می شوند و به بازبینی 
شرایط گذشته می پردازند و این در حالی 
است که عزیزان و کسب و کار و... خود 

را از دست داده اند.
حاتمی اثرات روانشناختی قرنطینه 
بر روی کودکان و نوجوانان را از جمله 
دغدغه های اصلی این سازمان دانست 
و ادامه داد: سنین 6 تا ۱۸ سال سنین 
بستر  در  این رشد  و  است  تحول رشد 
فعالیت جمعی و نقش پذیری اجتماعی 
محقق می شود و در این قرنطینه این 
رشد حاصل نمی شود و در دوران پسا 
کرونا با کودک و نوجوانی شاهد خواهیم 
را  هنجاری  به  رشد  نتوانسته  که  ود  ب
ما  مراجعات  اغلب  همچنین  کند.  طی 
و  کودکان  به  معطوف  دوران  این  ر  د
بوده است که دچار خستگی  وجوانان  ن

روانی شده اند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره با اشاره به لزوم تحت پوشش 

روانشناسی  خدمات  گرفتن  قرار  یمه  ب
بحران  شرایط  در  ویژه  به  مشاوره  و 
کم  اقشار  امروزه  کرد:  تصریح  رونا،  ک
درآمد از خدمات روانشناسی و مشاوره 
نظام  سازمان  درخواست  و  اند  محروم 
رئیس  از  کشور  مشاوره  و  وانشناسی  ر
کرونا  ملی  ستاد  مسئولین  و  جمهوری 
فعلی  شرایط  در  حداقل  که  است  ین  ا
پاندمی کووید ۱۹ اقشار کم درآمد بتوانند 
پایه، تامین اجتماعی و...  ا بیمه های  ب
از خدمات روانشناسی و مشاوره استفاده 
به  مردم  اکثریت  امروزه  چراکه  نند  ک
دلیل درآمد پایین نمی توانند از خدمات 

روانشناسی و مشاوره بهره ببرند.
وی همچنین این را هم گفت که 
در حال حاضر سالمت روان مردم در 
تمامی زمینه ها نظیر اعتیاد و مشکالت 
روانشناختی مخاطره آمیز است، از این 
رو باید از تمام ظرفیت های الزم برای 
کنیم.  استفاده  شرایط  این  با  قابله  م
همچنین تاکید کرد که در شرایط فعلی 
مردم  روان  سالمت  برای  است  الزم 
برنامه ریزی بیشتری انجام شود و صدا 
و سیما برنامه های آموزشی بیشتری در 

این زمینه داشته باشد.
حاتمی با انتقاد از صدا و سیمای 
هایی  چهره  از  استفاده  جهت  به  ملی 
کرونا،  بحران  با  مقابله  برای  خاص 

خاص  هایی  چهره  از  استفاده  افزود: 
با بحران کرونا در صدا و  برای مقابله 
سیما نقصی بزرگ است چراکه باید از 
تمامی ظرفیت های روانشناسی، جامعه 
شناسی و ... برای مقابله با این بحران 

استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: با شروع بحران 
کرونا در ایران، در میان مردم اضطراب 
و نگرانی شدید و ترس غیر طبیعی دیده 
آنها  و جسم  روان  روی  بر  که  می شد 
اثرات منفی برجای گذاشته بود. از سوی 
دیگر واکنشات افرادی که دارای بیماری 
زمینه ای روانشناختی نیز بودند شدیدتر 
و نگرانی  آنها نسبت به بیماری بیشتر 
بود به طوری که بعضا نشانه هایی در حد 
خودکشی نیز در برخی افراد دیده می شد. 
در  دیگر  سوی  از  گفت:  حاتمی 
اوایل شیوع کووید ۱۹ در ایران شایعات 
مربوط به بیماری و اطالعات پیرامون 
به  امر منجر  بود و همین  زیاد  نیز  آن 
ایجاد ترس غیر منطقی و التهاب و در 
نهایت واکنشات هیجانی در بین مردم 
شده بود. از طرفی با لزوم وجود ترس 
پروتکل های  رعایت  برای  منطقی 
بهداشتی مواجه بودیم و از طرف دیگر 
باید وضعیت را به آرام سازی روانی سوق 
می دادیم. در این شرایط از طریق سامانه 
۴۰3۰ و سایر امکانات موجود در کشور 

توانستیم سطح کشور را به آرام سازی 
و در عین حال رعایت پروتکل ها سوق 
انگاری  عادی  با  تدریج  به  اما  دهیم 
رعایت پروتکل ها از سوی مردم منجر 

به ایجاد موج دوم و سوم کرونا شد. 
رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور ادامه داد: در شرایط فعلی 
تمامی افرادی که دچار بیماری شدند و یا 
در خانواده خود عزیزی را از دست دادند 
از نظر روانی با مشکالتی مواجه شده اند. 
در پیش از پاندمی کووید ۱۹ با امکان 
همدلی  و  عزاداری  مراسم  برگزاری 
مردم با خانواده ها شرایط درک از دست 
دادن عزیزان راحت تر بود اما اکنون این 
سوگ را باید در خود حفظ کنیم و مردم 
با سوگ در خود فرو رفته ای مواجه اند. 
حاضر  حال  در  حاتمی  گفته  به 
شرایط روان مردم مخاطره آمیز است و 
اثرات دراز مدت آن در دوران پسا کرونا 
که  طوری  به  داد  خواهد  بروز  را  خود 
مردم دچار افسردگی روانی و مشکالت 
روانی پسا کرونا خواهند شد، از این رو از 
جمله اقدامات سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره کشور تولید بسته های آموزشی 
جدید  زندگی  سبک  تغییر  راستای  در 

مردم است. 
روانشناسی  نظام  سازمان  رییس 
و مشاوره همچنین با اشاره به اهمیت 
فعلی  در شرایط  ملی«  »اعتماد سازی 
گفت: مردم به علت عدم ارائه پیام های 
به  مجبور  کشور  سطح  در  یکدست 
مراجعه به رسانه های بیگانه و مغروض 
و فضای مجازی هستند، ما باید از طریق 
اقناع سازی، اعتماد سازی و هماهنگی 
در ارائه اطالعات اعتماد ملی را ایجاد 
متن  به  حاشیه  از  را  روان  سالمت  و 

منتقل کنیم. 
مردم  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
همچنان ابهام دارند، شایعات زیاد است و 
هم چنان نیازمند صحبت کردن و گفتگو 
و مشاوره اند. مردم هم چنان التهاب دارند 
و باید به سواالت آنها پاسخ داده شود. 
باید اطلس روانشناختی شهرها را آماده 
کنیم و آمار دقیقی را در اختیار مسئوالن 
باید  روانشناختی  مداخالت  قرار دهیم. 
الزم  ساخت های  زیر  و  شود  نهادینه 
فراهم شود، در این زمینه سازمان نظام 
روانشناختی آماده همکاری و در اختیار 
خود  اجتماعی  سرمایه های  دادن  قرار 

به سایر نهادهای اجرایی کشور است.
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زیر نظر: علی هوشمند

گزارش ۲۲۰ دانشگاه از وضعیت آموزش مجازی اعالم شد
و  دولتی  دانشگاه   ۲۲۰ گزارش  تشریح  علوم ضمن  وزارت  آموزش  معاون 
غیردولتی در خصوص آموزش الکترونیکی، گفت: ۹۷ درصد دانشجویان از آموزش 

مجازی بهره مند شدند.
که  عمل  تا  نظر  از  سیار  یادگیری  ملی  همایش  در  صدیق  خاکی  علی 
برگزار شد، گفت: چند روز گذشته بررسی  امروز چهارشنبه به صورت مجازی 
داشتم در این زمینه که در پاندمی هایی که قباًل در دنیا اتفاق افتاده، دانشگاه ها 
و  کردم  جستجویی  یک  بود.  چگونه  مساله  با  برخوردشان  نحوه  و  کردند  چه 
بیماری کرونا  به دنبال  این زمینه وجود دارد و  دیدم مقاالت بسیار زیادی در 
مطالعات مقایسه ای بسیار خوبی با پاندمی ۱۹۱۸ یا همان آنفلوانزای اسپانیایی 

می شود. یافت 
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: تمامی مقاالت و گزارشات دانشگاه ها در 
آن زمان نشان داد که شرایط مثل االن است و راه حلی که پیدا کردند، تعطیلی 
آموزش بود؛ برخی فکر می کردند با یک هفته تعطیلی، مساله حل می شود ولی 
پاندمی طوالنی تر شد. فرصتی که آموزش الکترونیک برای کشور ما وجود آورد 
این بود که ما عماًل با تعطیلی جدی در آموزش رو به رو نشدیم و فقط در نیمه اول 
اسفندماه و نیمه دوم اسفندماه شاهد تعطیلی آموزش بودیم. البته مقاومت هایی در 
بحث غیرحضوری شدن آموزش در برخی الیه ها داشتیم اما در نهایت شاهد بودیم 
که از فرودین ماه به بعد آموزش مجازی در اکثر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی ما ایجاد و جایگزین آموزش حضوری شد و توانست مشکل توقف آموزش 

در کشور را به خوبی حل کند.
وضعیت آموزش عالی در جهان در دوران کرونا / دانشگاه های اروپایی ۸5 

درصد مجازی شدند
خاکی صدیق ادامه داد: iau گزارشی در خصوص تأثیر کرونا بر آموزش عالی 
در جهان حدود ۱۰ ماه گذشته منتشر کرد که براساس آن ۸5 درصد دانشگاه ها 
در اروپا از آموزش غیرحضوری استفاده کرده بودند و ۱۲ درصد زیرساخت برای 
آموزش مجازی نداشتند ولی به سمت آن رفته بودند. 3 درصد نیز آموزششان را 
تعطیل کرده بودند. در آمریکا، 3 درصد دانشگاه ها اعالم کرده بودند که پاندمی 
کرونا بر آموزش آن ها تأثیر نداشته است. ۷۲ درصد از آموزش الکترونیک استفاده 
کرده بودند و ۲3 درصد گفته بودند فعاًل زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری 
را  آموزش  نیز  3 درصد  کنیم.  آن تالش  اندازی  راه  برای  و می خواهیم  نداریم 

تعطیل کرده بودند.
اعالم  دانشگاه ها  درصد   ۱ نیز  اقیانوسیه  و  آسیا  در  کرد:  اضافه  وی 
آموزش  درصد   6۰ و  نداشته  تأثیر  آن ها  آموزش  بر  پاندمی  که  بودند  کرده 
زیرساخت  بودند  کرده  اعالم  دانشگاه ها  درصد   36 و  داشتند  حضوری  غیر 
درصد   3 آفریقا  در  بودند.  کرده  تعطیل  کاًل  را  آموزش  درصد   3 و  نداریم  را 
آموزش  از  درصد   ۲۹ و  نداشته  آن ها  آموزش  بر  تأثیری  کرونا  بودند  گفته 
بودند  کرده  متوقف  را  آموزش  درصد   ۴3 و  بودند  کرده  استفاده  غیرحضوری 
درصد   ۲۴ و  پیش می روند  آموزش مجازی  به سمت  بودند  کرده  اعالم  ولی 

داشتند. کامل  تعطیلی  آفریقایی  کشورهای  در 
عملکرد قابل قبول آموزش عالی ایران / قوانین را اصالح کردیم

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اینکه در ایران از همان ابتدا به سمت 
آموزش غیرحضوری رفتیم، خاطرنشان کرد: سیاست کالن وزارت علوم از همان 
اوایل اسفندماه با مشاوره با افراد متخصص و صاحب نظر این بود که به هیچ وجه 
نباید آموزش متوقف شود و به سمت آموزش غیرحضوری باید برویم. به همین 
دلیل به سمت اصالح قوانین و انعطاف پذیری در آموزش رفتیم. به این صورت 
که اختیارات را به دانشگاه ها واگذار کردیم. توانمندسازی و فرهنگسازی در زمینه 

آموزش مجازی از دیگر اقداماتی بود که انجام شد.
آموزش الکترونیک در ایران باید افتخار ملی محسوب شود

ما  الکترونیک در کشور  آموزش  اینکه بحث  بر  تاکید  خاکی صدیق ضمن 
افتخار ملی باید محسوب شود، گفت: دانشگاه ها و اعضای هیأت علمی توانستند 
نقش مسؤلیت اجتماعی خودشان را در این حوزه به خوبی ایفا کنند و اجازه ندهند 

که آموزش در کشور دچار بحران شود.

سرقت مسلحانه در سمنان منجر به جراحت طالفروش شد
رییس پلیس آگاهی استان سمنان گفت: سرقت مسلحانه از یک طالفروشی 

در سمنان منجر به جراحت طالفروش و دستبرد مقادیری طال شد.
سرهنگ رضا بینقی شامگاه سه شنبه  ابراز داشت: سارقان بعدازظهر امروز 
با حمله به یک مغازه طالفروشی در بازار سمنان، با تیراندازی به طالفروش و 

مجروح کردن وی از ناحیه دست، مقداری طال به سرقت بردند.
وی ادامه داد: تحقیقات برای دستگیری سارقان در حال انجام است و به 

 زودی نتایج آن اعالم می شود.
وی بیان کرد: سرقت مسلحانه از طالفروشی در شاهرود نیز امروز به وقوع 

پیوست که سارقان موفق به سرقت نشدند.
رییس پلیس آگاهی استان سمنان گفت: پلیس با انجام تحقیقات در تالش 

برای دستگیری سارقان است.

برخورد پراید با گارد ریل محدوده گرمسار
برخورد شدید یک دستگاه پراید با گارد ریل در منطقه سر دره گرمسار منجر 

به مرگ در دم دو سرنشین این خودرو شد.
، ساعت ۷:3۰ صبح چهارشنبه برخورد پراید با گارد ریل در منطقه سردره 
گرمسار به هالل احمر و آتش نشانی این شهرستان گزارش شد که متأسفانه براثر 

شدت حادثه دو سرنشین این خودرو در دم جان باختند.
این خودرو در حال تردد به سمت ایوانکی بود که این افراد به بیمارستان 
معتمدی گرمسار برای ادامه روند درمان منتقل شدند اما حال سه سرنشین دیگر 

وخیم گزارش شده است.
خستگی  گفت  باید  اما  دارد  قرار  بررسی  دست  در  حادثه  این  علت 
جاده ای  تصادفات  عامل  بیشترین  جلو  به  توجه  عدم  و  خواب آلودگی  و 
احساس  به محض  رانندگان  است  بهتر  را شامل می شود که  استان سمنان 
مسیر  به  کافی  استراحت  از  پس  و  کرده  توقف  بالفاصله  هوشیاری  عدم 

دهند. ادامه 

آتش سوزی در ۳ رنگ فروشی در شهر گلستان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان از وقوع 
آتش سوزی در 3 رنگ فروشی در این شهر خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه دو 

آتش نشان مصدوم شدند.
محله  در  فروشی  رنگ  تجاری  واحد  سه  داشت:  اظهار  سلگی  محمد 

»سبزدشت« بهارستان طعمه حریق شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان اضافه 
کرد: پس از وقوع این حادثه ۱۰ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام و در عملیات 

اطفا حریق شرکت کردند.
وی گفت: متأسفانه به این مغازه ها خسارت صد درصدی وارد شد.

سلگی اضافه کرد: کارشناسی اولیه حکایت از اتصال شبکه برق در واحد 
صنفی به عنوان علت اولیه حادثه دارد، اما بررسی ها برای یافتن علت قطعی و 

چگونگی بروز آتش سوزی همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: به علت حجم زیاد مواد مشتعل و آتش زادو تن از مأموران 

آتش نشانی مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

فشارهای  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
اقتصادی و روانی به مردان در دوران کرونا 
و لزوم توجه به این موضوع، در عین حال 
از تصویب سند سالمت مردان در شورای 

عالی سالمت و امنیت غذایی خبر داد.
 دکتر سعید نمکی در پنجمین کنگره 
سالمت مردان، ضمن تبریک هفته سالمت 
سازمان  که  می دانید  همه  گفت:  مردان، 
جهانی بهداشت، سال ها در کشورهای در 
حال توسعه بحث سالمت گروه های آسیب 
پذیر را که از دید آنها زنان و کودکان بودند، 
اندرکاران  دست  ناگهان  بود.  توجه  مورد 
یک  از  که  شدند  متوجه  جهان  سالمت 
جهان  در  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  جمعیت 

یعنی مردان غافل شده اند.
به  کشورها،  همه  در  افزود:  وی 
خصوص کشورهای در حال توسعه و از همه 
افتاده، مردان محور  بدتر کشورهای عقب 
اصلی همه زحمات خانواده در همه عرصه ها 
لیت های  فعا که  هستند  مردان  هستند. 
می کنند،  اداره  را  خانواده  اقتصادی  اصلی 
مردان هستند که در شرایطی که زنان در 
محرومیت و مظلومیت قرار می گیرند، باید 
خانواده  حقوق  اولیه  سرسخت  مدافعان 
نباشند،  اگر  که  هستند  مردان  و  باشند 
از  کودکان  خصوص  به  و  خانواده  شیرازه 

هم پاشیده می شود.
مانند  جوامعی  در  داد:  ادامه  نمکی 
سالمت  به  توجه  فرهنگی  نظر  از  که  ما 
مردان عالوه بر بی توجهی سازمان های 
ماند،  می  مغفول  ای  گونه  به  جهای، 
مردان  که  است  این  مشکالت  از  یکی 
دوره ای  کنترل  و  چک آپ  اهل  خیلی 

زمانی  معموال  ما  نیستند.  سالمت شان 
متوجه می شویم که یک مرد دچار فشار 
یا  قلبی  نارسایی  با  که  است  قبلی  خون 
و  آی سی یو  وارد  مغزی  و  قلبی  سکته  با 
فرهنگ  در  متاسفانه  می شود.  سی سی یو 
افتاده که مردان بزگ همچون  ما این جا 
درختان ستبر نمی میرند یا مرد باید که در 
باشد.  آسیاب  زیرین  سنگ  دهر  کشاکش 
متاسفانه از پسربچگی به ما می آموزند که 
مردان نباید گریه کنند، مردان باید غم را 
در خود فرو ببرند و بر این اساس مسائل 
بهداشت روان برای مردان ما در کشورهای 
ما یکی از اصلی ترین معضالت اجتماعی و 

معضالت نظام سالمت است.
ره  با در مباحثی  به  ره  شا ا با  وی 
سرطان های شایع مردان، مشکالت روان 
امروز  می کنم  فکر  گفت:  و...،  مردان  در 
با توجه به شیوع کرونا، یکی از مهمترین 
غفلت  مورد  مردان  در  باید  که  مواردی 
روان  بهداشت  به  پرداختن  نگیرد،  قرار 
در  مردان  که  است  روانی  آسیب های  و 

تحمل  دارند  کرونا  ناهموار  بسیار  شرایط 
بیشترین  کرونا  دوران  امروز  می کنند. 
و  دی  قتصا ا ی  ه ها بنگا به  ا  ر سیب  آ
دستگاه هایی زد که از منابع دولتی استفاده 
درآمد  کمبود  مردان،  بیکاری  نمی کردند. 
که  شد  باعث  و...  آزاد  شغل های  در  آنها 
مردان عالوه بر فشار اقتصادی، دچار فشار 
بنابراین  شوند.  هم  روانی  سنگین  بسیار 
از  چه  کرونا  دوران  در  مردان  دریافتن 
نظر مشکالت سالمت روان و چه از نظر 
رسالت هایی  از  یکی  معیشتی  مشکالت 
جمهوری  اندرکاران  دست  تمام  که  است 

ایران برعهده دارند. اسالمی 
از همه کسانی  اینکه  بیان  با  نمکی 
کشور  در  مردان  سالمت  موضوع  به  که 
گفت:  می کنم،  تشکر   ، می کنند توجه 
سالمت  سند  کنم  اعالم  که  خوشحالم 
از  اعم  دستگاه   ۲۸ مشارکت  با  مردان 
مردم  و سازمان های  دولتی  دستگاه های 
نهاد، تدوین شد و خوشبختانه در نشست 
دستگاه ها  این  نمایندگان  با  که  جمعی 
سالمت  عالی  شورای  در  سازمان ها  و 
که  رسید  تصویب  به  یی  غذا منیت  ا و 
ایستگاه های  در  را  مراحلش  امیدواریم 
باالتر طی کرده و به عنوان سندی رسمی 

مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
ما  امروز  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
عرصه ها  همه  در  را  مردان  که  نیازمندیم 
به صورت ویژه ببینیم؛ عالوه بر سالمت، 
بر  موثر  اجتماعی  مولفه های  به  توجه  با 
سالمت که مردان در این دایره ممکن است 
آسیب دیدگی  و  ببینند  را  آسیب  بیشترین 
مردان می تواند به دو گروه آسیب پذیر دیگر 

بسیار  تاثیر  کودکان  و  زنان  یعنی  جامعه 
مهمی داشته باشد، توجه ویژه ای می طلبد 
فراتر  را  مردان  سالمت  به  رسیدگی  که 
دستگاه های  در  یعنی  بهداشت،  وزارت  از 
دیگری که در رفاه اجتماعی مردان، معیشت 
و  ارزیابی  می کنند،  مداخله   .... و  مردان 

پیگیری کنیم.
که  بحث هایی  از  یکی  گف:  وی 
باید برای همه ما مورد توجه باشد،  امروز 
سالمت مردان سالمند است. مردان سالمند 
با طی کردن  امروز  عنوان گروهی که  به 
دوران جوانی که در آن دوران هم بسیاری 
از آنها به عنوان مردان مولد مطرح نبودند 
و در زمانی که جوان بودند، به دلیل نبود 
را  خودشان  کشور،  در  کار  زیرساخت های 
به گونه ای سربار احساس می کردند، امروز 
همان آدم ها با همان حس، دارند به مرحله 
معضالت  از  یکی  می گذارند.  پا  سالمندی 
آینده ما جمعیت مرد سالمندی خواهد بود 
که عالوه بر آشفتگی روح و روان، مشکالت 
که  داشت  خواهد  هم  عدیده ای  جسمی 
نظام های  تا  کنیم  تالش  باید  امروز  از 
بیمه  سیستم های  مانند  را  کشور  حمایتی 
دوران  برای  تکمیلی،  بیمه های  ویژه  به 
تر شوند که  آماده  سالمندی مردان کشور 
هنوز متاسفانه این آمادگی را در بدنه نظام 

حمایتی کشور نمی بینم.
نشست،  این  در  امیدوارم  گفت:  وی 
بتوانیم  بهداشت،  وزارت  سهم  بر  عالوه 
بین  نشست های  و  دیگر  های  دستگاه  از 
بخشی بیشتری را برای رسیدگی به سالمت 
جسم، روح و اجتماع مردان برگزار کنیم و 

به این موضوع بپردازیم.

فشار سنگین روانی به مردان در دوران کرونا
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ن  کمیسیو ی  سخنگو
تلفیق مجلس شورای اسالمی 
تلفیق  کمیسیون  موافقت  از 
برای  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  تخصیص  با 
 ۱۴۰۰ بودجه  در  اساسی  کاالهای 

خبر داد.
رحیم زارع روز گذشته)چهارشنبه( 
در تشریح جلسه نوبت صبح کمیسیون 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق 
دولت  پیشنهاد  با  کمیسیون  جلسه  در 
یک  فروش  سقف  تا  اینکه  بر  مبنی 
میلیون بشکه نفت در روز،  ۲۰ درصد 
سهم صندوق توسعه ملی باشد و فروش 
باالتر از یک میلیون بشکه نفت در روز 
سهم صندوق توسعه ملی 3۸ درصد در 

نظر گرفته شود، موافقت کرد.
وی اضافه کرد: البته مابه التفاوت۱۸ 
درصد و ۲۰ درصد برای پرداخت بدهی 
محسوب  آینده  در  دولت  استقراض 

می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس 
فروش  مازاد  از  حاصل  منابع  افزود: 
برای  بشکه  میلیون  از یک  بیش  نفت 
سرمایه ای،  دارایی   تملک  طرح های 
و  موزشی  آ زیرساخت های  توسعه 
دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، 
محیط  سالمت،  لکترونیک،  ا دولت 
بافت های  فاضالب،  و  آب  زیست، 
بازآفرینی شهری، تحقیقات  فرسوده و 
دانش  حوزه  ویژه  به  کشاورزی  بخش 

بنیان تخصیص پیدا می کند.
یادآورشد:  آباده  مردم  نماینده 
باتوجه به اصرار دولت و درخواست های 

مکرر برای قیمت ارز کاالهای اساسی، 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با  تلفیق  کمیسیون 
برای کاالهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ 
موافقت کرد.به گفته زارع، البته کمیته ای 
با حضور رییس سازمان برنامه بودجه، 
رییس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزیر 
کشاورزی برای اینکه کاال به موقع و با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد، 

تشکیل می شود.
زارع ادامه داد:  همچنین بر اساس 
دولت  تلفیق،  کمیسیون  مصوبه  دیگر 
برای کنترل نرخ ارز اجازه دارد که ارز 
را ۲ درصد زیر قیمت ATS در کشور 
عرضه کند.وی با بیان اینکه کمیسیون 
تلفیق در مجموع با اختصاص ۸ میلیارد 
برای  به دولت  تومانی  ارز ۴۲۰۰  دالر 

کرده  موافقت  اساسی  کاالهای  تهیه 
مقدار  این  دادن  از  هدف  گفت:  است، 
یارانه به دولت این است که بتواند در 
از جمله روغن،  تهیه کاالهای اساسی 
دارو  و  قرمز  گوشت  مرغ،  تخم  مرغ، 
به مانند امسال عمل کرده و قیمت ها 
این  توزیع  شاهد  و  دارد  نگه  ثابت  را 
ارز ترجیحی باشیم و تورمی  با  کاالها 
مقرر  البته  نشود.  دیده  کاالها  دراین 
را  خود  گزارش های  کارگروه  این  شد 
به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد.

اصالحی  بودجه  به  اشاره  با  وی 
دولت در خصوص گاز رسانی نیز گفت: 
برای  دولت  قرار شد  اصالحیه  این  در 
گاز رسانی از سهم  ۱۴.5 درصد نفت 
در نظر گرفته شود و کمیسیون تلفیق 
مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان را برای این 

موضوع مصوب کرده بود. البته دولت در 
بودجه اصالحی این عدد را به هزار و 
5۰۰ میلیارد تومان رساند. اما بار دیگر 
سقف گاز رسانی به روستاها، پروژه های 
مناطق  روستاهای  و  نیمه تمام، شهرها 
مناطق  کوهستانی،  مناطق  نفت خیز، 
صعب العبور  همان ۲ هزار میلیارد تومان 

به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس 
خاطرنشان کرد: برای بهسازی مناطقی 
که دچار آسیب شدند، کمیسیون تلفیق 
در  تومان  میلیارد   5۰۰ که  کرد  مقرر 
اختیار بنیاد مسکن قرار بگیرد. همچنین 
برای مساجد، مدارس و کالنتری ها که 
در سال آینده نیاز به گاز رسانی دارند، 
رایگان  رسانی  گاز  هزینه  شد  مصوب 

انجام شود.

گام دیگر بانک ملت در حمایت از کسب و کارها:
هیات  اعضای  و  مدیرعامل  حضور  با  سامیار  سامانه  از  رونمایی   

مدیره بانک ملت

ســامانه ســامیار) اعتبــار در معامــالت( به عنــوان کار مشــترک بانک 
ملــت و هلدینــگ فنــاوران هوشــمند بهســازان فــردا بــا حضــور مدیرعامل 

و اعضــای هیــات مدیــره ایــن بانــک بــه صــورت رســمی، رونمایی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــت، دکتــر بیگدلــی در ایــن 
مراســم از همــه دســت انــدرکاران طراحــی و نهایــی شــدن ایــن ســامانه 
اعــم از کارشناســان هدلینــگ بهســازان و همچنیــن بانکــداری شــرکتی و 
تجــاری کــه موفــق شــدند صفــر تــا صــد ایــن پــروژه را در داخــل بانــک 

طراحــی و عملیاتــی کننــد قدردانــی کــرد.
مدیرعامــل بانــک ملــت، ایــن ســامانه را نخســتین گام در تامیــن 
مالــی زنجیــره تامیــن صنایــع ذکــر کــرد و یــادآور شــد: پوشــش معامالت 
فــی مــا بیــن و کاهــش واســطه گــری همچنیــن پیــاده ســازی نظــام 
ــه  ــه هم ــدام اســت ک ــن اق ــای ای ــه مزای ــره وری در اقتصــاد از جمل به
دســت انــدرکاران بخــش صــف و اجــرا بایــد همراهــی و همــکاری الزم 
را در زمینــه معرفــی و فــروش خدمــات ایــن ســامانه بــه عنــوان محصول 

جدیــد بانــک، داشــته باشــند.
ــه  ــت توصی ــک مل ــران بخــش اجــرای بان ــه مدی ــی ب ــر بیگدل دکت
ــا بازاریابــی مناســب، مشــتریانی را کــه مــی تواننــد از ایــن  کــرد کــه ب
محصــول بــه نحــو بهینــه اســتفاده کننــد بــه بانکــداری تجــاری  معرفــی 
کننــد تــا نفــع فــروش ایــن محصــول عایــد مشــتریان و بانــک شــود .

ــه  ــه ب ــار در معامــالت ک ــزارش، ســامانه اعتب ــن  گ ــر اســاس ای ب
اختصــار ســامیار نامیــده مــی شــود، براســاس رویکردهــای اســتراتژیک 
ــای کســب و کاری،  ــره ه ــی زنجی ــن مال ــا هــدف تامی ــک و ب ــن بان ای
ــره وری  ــش به ــندگان، افزای ــداران و فروش ــن خری ــاط بی ــهیل ارتب تس
تامیــن مالــی در زنجیــره هــای تامیــن، کاهــش مخاطــره تامیــن مالــی 
کســب و کارهــا و در نهایــت حمایــت از جهــش تولیــد و تحقــق اقتصــاد 

مقاومتــی طراحــی و اجرایــی شــده اســت.
افزایــش نــرخ موثــر تســهیالت، کاهــش هزینــه مطالبات مشــکوک 
الوصــول، افزایــش فــروش خدمــات تامیــن مالــی، مدیریــت تعهــدات و 
ــی و هوشمندســازی  ــواع ابزارهــای مال چــک هــا، اســتفاده راحــت از ان
مصــارف، کاهــش هزینــه هــای تامیــن مالــی و  تســهیل تجــارت کســب 

و کارهــا از جملــه مزایــای راه انــدازی ایــن ســامانه اســت.

با انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه محقق شد:
تکمیل زنجیره حمایت بانک تجارت از صنعت پتروشیمی

ــج  ــگ خلی ــارت، هلدین ــک تج ــن بان ــه جانبه ای بی ــه س تفاهم نام
ــژه از  ــت وی ــه منظــور حمای ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن ــارس و صن ف
شــرکت های دانش بنیــان و تأمیــن مالــی بــرای ســاخت داخــل در صنعــت 

پتروشــیمی بــه مبلــغ ۲۰ هــزار میلیــارد ریــال منعقــد شــد.
ــه  ــن تفاهم نام ــارت، ای ــک تج ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت از  ــگاه حمای ــش و نمایش ــن همای ــاه در دومی ــنبه، ۲۸ بهمن م سه ش
ــادی  ــه امضــای رضــا دولت آب ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی، ب
مدیرعامــل بانــک تجــارت، جعفــر ربیعــی مدیرعامــل  هلدینــگ خلیــج 
ــوآوری و  ــدوق ن ــل صن ــت عام ــس هیئ ــدت رئی ــی وح ــارس و عل ف
ــرکت ها و  ــت از ش ــون حمای ــرای  قان ــور اج ــید، به منظ ــکوفایی  رس ش
ــات و  ــا و اختراع ــازی نوآوری ه ــان و تجاری س ــش بنی ــه های دان مؤسس
فراهــم کــردن زمینــه همکاری هــای  ســازنده بــرای حمایــت از توســعه 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــی ش ــن مال ــا و تأمی ــازی فناوری ه و تجاری س

اســت.
ــا تامیــن مالــی و اعطــای  در ایــن تفاهم نامــه بانــک تجــارت ب
تســهیالت) بــه مبلــغ ۲۰ هــزار میلیــارد ریــال( در اقدامــات و 
ــج  ــگ خلی ــکوفایی« و »هلدین ــوآوری و ش ــدوق ن ــای »صن فعالیته
فــارس« نســبت بــه حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان   

ــرد. ــد ک ــارکت خواه مش
تســهیالت اعطایــی بــه شــرکت ها بــا ســود ۸ درصــد، بازپرداخــت 
۲۴ ماهــه و پــس از 6 مــاه تنفــس اعطــا می شــود و تخفیف هــای قابــل 
 توجهــی در ســود و کارمــزد و همچنیــن تســهیالت ویــژه ای بــرای تأمیــن 
ــا شــرکت  ــگ ب ــرارداد الزم االجــرای هلدین ــه امضــای ق ــق از جمل وثای
 دانش بنیــان در صــورت اعطــای تســهیالت فــروش اقســاطی از ســوی 

بانــک به عنــوان وثیقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــبت  ــارس نس ــج ف ــگ خلی ــده، هلدین ــف ش ــد کاری تعری در فرآین
ــرارداد  ــه طــرف ق ــد ب ــورد تأیی ــان م ــی شــرکت های دانش بنی ــه معرف ب
خــود بــه  صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اقــدام می کنــد و ایــن صنــدوق 
ــق  ــه مطاب ــه صــدور مصوب ــی خــود نســبت ب ــط داخل ــر اســاس ضواب ب
ــک«  ــن »بان ــکاری فی مابی ــه هم ــاس تفاهم نام ــر اس ــول ب روال  معم
ــن  ــک«، ضم ــه »بان ــان ب ــرکت دانش بنی ــی ش ــدوق« و معرف و »صن
ــهیالت،  ــخصات تس ــرم مش ــه ف ــتندات از جمل ــدارک و مس ــال  م ارس

ــد . ــدام می کن اق

مشاغل  صاحبان  به  تسهیالت  پرداخت  و  ثبت نام  مهلت  تمدید 
آسیب دیده از کرونا  در بانک آینده

ــود و  ــئولیت اجتماعی خ ــه مس ــل ب ــتای عم ــده در راس ــک آین بان
ــا،  ــروس کرون ــت از کســب وکارهای آســیب دیده از وی ــا هــدف حمای ب
ــن مشــاغل را  ــان ای ــه صاحب ــام و پرداخــت تســهیالت ب ــت ثبت ن مهل

تمدیــد کــرد.
ــی  ــا، مهلت زمان ــت کرون ــی مدیری ــات ســتاد مل ــر اســاس مصوب ب
و  مشــاغل  تســهیالت  دریافــت  متقاضیــان  پرداخــت  و  ثبت نــام 
از شــیوع ویــروس کرونــا در حــوزه  کســب وکارهای آســیب دیده 
ورزش و جوانــان، فرهنــگ، هنــر و رســانه و گردشــگری تــا ۱5 اســفند 
ــهیالت  ــت تس ــت پرداخ ــود؛ مهل ــود.یادآور می ش ــد می ش ۱3۹۹ تمدی
ودیعــه اجــاره مســکن صرفــًا تــا پایــان بهمن مــاه امســال، خواهــد بــود.

مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا خبر داد؛
افزایش ظرفیت تولید »پارازایلین« ایران در سال ۱۴۰۰

راه اندازی طرح روزآمدترین و  از  بوعلی سینا  پتروشیمی  مدیرعامل شرکت 
افزایش ظرفیت تولید واحد »پارازایلین« این زنجیره محصوالت آروماتیکی ایران 
در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: پروژه شیرین سازی نفتای این مجتمع هم به زودی 

به بهره برداری می رسد.
در  داخل  ساخت  تخصصی  همایش  و  نمایشگاه  خبری  ستاد  گزارش  به 
صنعت پتروشیمی، محمد احمدزاده در حاشیه برگزاری این رویداد تخصصی در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه در شرایط کنونی 6۰ درصد محصوالت پتروشیمی 
بوعلی سینا صادراتی است و ساالنه حدود یک میلیارد دالر انواع محصوالت این 
شرکت به بازارهای جهانی صادر می شود، گفت: پروژه شیرین سازی خوراک نفتا 
پتروشیمی بوعلی سینا در یک فرآیند ایرانی در قالب زنجیره طراحی، ساخت، نصب، 
تأمین کاال و تجهیزات آخرین مراحل احداث را پشت سر می گذارد و به زودی به 

بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه ساخت واحد جدید پارازایلین پتروشیمی بوعلی هم ازسوی 
پیمانکاران و سازندگان ایرانی آغاز شده و به زودی بزرگ ترین برج صنایع پتروشیمی 
خاورمیانه در بوعلی سینا نصب می شود، تصریح کرد: پروژه عظیم روزآمد کردن 

واحد پارازایلین این شرکت هم سال ۱۴۰۰ راه اندازی می شود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با اشاره به بومی سازی و داخلی سازی 
انواع کاتالیست های مصرفی مورد نیاز این زنجیره آروماتیک تأکید کرد: هم اکنون با 
خودباوری سازندگان و شرکت های دانش بنیان ایرانی، زمینه طراحی و ساخت انواع 

کاالهای مصرفی صنایع پتروشیمی در داخل کشور فراهم شده است.
احمدزاده همچنین از واگذاری ساخت دو مخزن ذخیره سازی نفت به شرکت 
ماشین سازی اراک خبر داد و یادآور شد: هم اکنون وضع تولید در پتروشیمی بوعلی 
در شرایط ایده آلی قرار دارد و پیش بینی می شود با طراحی و ساخت انواع کاالهای 
مصرفی از سوی سازندگان ایرانی، ریسک تولید هم در این شرکت پتروشیمی 

به حداقل کاهش یابد.

سرما، تولید نفت روسیه را کاهش داد
سرمای شدید هوا تولید نفت روسیه را به کمتر از سهمیه  تولیدش در توافق 

کاهش تولید اوپک پالس رسانده است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، افزایش تولید نفت روسیه که انتظار می رفت 
از ماه فوریه آغاز شود هنوز محقق نشده است زیرا بعضی از میدان های نفتی این 
کشور مجبور شده اند تولید نفت خود را به دلیل سرمای غیرعادی هوا محدود کنند.

دو منبع اعالم کردند که روسیه - عضو ائتالف سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت اوپک و متحدانش )اوپک پالس( - از یکم تا پانزدهم ماه فوریه روزانه یک 
 ۱۰ معادل  که  کرده  تولید  گازی  میعانات  و  خام  نفت  تن  هزار   3۸۰ و  میلیون 
میلیون و ۱۱5 هزار بشکه در روز و حدود ۴۴ هزار بشکه کمتر از سطح تولید این 

کشور ماه ژانویه است.
روسیه یکی از دو کشوری است که بر اساس توافق اخیر اوپک پالس سهمیه 
تولید نفتش در ماه فوریه افزایش یافته است. در حالی سهمیه تولید نفت روسیه و 
قزاقستان 65 هزار بشکه در روز افزایش یافته که سایر اعضای این ائتالف تولید 
خود را ثابت نگه داشته اند و عربستان تولیدش را به طور داوطلبانه کاهش داده است.

اگر تولید میعانات گازی روسیه در هفته های نخست ماه فوریه به اندازه ماه 
ژانویه بود، تولید نفت خام این کشور به حدود ۹ میلیون و ۱۷5 هزار بشکه یعنی 
۸ هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه این کشور در توافق اوپک پالس می رسید.

این نخستین باری است که روسیه کمتر از سهمیه خود در توافق کاهش 
عرضه اوپک پالس نفت تولید می کند.

این  به  روسیه  پایبندی  انرژی، سطح  بین المللی  آژانس  گزارش  اساس  بر 
توافق از ماه مه ۲۰۲۰ به طور میانگین ۹5 درصد بوده است.

موافقت مجلس با پیشنهاد دولت؛

تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای کاالهای اساسی

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

تولید نفت خام آمریکا کاهش یافت
ایاالت متحده آمریکا تولید نفت خود را بیش از ۲ میلیون بشکه در 

روز کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تولید نفت ایاالت متحده آمریکا در 
پی سرمای شدید بیش از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این 
سرمای شدید که در 3۰ سال گذشته بی سابقه بوده، سبب ایجاد مشکل در 

ایالت های تولیدکننده عمده نفت آمریکا شده است.
معامله گران و مدیران شرکت های نفتی پیش بینی خود از کاهش عرضه 
را افزایش دادند و آن را یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعالم کردند. 
پیش از این و در روز دوشنبه )۲۷ بهمن ماه( برآورد شده بود که این رقم یک 
میلیون و 5۰۰ هزار بشکه در روز باشد.  آنها افزودند که بیشتر این کاهش 

تولید در حوزه پرمین، نفت خیزترین منطقه آمریکا بوده است.
بر اساس داده های اخیر دولتی ایاالت متحده، ۲ میلیون بشکه در روز 

معادل حدود ۱۸ درصد مجموع تولید نفت آمریکاست.
تاجران نفت انتظار دارند با افزایش دما در حوزه پرمین، تولید به تدریج به 
سطح پیشین باز گردد. دمای هوا در میدلند، مرکز حوزه پرمین، در روز دوشنبه 
به منفی ۱۹ درجه سانتی گراد رسید که از سال ۱۹۸۹ تاکنون بی سابقه بود.

توقف تولید نفت در حوزه پرمین قیمت نفت خام آمریکا را در روز دوشنبه 
)۲۷ بهمن ماه( برای نخستین بار در یک سال گذشته به بیش از 6۰ دالر 
برای هر بشکه رساند. معامله گران انتظار دارند با افزایش دمای هوا قیمت 

نفت خام حوزه پرمین تا روز چهارشنبه افزایش یابد.
توقف تولید نفت این حوزه سبب شد قیمت نفت خام دبلیوتی آی آمریکا 
برای نخستین بار در بیش از یک سال اخیر به باالی 6۰ دالر برای هر بشکه 
صعود کند.از زمان توقف تولید این منطقه قیمت نفت خام کمی کاهش یافته 
است، زیرا پاالیشگاه های آمریکا هم به دلیل سرمای هوا تعطیل شده اند و به 

نفت خام کمتری نیاز دارند.
شرکت انرژی اسپکتس برآورد می کند که ظرفیت پاالیشی آمریکا در 

روز دوشنبه 3 میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته باشد.

با امضای تفاهم نامه ساخت آخرین کاتالیست زنجیره؛
ایران از واردات کاتالیست های اوره و آمونیاک بی نیاز می شود

مدیرعامل شرکت پتروشیمی هنگام از واگذاری ساخت آخرین کاتالیست 
مصرفی محصوالت زنجیره اوره و آمونیاک به شرکت های دانش بنیان ایرانی 
خبر داد و گفت: به زودی ایران از واردات همه کاتالیست های محصوالت اوره 

و آمونیاک خودکفا می شود.
صنعت  در  داخل  ساخت  تخصصی  همایش  و  نمایشگاه  گزارش  به 
تخصصی  رویداد  این  برگزاری  حاشیه  در  جوانمردی  علیرضا  پتروشیمی، 
در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای قرارداد طراحی و ساخت کاتالیست 
مصرفی واحدهای آمونیاک با شرکت های سازنده ایرانی، گفت: در زنجیره 
تولید محصوالت اوره و آمونیاک، هشت کاتالیست مصرف می شود که تاکنون 

هفت کاتالیست بومی سازی شده است.
وی با اعالم اینکه تفاهم نامه ساخت آخرین کاتالیست مصرفی واحدهای 
دارندگان  جمع  به  ایران  به زودی  امیدواریم  و  شده  امضا  آمونیاک  و  اوره 
دانش فنی تولید کاتالیست »سنتز آمونیاک« بپیوندد، تصریح کرد: با ساخت 
این کاتالیست، مجموعه کاتالیست های مصرفی زنجیره اوره و آمونیاک ایرانی 

می شود و از واردات کاتالیست های مصرفی این زنجیره بی نیاز می شویم.
برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با  هنگام  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
شد:  یادآور   ،۱۴۰۰ سال  در  هنگام  پتروشیمی  آمونیاک  واحد  بهره برداری 
امیدواریم پس از راه اندازی واحد آمونیاک، به فاصله چند ماه واحد اوره این 

طرح پتروشیمی هم در مدار بهره برداری قرار گیرد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛
زیان دیده گان بورس

 به دنبال خرید بیت کوین!
یک کارشـناس بازار سـرمایه ضمـن انتقاد از دعوت مـردم به بازار 
سـرمایه در ابتدای سـال بدون دادن آگاهی به آن ها، گفت: این روزها 

افـرادی کـه در بـورس ضرر کردند درحال خرید بیت کوین هسـتند!
روزبـه شـریعتی بـا تاکید بر اینکه آینده بورس بـه عوامل زیادی از 

جملـه رابطه دولـت و مجلس 
دولت و مجلس بسـتگی دارد، 
اظهـار کرد: اتفاقـات مختلفی 
همسـو با یکدیگـر درحال رخ 
دادن هسـتند و ایـن موضـوع 
و  انداختـه  سـایه  بـازار  روی 
شـده  منفـی  بـازار  فضـای 
اسـت. بایـد ابهامـات بـورس 
از  ابهاماتـی  شـود.  برطـرف 
بـات،  نتخا ا نتیجـه  جملـه 
بودجـه، فـروش نفـت، ورود 

ارز بـه کشـور، برجـام و... 

وی ادامـه داد: مـن از جملـه افـرادی هسـتم کـه اعتقـاد دارند باید 
دامنـه نوسـان نباشـد کـه بازار نقدشـونده معاملـه کند اما در بـازاری که 
۸۰ درصـد فعالیـن آن عمـر بورسـی کـم تـر از یک سـال دارنـد و فقط 
صـف خریـد و صف فروش می شناسـند، حرکت سـازمان درمـورد تغییر 

دامنه نوسـان بـه جا بوده اسـت.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه ادامه داد: اوایل سـال هشـدار دادیم 
دعـوت کـردن مردم به بورس بدون اینکه آموزش ببینند، اشـتباه اسـت. 
امـا مـردم دعـوت شـدند و نتیجـه اش این شـد. افـرادی کـه در بورس 
ضـرر کردنـد درحـال خریـد بیت کویین هسـتند. آمـاری خوانـدم مبنی 
بـر اینکـه روزی ۲۰۰۰ میلیـارد تومـان گـردش مالی رمزارز اسـت. چرا 
بایـد سـرمایه گـذاری ای کـه منجر به خروج ارز از کشـور میشـود انقدر 
راحـت در کشـور تبلیـغ شـود؟ ایـن روزهـا همـه درحال جسـت و جوی 
اطالعـات درمـورد بیـت کویـن هسـتند درحالی که یک روز این جسـت 
و جـو درمـورد بـورس بـود. هرچند خوشـحال کننـده بود اما ایـن نتیجه 

بـرای بـورس برای هیچ فردی خوشـایند نیسـت.
نوسـان  افـزود:  شـریعتی 
قـدری  بـه  رمزارزهـا  پذیـری 
زیـاد اسـت کـه ممکـن اسـت 
فـرد یـک روزه ۴۰ درصد ضرر 
ببینـد. مـردم رمز بورسـی خود 
را گـم می کننـد و در تماس با 
کارگـزاری هـا مـی خواهند در 
پیـدا کردن رمزشـان بـه آن ها 
کمـک کننـد، درحالی کـه اگر 
رمـز درگاه خریـد ارز دیجیتـال 
خـود را گـم کنـد زندگی شـان 
بـه باد مـی رود و راهی ندارند!

از کمک  بنیاد مستضعفان  رییس 
این  تومانی  میلیارد  بالعوض یک هزار 
بنیاد برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن 

محرومان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان 
از بنیاد مستضعفان، »سید پرویز فتاح« 
در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک 
برای  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  با 
محرومان،  مسکن  هزار   ۲۰ ساخت 
تفاهم نامه  ین  ا جزئیات  تشریح  در 
بنیاد  تفاهم نامه  سومین  این  افزود: 
مسکن  خت  سا ی  ا بر ن  مستضعفا

است. محرومان 
وی گفت: در نخستین تفاهم نامه، 
مسکونی  واحد  هزار   ۱۴ ساخت  در 
سازمان  با  پرمعلول  خانواده های  برای 
بهزیستی مشارکت شد که تا امروز ۱۰ 
هزار واحد از این خانه ها ساخته شده و 
امید می رود واحدهای باقی مانده نیز در 

سال آینده تکمیل شود.
فتاح ادامه داد: در دومین تفاهم نامه 
برای ساخت مسکن محرومان، ابتدای 
بهمن ماه امسال در تفاهمی سه جانبه با 
امام)ره(،  امداد  کمیته  و  مسکن  بنیاد 
پرداخت 5۰۰ میلیارد تومان به صورت 
بالعوض را برای ساخت ۱۰ هزار واحد 
کمیته  پوشش  تحت  خانواده  مسکونی 

امداد، متعهد شدیم.
امروز  نامه  تفاهم  در  گفت:  فتاح 
پرداخت یک هزار  بنیاد مستضعفان  نیز 
میلیارد تومان را به صورت بالعوض در 
برای  مسکونی  واحد  هزار   ۲۰ ساخت 
هیچ  پوشش  تحت  که  ضعیفی  اقشار 
نهاد حمایتی نیستند، متقبل شد که در 
بنیاد مستضعفان  تفاهم نامه، سهم  این 
میلیون   5۰ مسکونی  واحد  هر  برای 

تومان بالعوض است.
واحدهای  این  اینکه  بیان  با  وی 
با  شهرهای  و  روستاها  در  مسکونی 
ساخته  نفر  هزار   ۲5 از  کمتر  جمعیت 
می شود، گفت: بنیاد مستضعفان عالوه 

بر این ۱۰۰۰ میلیارد تومان، در صورت 
امکان، زمین و مصالح رایگان را عهده 

دار خواهد شد.
تا  بنیاد مستضعفان  به گفته وی، 
امروز ۲ هزار میلیارد تومان بالعوض در 
متعهد  زمینه ساخت مسکن محرومان 
شده که تا ۲ سال آینده به صورت کامل 

پرداخت می شود.
رئیس بنیاد مستضعفان  با تاکید بر 
اینکه این تفاهم نامه گام کوچکی برای 
خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه است، 
و  محرومان  همه  خانه دار شدن  گفت: 
خانواده های ضعیف، آرزوی ما است و 
عالوه بر این، برخورداری از حق مسکن، 
یکی از اصول قانون اساسی کشورمان 

برای همه خانواده های ایرانی است.
شرایط  به  توجه  با  ادامه داد:  وی 
موجود، خانه دار شدن همه خانواده های 
همه  بسیج  مند  ز نیا معه  جا ضعیف 
نهادها، بانک ها و امکانات دولت است 
با  مستضعفان  بنیاد  در  امیدواریم  و 
مسکن  سازی  انبوه  پروژه  زدن  کلید 
محرومان، یک نهضت در کشور ایجاد 

کنیم و این مهم، محقق شود.
این  معتقدیم  ما  کرد:  تاکید  فتاح 
تعداد، در مقابل نیاز کل کشور، میزان 
ناچیزی است اما امیدواریم دولت فعلی 
و دولت بعد اقداماتی را انجام دهند تا 
شرایط اقتصادی کنونی که خانه دار شدن 
را برای اقشار ضعیف بسیار سخت کرده، 

تغییر کند.
وی اضافه کرد: بنیاد مستضعفان به 
ساخت این میزان خانه برای محرومان 
وزن  و  سطح  آینده  در  و  نیست  قانع 
تفاهم نامه های احداث مسکن محرومان 

در این بنیاد بیشتر خواهد شد.
آغاز ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی 

ویژه محرومین
تابش«  »علیرضا  جلسه  این  در 
ضمن اشاره به تفاهم نامه های مشترک 
یکی  گفت:  نهاد  دو  این  بین  قبلی 
درخصوص  ما  پشتیبان  نهادهای  از 
بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل و 
زلزله، ساخت مسکن ویژه خانواده های 
دو معلول و ساخت مسکن محرومین، 

همواره بنیاد مستضعفان بوده است.

وی افزود: امروز در راستای منویات 
مقام معظم ر هبری و رهبر کبیر انقالب 
حضرت امام خمینی)ره( ساخت ۲۰ هزار 
کلید  محرومین  ویژه  مسکونی  واحد 
خواهد خورد و مقرر شده در اسفند ماه 
واحدها  این  احداث  سال جاری کلنگ 
به  مستضعفان  بنیاد  هماهنگی  با  را 

زمین بزنیم.
وی در ادامه اظهار داشت: تاکنون 
مسکن  ساخت  درخصوص  کاری  هر 
افراد  مشمول  شده  انجام  محرومین 
تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی 
بوده اما اولویت این تفاهم نامه ساخت 
مسکن برای محرومین است که تحت 
پوشش هیچ یک از نهاد های حمایتی 
در  محرومین  شامل  افراد  این  نیستند. 
نفر  هزار   ۲5 زیر  شهرهای  و  روستاها 

جمعیت می باشند.
بنیاد  تعهدات  بنیاد مسکن  رئیس 
مسکن را ابتدا تأمین مبلغ هزار میلیارد 
تومان شامل پرداخت 5۰ میلیون تومان 
تسهیالت ارزان برای هر خانوار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان کمک بالعوض که برای 
نظر  در  تومان  میلیون   ۲۰ خانوار  هر 

گرفته شده است.
بنیاد مسکن  تعهدات  سایر  تابش 
احداث  جهت  رایگان  زمین  تأمین  را 
واحدهای مسکونی برای خانوارهای فاقد 
زمین با رویکرد توسعه مسکن معیشت 
به  مشمول  خانوارهای  معرفی  محور، 
مجوزهای  دریافت  عامل،  های  بانک 
اجرای  ُحسن  بر  نظارت  الزم،  قانونی 
احداث واحدهای مورد توافق، تهیه نقشه 
های تیپ واحدهای مسکونی متناسب با 
ویژگی های فرهنگی و اقلیم هر منطقه، 
توجه به معماری بومی و پیگیری صدور 

سند مالکیت عنوان کرد.
انجام  در  همواره  ما  افزود:  وی 
پروژه ها و یا هر توافقی سعی می کنیم 
هر چه سریعتر در موعد مقرر کار را به 

نتیجه برسانیم.

فتاح خبر داد:

1000 میلیارد تومان؛ کمک بنیاد برای خانه دار شدن 20 هزار نفر
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ارائه گزارش های پایداری مسئولیت اجتماعی 

توسط شرکت گاز استان سمنان
مشاوراجتماعی  و  معاون 
سپاس  لوح  تقدیم  با  وزیرنفت 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  از 

سمنان قدردانی نمودند.
عمومی؛  روابط  گزارش  به 
یش  هما پنجمین  شیه  حا ر د
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، 
حسن منتظر تربتی معاون و سید 
امیر طالبیان مشاور اجتماعی وزیر 
نفت از علیرضا اعوانی مدیرعامل 
شرکت گاز استان سمنان به دلیل 
عملکرد  گزارش  ارائه  تدوین 
تقدیر  اجتماعی،  های  مسئولیت 

به عمل آوردند.
در این لوح سپاس آمده است: جناب آقای علیرضا اعوانی مدیرعامل 
در  همکاران  و  جنابعالی  های  تالش  سمنان؛احترامًا،  استان  گاز  شرکت 
زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت را ارج نهاده و سپاسنامه پنجمین همایش 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت را به خاطر »تدوین و ارائه گزارش عملکرد 
مسئولیت اجتماعی شرکت« به حضورتان اهداء می نمائیم.آرزومندیم در 
مسیر بالندگی فعالیت شرکت و توسعه مسئولیت اجتماعی آن، به توفیقات 

روزافزون دست یابید.
گفتنی است در این گزارش به مواردی همانند چشم انداز، مأموریت 
و اهداف شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی، استراتژی های مدیریتی و 
چگونگی تحقق مسئولیت های اجتماعی، دستور العمل ها و آیین نامه های 
مرتبط با آن، شاخص های اثربخشی اقدامات در حوزه های محیط زیست 

و جوامع محلی و دستاوردهای شرکت در این حوزه پرداخته شده است .

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل خبر داد ؛
۲۰ پروژه فضای آموزشی افتتاح شد

اردبیل - مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: هم 
زمان با ایام اهلل دهه فجر ۲۰ پروژه شامل ۷۴ کالس درس در مناطق مختلف 

استان اردبیل به بهره برداری رسید.
دولت لطفی در آئین افتتاح مدرسه شهید یوسف اصالنی در اردبیل 
با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه کمبود فضای آموزشی در یکی 
با تالش  اردبیل رفع خواهد شد اظهار کرد:  از شهرک های پر جمعیت 
همچون  پروژه  این  اردبیل  استان  مدارس  نوسازی  کل  اداره  مجموعه 
دانش  اختیار  در  و  احداث  استاندارد  کاماًل  صورت  به  دیگر  پروژه های 

آموزان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه از تعداد ۲۰ پروژه قابل افتتاح پنج پروژه در شهرستان 
اردبیل قرار دارد افزود: این پنج پروژه با اعتباری بالغ بر ۱5 میلیارد تومان 

احداث شده و شامل 36 کالس درس است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل به مشخصات مدرسه 
مدرسه شهید یوسف اصالنی اشاره کرد و گفت: برای احداث این مدرسه 
در شهرک سبالن اردبیل در زیربنای ۲ هزار و 5۰۰ متر مربع و شامل ۱۲ 
کالس درس بیش از هفت میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان از محل تخریب 

و بازسازی هزینه شده است.

در استان البرز انجام شد
جی  ان  سی  جایگاهای  ذخیره  مخازن  درصد   ۸۵

تائیدیه استاندارد دریافت کردند
استاندارد سازی و هیدروتست حدود 3 هزار مخزن ذخیره جایگاه های 

سی ان جی استان البرز با موفقیت انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
البرز، سرپرست روابط عمومی این شرکت گفت: در راستای ارتقاء وضعیت 
ایمنی و استاندارد سازی جایگاههای سی ان جی استان البرز، هیدورتست 
مخازن ذخیره در دستور کار مشترک سازمان ملی استاندارد و شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز قرار گرفته و با هماهنگی بعمل آمده، 

از ابتدای سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد.
قلندرزاده افزود: هیدروتست مخازن جایگاهها طبق دستورالعمل سازمان 
ملی استاندارد هر 5 سال یک بار انجام و بعد از بررسی مخازن و ارسال به 
آزمایشگاههای مجاز و اتمام تست های تخصصی و دریافت تائیدیه الزم، 

مجددا در جایگاهها نصب می شوند.
قلندرزاده با اشاره به اینکه تا به امروز ۸5 درصد مخازن طی فرآیند 
تائید  مشخص به آزمایشگاههای مجاز منتقل و تستهای الزم به منظور 
صحت عملکرد بروی آنها انجام شده است اضافه کرد: پس از سالها کارکرد 
تجهیزات، این اقدام گام بسیار مهمی در اطمینان بخشی به عرضه سوخت 

در جایگاههای سی ان جی می باشد.
استان البرز دارای 5۲ باب جایگاه سی ان جی است و روزانه حدود 

۸۰۰ هزار مترمکعب گازفشرده )سی ان جی( به همشریان ارائه می دهد.

در سال جهش تولید رقم خورد
دستگاه فوم بر تک محوره در منطقه البرز ساخته شد

ــانی در  ــش نش ــای آت ــوم ه ــال ف ــد انتق ــریع در فرآین ــت تس جه
ــد  ــانی در واح ــش نش ــر آت ــوم ب ــتگاه ف ــق، 6 دس ــاء حری ــات اتف عملی
ــرز  ــه الب ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــی ش مهندس

ــد. ــاخته ش ــی و س طراح
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای 
ــت:  ــن شــرکت گف ــی ای ــط عموم ــرز، سرپرســت رواب ــه الب ــی منطق نفت
ــانی  ــش نش ــای آت ــوم ه ــی ف ــای ۲۲۰ کیلوی ــال بشــکه ه ــد انتق فرآین
بــه محــل حادثــه احتمالــی در ســطح تاسیســات بدلیــل وزن بشــکه هــا، 
اتــالف زمــان در انتقــال و احتمــال آســیب بــه نیروهــای انســانی در حیــن 
جابجایــی، نیازمنــد ایجــاد سیســتم هــای ســیار و کارآمــد در ایــن زمینــه 
بــود؛ در ایــن راســتا بــا توجــه بــه پایــان عمــر 6 دســتگاه فــوم ســاز ســیار 
5۰۰ لیتــری در ســال جــاری و بــه پیشــنهاد واحــد اچ اس ای، از شاســی 

هــای آنهــا مجــددا اســتفاده شــد.
ــوم  ــن » ف ــرای ای ــی و اج ــه طراح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدرزاده ب قلن
بــر« جدیــد توســط کارشناســان واحــد مهندســی محمــد صالحــی، علــی 
ــور  ــک مح ــی ت ــروی شاس ــوری ب ــن منص ــت امی ــه مدیری ــی و ب افضل
انجــام گردیــده گفــت: دســتگاه«فوم بــر« فــوق توســط دو نفــر و یــا بــا 
اتصــال بــه خــودرو و بــا جابجایــی ۹۰۰ کیلوگــرم فــوم اطفــاء حریــق در 

ســطح انبــار قابــل جابجایــی مــی باشــد.
قلنــدرزاده افــزود: از مهمتریــن مزایــای ســاخت ایــن »فوم بــر« می 
تــوان اســتفاده راحــت و ســریع آن در زمــان طالیــی مهار آتــش، جابجایی 
۴ بشــکه فــوم آتــش نشــانی بــا وزن ۹۰۰ کیلوگــرم، تــک محــور بــودن 
آن و جابجایــی راحــت و قابــل حمــل بــودن دســتگاه توســط دو نفــر بــا 
ســرعت بســیار بــاال و نیــز اســتفاده بصــورت یــدک کــش و انتقــال آن 

بــه محــل حادثــه عنــوان کــرد.

در  را  خود  واقعی  جایگاه  باید  گیاهی  پوشش  حفظ 
فرهنگ عمومی پیدا کند

سید حسن میرعماد رئیس ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان سمنان در سومین جلسه  ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در 
سالن جلسات شهید نقاشیان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در شورای 
هماهنگی و برنامه ریزی با حضور مدیر کل ، معاونین ، روسای ادارات منابع 
طبیعی و آبخیزداری و مدیران ستادی ۱5 اسفند روز درختکاری را مژده  
در پیش بودن بهار و یادآور اهمیت پوشش گیاهی دانستند و با اشاره به 
خسارت هایی که در اثر بی اعتنایی به جنگل ها، مراتع و پوشش گیاهی به 
کشور تحمیل می شود، خاطرنشان کردند: »مساله درخت و حفظ پوشش 

گیاهی باید جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی پیدا کند.«
سید حسن میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان 
کرد: مردم در هفته منابع طبیعی با حضور در طبیعت و کاشت نهال با اهمیت 
حفظ سرمایه های ملی و خدادادی آشنا می شوند و منابع طبیعی متشکل 
از آب، خاک، جنگل و مرتع به عنوان بستر حیات بشری و توسعه پایدار 
جوامع محسوب می شود بنابراین این هفته فرصت مناسبی برای ارتقای 

فرهنگ عمومی حفظ و توسعه منابع طبیعی است.
میرعماد با اشاره به این که منابع طبیعی متعلق به همه مردم است، 
اظهار کرد: منابع طبیعی نظیر جنگل ها و مراتع از مصادیق بارز و آشکار 
نعمت های الهی و مواهب خدادادی برای انسان هستند بنابراین انسان وظیفه 
دارد در حفظ، حمایت، احیا و آبادانی منابع طبیعی نهایت دقت و کوشش را 

به کار برده و شکر این نعمات را به  جا آورد.
وی با تاکید بر مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در حفاظت 
و توسعه نهالکاری، هفته منابع طبیعی را فرصتی مناسب برای استفاده از 
مردم  افزود:  و  دانست  مردم نهاد  تشکل های  و  اجرایی  دستگاه های  توان 
سرمایه ارزشمندی برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی محسوب می شوند 
سرسبزی  در  مختلف  اقشار  مشارکت  برای  مناسبی  فرصت  هفته  این  و 

میهن اسالمی است.  
میرعماد در ادامه سخنان خود عنوان کرد : ادامه زراعت چوب  با حضور 
مقامات استانی در هفته منابع طبیعی آغاز می گردد در بخشی از سخنان خود 
توسعه کشت اراضی شیبدار ؛توسعه فضای سبز :اقتصادی کردن طرحهای 
بیابان زدایی با رویکرد مشارکت مردم ؛تاثیرات طرحهای آبخیزداری در بخش 
تاثیر  کشاورزی برای بهره برداری روستاییان حاشیه جنگل و کشاورزان؛ 
گذاری دانش آموزان جهت فرهنگ سازی منابع طلیعی در شبکه شاد ؛در 
این شرایط کرونایی فرصت بسیار عالی جهت ارائه عملکرد طرحها و پروژه 
ها در صدا وسیما مرکز سمنان ؛ در آخر مطرح کرد جهت فرهنگ سازی 
منابع طبیعی از تمام ظرفیتها ی بخش کشاورزی با مشارکت دستگاه های 

اجرایی استفاده خواهیم کرد .
جعفر مرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
در سومین جلسه ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با تاکید 
بر حفظ عرصه های منابع طبیعی و مراتع گفت: عرصه های منابع طبیعی؛ 
جنگل ها و مراتع از بزرگترین سرمایه های اقتصادی کشور هستند که باید 

در حفظ ، نگهداری و توسعه آن تالش جدی تر شود.
مرادی حقیقی گفت: درخت مظهر زیبایی ، حیات و یکی از زیباترین 
و پرثمرترین نعمت های بیکران خداوند است که بخش مهمی از نیازهای 

انسان را برآورده می سازد.
وی اظهار داشت: اهمیت و نقش حیاتی درخت و فضای سبز در زندگی 
بشر و حفظ حیات جانداران کره خاکی وظیفه تک تک ما را در حفظ و حراست 
از منابع طبیعی موجود، خصوصًا جنگل ها و مراتع و همچنین توسعه پایدار و 
گسترش این نعمت الهی، به عنوان یک وظیفه دینی و ملی، مشخص می کند.

مرادی حقیقی عنوان کرد: در راستای گرامیداشت هفته منابع طبیعی 
و روز درختکاری، رهبر معظم انقالب خواستار اهتمام همگانی بیشتر درباره 
پاسداری از فضای سبز و ترویج امر درختکاری می شود و توصیه هر ساله 
ایشان برای حفظ جنگل ها و مراتع حجت را برای صیانت از منابع طبیعی 

برهمگان تمام کرده است.
وی از اجرای برنامه های ویژه در هفته منابع طبیعی هم خبر داد و 
گفت: در هفته منابع طبیعی که از پانزدهم تا بیست و یکم اسفندماه تعریف 
شده برنامه های ویژه ای شامل توزیع نهال رایگان، کاشت و غرس نهال، 
افتتاح طرحها و پروژه های منابع طبیعی و  با خانواده معظم شهدا،  دیدار 
آبخیزداری در سطح استان باحضور مسئولین ، نشست خبری ، حضور مدیران 
و کارشناسان در برنامه های صداو سیما،  تجلیل از نمونه های منابع طبیعی 
، بازدید از طرح های در دست اجرا، شامل آبیاری جنگل های دست کاشت 

و احداث بندهای خاکی ، سنگ ومالت برگزار خواهیم کرد.

نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اردبیل با مدیران مسئول نشریات استان 

مسئول  مدیران  با  اردبیل  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نشریات استان در نشستی صمیمی دیدار نمود.

استان  ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ  روابط عمومی  به گزارش 
اردبیل، مدیران مسئول نشریات محلی استان اردبیب با عبداهلل بحرالعلومی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل در نشست صمیمی که در 
سالن شهدای هنرمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 

برگزار شد، دیدار نمودند.
بحرالعلومی در این نشست گفت: مطبوعات از بدو تأسیس، براساس 
رسالت مطالبه گری در جامعه شکل گرفته اند و در این میان، نشریات محلی، 

نقش اساسی در منعکس نمودن مطالبات عموم دارند.
وی افزود: مطبوعات، از این رسالت مهم مطالبه گری در جامعه باید 
صیانت نموده و با توجه به نقشی که در مطالبه گری مسائل مختلف جامعه 
دارند مطالبه های جامعه را طرح نمایند.بحرالعلومی در این دیدار با اشاره به 
اهمیت نشریات محلی، خواستار تعامل و هم افزایی و همفکری، جهت حل 
مشکالت این صنف فرهنگی شد.همچنین مدیران مسئول نشریات استان 
این  پرداخته و مسائل و مشکالت  پیشنهادات خود  و  نظرات  بیان  به  نیز 

صنف فرهنگی طرح نمودند.

 ، سجزی  گاز  مشترکین  به   بهبودخدمات  راستای  در 
انجام شد؛

افتتاح ساختمان اداره گاز شهر سجزی
پروژه ساختمانی اداره گاز و پست امداد شهر سجزی از توابع شهرستان 
اصفهان، با حضور فرماندار شهرستان اصفهان و جمعی از مسئولین استانی 

به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان مدیر عامل این 
شرکت گفت:این ساختمان اداری در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع به 

بهره برداری رسید.
استمرار  شرکت  این  هدف  و  سیاست  گفت:  علوی،  مصطفی  سید 
خدمات مستمر و ایمن با کیفیت مطلوب است و کارکنان این شرکت در 

مسیر خدمتگزاری به مردم همواره سرآمد بوده اند.
وی، با اشاره به اینکه هم اکنون  بیش از یک میلیون و ۸۷۸ هزار 
مشترک در این استان از نعمت گاز بهره مند هستند افزود: در حال حاضر به 

۱۱۱ شهر و ۱۰6۰ روستا در سطح استان گازرسانی شده است .
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح کرد: بیش از ۴هزار و 
6۰ مشترک در شهر سجزی تحت پوشش خدمات گازرسانی هستند که 
از این تعداد؛ 3هزار و 3۴۰ مشترک خانگی،  3۱6 مشترک صنعتی و ۱6۷  

مشترک جزء و مشترکین بخش عمومی می باشند.    
مهندس علوی در ادامه، بیان داشت: سهم باالی هزینه های انرژی در 
اقتصاد خانواده را نمی شود نادیده گرفت به خصوص این که با سرد شدن 
هوا و به تبع آن بیشتر شدن مصرف گاز می تواند به یک مشکل اقتصادی 
در خانواده تبدیل شود که با صرفه جویی و مدیریت صحیح در مصرف گاز 

این مانع بر طرف خواهد شد.
همچنین مراسم کلنگ زنی طرح گاز رسانی به فاز ۲ شهرک صنعتی 
کوهپایه برگزارشد که الزم به ذکر است این پست با هدف توسعه آتی شبکه 

و با توجه به ظرفیت مورد نیاز شهرستان احداث خواهد شد.

طی   - ی کبر ا - ج کر
مدیر،  حضور  با  ای  جلسه 
معاونین و تعدادی از روسای 
پخش  ملی  شرکت  ستادی  واحدهای 
از  البرز  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
همکاران وخانواده های ایثارگر تجلیل 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  شد.به 
نفتی منطقه  ملی پخش فرآورده های 
البرز، سرپرست روابط عمومی و مسئول 
به  اشاره  با  منطقه  این  ایثارگران  امور 
های  خانواده  و  همکاران  از  دعوت 
مبارک  دهه  اهلل  ایام  بمناسبت  ایثارگر 
فجر عنوان کرد: در جامعه ما که مبتنی 
بر اصول و ارزش های دینی ست تقدیر 
از ایثارگران یک وظیفه و تکلیف است.

ایام  گرامیداشت  ضمن  قلندرزاده 
به  اشاره  با  و  فجر  مبارک  دهه  اهلل 
انقالب،  دوران  در  ایثارگران  جانفشانی 
دفاع مقدس و مدافع حرم عنوان کرد: 
در حکومت دینی ما که بر خاسته از روح 
آزادی خواهی امام راحل و عظیم الشان 
است هر ایثاری مقدس و با ارزش است 
و از دل همین ارزشهاست که شهیدی، 

چون سردار سلیمانی ظهور پیدا می کند.
در  البرز  منطقه  ایثارگران  امور  مسئول 
ادامه افزود: نقش خانواده های معظم شهدا 
و ایثارگران در خلق حماسه های مختلف 

بی نظیر است و همه مردم و مسئوالن 
وظیفه دارند تا فرهنگ ایثار و شهادت 
را همیشه در جهت تدام نظام جمهوری 

اسالمی ترویج دهیم.

اهداء  با  مراسم  این  پایان  در 
ایثارگران و  از  گل و هدایای فرهنگی 
فرآورده  پخش  ملی  رزمندگان شرکت 
های نفتی منطقه البرز تقدیر بعمل آمد.

در منطقه البرز برگزار شد

مراسم تجلیل از همکاران و خانواده های ایثارگر

در بیست و سومین همایش ۱۰۰ 
شرکت برتر اقتصاد ایران، شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان به عنوان شرکت پیشرو 
انتخاب و موفق به دریافت رتبه ۴ در 
برتر  شرکت  یکصد  فروش  شاخص 

ایران شد. 
رییس هیات مدیره شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان پس از دریافت تندیس 
و لوح تقدیر این همایش با بیان اینکه 
بزرگ  اقتصادی  بنگاههای  و  شرکتها 
پیشران توسعه اقتصادی کشور هستند 
در  هرساله  گفت:  فوالد  خبرنگار  به 
قالب طرح IMI-۱۰۰ شرکتهای برتر 
در اقتصاد کشور  ملی مورد ارزیابی قرار 
گرفته و در یک مسابقه عمومی، شرکتها 
توانمندی های خود را مورد محک قرار 

می دهند. 
به  که  ج  نتا تقی  غالمحسن 
رکنان  کا و  مدیریت  ز  ا یندگی  نما
ملی  همایش  این  در  مبارکه  فوالد 
این  بیان  ابا  ادامه  در  داشت،  حضور 
تولیدی  مسابقه  این  در  فزود:  مطلب 
برگزار  ملی  سطح  در  که  اقتصادی  و 
مند  عالقه  شرکت ها  تمامی  می شود 
بدست  را  باال  های  رتبه  تا  هستند 
اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  آورند. 
های  مجموعه  از  یکی  عنوان  به  نیز 

تا  است  تالش  در  کشور،  در  بزرگ 
هرساله رتبه های باالتری را احراز کند 
و خوشبختانه طی چند سال اخیر موفق 
شده در رتبه های نخست رتبه بندی 

۱۰۰شرکت برتر قرار گیرد. 
تالش  به  توجه  با  نتاج،  گفته  به 
مدیریت و کارکنان در مجموعه فوالد 
با رشد  این دستاوردها هرساله  مبارکه 

قابل توجهی تکرار می شود. 
رییس هیات مدیره فوالد مبارکه 
اصفهان افزود: امسال نیز در رتبه بندی 
صورت گرفته توسط مرجع مستقل در 
قالب 5۰۰ شرکت  که اکنون با توجه به 
افزایش شرکتها، مجموعه فوالد مبارکه 
شرکت  عنوان  به  توانسته  اصفهان 
نظر  از  اول  رتبه  عنوانهای  به  پیشرو 

شاخص فروش در گروه فلزات اساسی، 
رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده، 
رتبه دوم از لحاظ بیشترین سودآوری 
فروش  شاخص  نظر  از  چهارم  رتبه  و 

دست پیدا کند. 
مبارکه  فوالد  کرد:  تصریح  وی 
انتخاب  اصفهان در سایر شاخص های 
تا  است  تالش  در  برتر  شرکت های 

رتبه های بهتری را کسب کند. 
رییس هیات مدیره شرکت فوالد 
فروش  کرد:  اظهار  اصفهان  مبارکه 
به   ۹۸ سال  در  مبارکه  فوالد  داخلی 
میزان 6میلیون و ۱3۰هزارتن و صادرات 
میلیون و  به مقدار یک  صورت گرفته 

۴5۰هزارتن بوده است. 
به گفته وی، فروش داخلی فوالد 
میزان  به  امسال  ماهه   ۱۰ در  مبارکه 
است  بوده  ۴6۱هزارتن  و  5میلیون 
ونسبت به مدت مشابه سال گذشته که 
عدد 5میلیون و ۱۷۸هزارتن ثبت شده، 

5درصد رشد داشته است. 
با  فوالدمبارکه  البته  افزود:  نتاج 
داخل  بازار  حداکثری  تامین  رویکرد 
کاهش  ۲۲درصد  را  خود  صادرات 
داخلی  کنندگان  مصرف  تا  است  داده 
مواجه  مشکل  با  شرکت  محصوالت 

نباشند.

افتخار آفرینی شرکت های گروه فوالدمبارکه 
 )100-IMI( در همایش 100 شرکت برتر ایران

خبرششم
فرهاد امیدی پور مسئول بهداشت 
از  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  صنعتی 
کاهش چشمگیر آمار ابتال به کرونا در 
ماه های اخیر این واحد صنعتی خبر داد 
و گفت: با اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ 
سازی صحیح و رعایت پروتکل های 
به  ابتال  میزان  خوشبختانه  بهداشتی، 
کرونا ویروس در این پاالیشگاه کاهش 

چشمگیری یافته است.
وی افزود: تشکیل جلسات متعدد 
کمیته راهبردی سالمت برای اجرایی 
شدن پروتکل های ابالغی و فرهنگ 
سنجش  و  سنجی  تب  انجام  سازی، 
همکاران  روزانه  خون  اکسیژن  سطح 
برای  پاالیشگاه  به  ورودی  مبادی  و 
یابی  بیمار  شرکت،  از  خارج  مراجعین 
هماهنگی  با  کرونا  تست  نجام  ا و 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  همکاری  و 
با  ران  همکا حضور  کردن  محدود 
سیستم  نقص  یا  و  ای  زمینه  بیماری 
ایمنی در محل کار، گند زدایی و ضد 
و  ذهاب  ایاب  های  سرویس  عفونی 
ویژه  های  دستورالعمل  و  کار،  محیط 
از  برخی  عملیاتی،  های  فعالیت  برای 
اقدامات این شرکت در راستای مبارزه 

با بیماری کرونا بوده است.

شرکت  صنعتی  بهداشت  مسئول 
تامین تجهیزات  به  ایالم  گاز  پاالیش 
جمله  از  نیاز  مورد  بهداشتی  اقالم  و 
ضد  مایع  و  پزشکی  الیه  سه  ماسک 
کارکنان  به  سطوح  و  دست  عفونی 
توزیع  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
نوبت  چندین  در  بهداشتی  های  پک 
تاکنون،  بیماری  این  شیوع  ابتدای  از 
جمع آوری دستگاههای ثبت اثرانگشت 
و جایگزین نمودن سیستم چهره نگار 
در مبادی ورودی به پاالیشگاه، نصب 
و  موزشی  آ های  پمفلت  و  پوستر 
هشداری، مدیریت پسماندهای کووید 
در  هفتگی  گزارشات  ارسال  و   ۱۹
ویروس  کرونا  از  پیشگیری  خصوص 
استانداری  و  استان  بهداشت  مرکز  به 
دیگر  از  گاز  ملی  شرکت  بهداشت  و 

اقدامات برای پیشگیری از شیوع این 
بیماری بوده است.

فرایند   : داد  ادامه  پور  امیدی 
ی  ها طه  محو ن  د نمو نی  عفو ضد
زدایی  گند  و  عفونی  ضد  عمومی، 
تعطیلی   ، ا غذ طبخ  محل  مستمر 
ثبت  به  م  ا لز ا شرکت،  ن  ا ر ستو ر
های  سامانه  در  همکاران  کلیه  نام 
وزارت  و  بهداشت  وزارت  غربالگری 
محیط  در  کاری  فعالیت  برای  نفت 
جهت  ماسک  پلیکیشن  ا نصب  کار، 
اقدامات  دیگر  از  هوشمند،  قرنطینه 
صورت پذیرفته در راستای پیشگیری 
بوده   ۱۹ کووید  بیماری  شیوع  ز  ا

است.
همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
نصب دستگاهای ضد عفونی هوشمند 

اجرای  ساختمانها،  کلیه  ورودی  در 
ساعات  کاهش  و  دورکاری  برنامه 
حضور همکاران در محیط کار مطابق 
با دستورالعمل های ابالغی، حذف دوره 
های آموزشی حضوری و برگزاری کلیه 
مجازی،  بصورت  آموزشی  های  دوره 
و  غیرضروری  های  ماموریت  حذف 
مستمر،  های  ممیزی  و  پایش  انجام 
های  فعالیت  دیگر  از  دیگر  بخشی 
از  پیشگیری  راستای  در  شده  انجام 

شیوع کرونا بوده است.
شرکت  صنعتی  بهداشت  مسئول 
گفت:  یان  پا در یالم  ا ز  گا پاالیش 
برای  درمانگاه  ساختمان  اختصاص 
تست بیماران عفونی مطابق مصوبات 
موقت  صورت  به  کرونا  استانی  ستاد 
تحویل  پزشکی،  علوم  نشگاه  دا به 
های  پک  و  مصرف  ر  یکبا لباس 
بهداشتی به این دانشگاه، تهیه محلول 
بر  معا عفونی  ضد  برای  ژاول  آب 
توزیع  و  اطراف  روستاهای  و  شهری 
و  مایع ضدعفونی  توجهی  قابل  تعداد 
ماسک سه الیه در مدارس شهرستان 
دیگر  از  اطراف،  روستاهای  و  چوار 
اقدامات پاالیشگاه گاز ایالم در راستای 
به  نسبت  اجتماعی  های  مسئولیت 

جوامع اطراف بوده است.

نهادینه شدن فرهنگ رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا 
در پاالیشگاه گاز ایالم

31 دوربین نظارت تصویری 
در محورهای مواصالتی ایالم 

فعال است
نوراهلل دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ایالم از نصب و فعالیت ۱۰۴ دوربین نظارت 
محورهای  در  شمار  تردد  و  تخلف  تصویری،ثبت 
مواصالتی این استان خبر داد و گفت: از این تعداد 
۲5 دوربین ثبت تخلف، ۴۸ دوربین تردد شمار و 

3۱ دوربین نظارت تصویری هستند.
وی افزود: برای ایمن سازی بیشتر راههای 
کارگیری  به  با  اخیر  سال های  طی  استان  اصلی 
دوربین های نظارت تصویری و کنترل سرعت شاهد 
کاهش حوادث و سوانح جاده ای، به خصوص کنترل 

ترافیک هنگام بارش برف و باران بوده ایم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم 
اظهار داشت: خطای انسانی بخش اعظمی از میزان 

تصادفات استان  را به خود اختصاص داده است.
دلخواه ادامه داد: با نصب دوربین های کنترل 
جاده ای  کاربران  رعایت  و  تخلف  ثبت  و  سرعت 
در بسیاری از مواقع سال شاهد کاهش چشمگیر 
تصادفات و تلفات انسانی در سطح راه های ارتباطی 

استان هستیم.

مرکــزی - مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان 
ــه  ــی ب ــت الکترونیک ــوع خدم ــت: 36ن ــزی گف مرک
نیازمنــدان تحــت حمایــت ارائه مــی شــود و مددجویان 
مــی تواننــد بــدون مراجعــه حضــوری بــه ایــن نهــاد از 

ــوند. ــد ش ــات بهره من ــن خدم ای
ــه  ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ، ب ــد مومن مجی
ــه  ــا مراجع ــی و شــیوع بیمــاری کرون ــه شــرایط فعل ب
ــور  ــه منظ ــت ب ــت حمای ــان تح ــوری مددجوی حض
ــا  ــرای آنه ــی ب ــد خطرات ــی توان ــات م ــت خدم دریاف
داشــته باشــد، افــزود: بســترهای الکترونیکــی خدمــات 
آمــاده شــده و بــا ارائــه 36 خدمــت الکترونیکــی 
ــد  ــاد می توانن ــن نه ــت ای ــت حمای ــان تح مددجوی
ــه آدرس  ــداد ب ــه ام ــایت کمیت ــه س ــه ب ــا مراجع ب
و  ثبــت  را  خــود  درخواســت های   e.emdad.ir

ــد. ــال کنن ارس
ــه  ــرای ورود ب ــان ب ــه مددجوی ــان اینک وی بابی
ایــن ســامانه بایــد بــا واردکــردن کــد ملــی و شــماره 
شناســنامه خــود اقــدام کننــد تــا صفحــه مربــوط بــه 
مشــخصات آن هــا بــاز شود،یادآورشــد: هــر مددجــو بعد 
از ورود بــه ایــن ســامانه و ورود بــه صفحــه خــودش 

ــد. ــت و ارســال کن ــد درخواســت خــود را ثب می توان
ــاس  ــر اس ــات ب ــن خدم ــه داد: ای ــی ادام مومن
مشــخصات و اطالعــات هــر خانــوار نشــان داده شــده 
ــاز و  ــر اســاس ســطح نی ــد ب ــی توانن ــان م و مددجوی
خدماتــی کــه بــرای آن ها فعال شــده اســت درخواســت 
نیــاز کنــد و بعــد از ثبــت، کــد رهگیــری خــود را بــرای 

ــد. ــت کن ــدی دریاف ــای بع پیگیری ه
وی گفــت: ایــن خدمــات شــامل پوشــش خدمات 
بیمــه، اجــاره مســکن، پوشــش بیمــاری، خریــد لــوازم 
ــه ازدواج،  ــی، کمک هزین ــه درمان ــزل، کمک هزین من
ــازی  ــی، بهس ــه درمان ــگان، کمک هزین ــش نخب پوش
دانشــجویی،  کمک هزینــه  روســتایی،  مســکن 
درخواســت عمومــی اشــتغال، کمک هزینــه بازپرداخــت 
ــی،  ــفر زیارت ــه س ــنه، کمک هزین وام، وام قرض الحس
ــن  ــک آزادی محکومی ــجویی، کم ــت وام دانش پرداخ
دیــه، بخشــودگی وام، کمــک آزادی محکومیــن مالــی، 
اســتمهال وام، مشــاوره خانــواده، تأمین ودیعه مســکن، 
مشــاوره تحصیلــی، تأمیــن هزینــه مســکن، مشــاوره 
ازدواج، تأمیــن هزینــه زندگــی و مشــاوره روانشناســی 

و ســایر خدمــات اســت.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی:

ارائه 3۶ خدمت الکترونیکی به مددجویان تحت حمایت
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 گروه خبری شهرستان 
باقـرزاده- سـمیه  مشـهد 

نخسـتین واحـد تولیـدی در 
سـرخس  گنبدلـی  گوگـردی  پـارک 
)یادمـان سـردار شـهید سـلیمانی( در 
توسـط  خانگیـران  عملیاتـی  منطقـه 

بخـش خصوصـی آغـاز بـکار کـرد.
نماینده مردم شـریف سـرخس در 
حاشـیه افتتـاح این پـروژه ضمن تقدیر 
از تمامـی مدیـران و مسـئولینی که در 
راسـتای توجـه به منویات مقـام معظم 
رهبـری مبنـی بر توجه بـه تولید داخل 
فعالیـت می نمایند گفت: در سـالی که 
از سـوی رهبر معظـم انقالب به نام » 
جهـش تولید » نامگذاری شـده اسـت 
مدیـران پاالیشـگاه گام هـای بزرگـی 
بـرای تحقـق منویـات برداشـته انـد و 
امـروز شـاهد جـذب سـرمایه گـذاران 
بـه منطقه عملیاتی خانگیران سـرخس 

. هستیم
سـید احسـان قاضی زاده هاشمی 
بـا اشـاره به تولیـد محصـوالت جانبی 
از گوگرد تولیدی پاالیشـگاه گاز شهید 
هاشـمی نـژاد و ایجـاد ارزش افـزوده 

باالتـر افـزود: بایـد زمینـه هـای ورود 
بخـش خصوصـی را تسـهیل نماییم تا 
ترغیـب بـه سـرمایه گـذاری در حـوزه 

شـوند. گوگرد 

ورود  مجلـس  ینـده  نما یـن  ا
فعالیـت هـای  بـه  بخـش خصوصـی 
پاالیشـگاهی را جشـن حضـور نامیـد 
هـا  گـذاری  سـرمایه  کـرد:  تاکیـد  و 

بایـد بـه ایـن سـمت هدایـت شـود تا 
در حیـن اینکـه شـاهد تکمیـل صنایع 
پاییـن دسـتی هسـتیم از خام فروشـی 

نیـز جلوگیـری گـردد.

با افتتاح نخستین کارخانه محصوالت گوگردی در سرخس صورت گرفت:

جشن حضور بخش خصوصی در حوزه تولید محصوالت پایین دستی گوگرد 
سرپرست شهرداری اراک:

شهرداری اراک در حوزه نیروی انسانی و قراردادها، 
وضعیت مناسبی دارد

مرکزی - سرپرست شهرداری اراک گفت: در حوزه نیروی انسانی و 
قراردادها، وضعیت پیچیده و بغرنجی در شهرداری اراک حاکم است که 

نیاز به بازنگری کلی و کارشناسی دارد.
 علیرضا بیاتیان در صحن علنی شورای شهر اراک ضمن ارائه گزارش 
از اقدامات انجام شده طی یک هفته گذشته، اظهار کرد: طرح تهیه شده 
ویژه پروژه منطقه گردشگری گردو با وضعیت موجود منطقه مطابقت ندارد 
و برای اجرا آن باید مسیر رودخانه جابجا شود که این امر غیرممکن است.

وی افزود: با اداره کل راه و شهرسازی مکاتبه شده تا اراضی با کاربری 
عمومی و فضای سبز رایگان به شهرداری داده شود و اراضی با کاربری 
گردشگری نیز طبق فرآیند قانونی به شهرداری و سرمایه گذاران ارائه شود.

سرپرست شهرداری اراک خاطرنشان کرد: در میدان امام خمینی )ره( 
عملیات جابجایی درختان انجام شده است و با برگزاری جلسات متعدد با 
قرارگاه خاتم االنبیا مقرر شد پروژه بلوار شهید آنجفی پس از تأیید طرح 

نهایی شورای ترافیک اجرایی شود.
بیاتیان با اشاره به لزوم ایجاد چهار مرکز عرضه میوه و تره بار در اراک، 
اظهار کرد: یکی از میادین میوه و تره بار را شهرداری در انتهای خیابان 
جهانگیری احداث خواهد کرد و سه میدان دیگر نیز در اختیار بخش خصوصی 
قرار می گیرد تا در چهار نقطه شهر نیاز شهروندان برطرف شود ضمن اینکه 

در این اماکن مرکز عرضه مواد پروتئینی نیز پیش بینی شده است.

افزایش سقف تسهیالت جعاله بانک کارگشایی به ۲۰۰ 
میلیون ریال

  میزان تسهیالت جعاله بانک کارگشایی تا ۲۰۰ میلیون ریال افرایش 
یافت.

مدیره  هیات  تصویب  ایران،با  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک،از این پس میزان تسهیالت جعاله  برای هر نفر حداکثر ۲۰۰ میلیون 

ریال طی یک قرارداد و در ازای ترهین ۱۰۰ گرم طال خواهد بود.
باز پرداخت تسهیالت جعاله کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک 
سال انجام خواهد شد.الزم به ذکر است، این تسهیالت با سود ۲۰ درصد 

پرداخت می شود.
بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است که با سه شعبه 
در تهران )کارگشایی مرکز، امیریه و امیر کبیر( و ۴6 واحد در سراسر کشور 
فعالیت می کند.شعبه مرکزی این بانک در میدان محمدیه تهران قرار دارد.

مشتریان  باشگاه  »سالواره«  بزرگ  جشنواره  آغاز 
بانک ایران زمین

جشنواره پایان سال بانک ایران زمین با نام سالواره از تاریخ ۲5 بهمن 
۱3۹۹ الی ۲۲ اسفند ۹۹ برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، این جشنواره در ۴ سبد 
با نام های »سالی که نکوست«، »پیشواز بهار«، »بهار در زمستان« و 

»سال تکانی« با جوایز ارزنده برگزار می شود.
جوایز این سبد ها به ترتیب کمک هزینه خرید PS5، تلفن هوشمند و 
لپ تاپ به ارزش 5۰ میلیون ریال، 65 کارت هدیه مجازی بانک ایران زمین، 
هر یک به ارزش 3۰ میلیون ریال، ۸۰ کارت هدیه مجازی بانک، هر یک 
به مبلغ ۲۰ میلیون ربال و ۹۰ کارت هدیه مجازی بانک، هر یک با ارزش 
5 میلیون ریال خواهد بود.جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق لینک زیر 
https://club.izbank.ir/Festival_Salvaarh. :اقدام کنید

aspx

ایستگاه پمپاژ آب چشمه ماهی هلیالن به بهره برداری رسید
ایستگاه پمپاژ آب روستای چشمه 
تاسیس هلیالن  تازه  ماهی شهرستان 
مسئوالن  حضور  با  شنبه  سه  امروز 
برداری  بهره  به  استانی  و  کشوری 

رسید.
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان ایالم در این آیین اظهار داشت: 
یک  آب  کننده  تامین  مذکور  ایستگاه 
هزار و 3۰۰ هکتار از اراضی شهرستان 
سال  سیالب  اثر  در  که  است  هلیالن 

گذشته دچار خسارت کلی شده بود.
علی پوراحمد افزود: این پروژه از 
شد  اعتبار  تامین  سیل  اعتبارات  محل 
اجرای  و  باز طراحی  کار  بالفاصله  که 
ایستگاه پمپاژ در دستور کار قرار گرفت 

و امروز به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ایالم یادآور شد: اعتبار هزینه شده برای 
 ۴5 آبرسانی  این  پروژه  تکمیل  و  اجرا 

میلیارد ریال بوده است.
پروژه  این  اینکه  بیان  با  پوراحمد 
است،  شده  تکمیل  یکسال  مدت  در 

انتقال  کانال های  الیروبی  شد:  یادآور 
آب نیز در دست اقدام است که پس از 
آن در هفته آینده آب تحویل کشاورزان 

خواهد شد.چشمه ماهی روستایی از توابع 
شهرستان تازه تاسیس هلیالن بیش از 

هزار نفر جمعیت دارد.

با مشارکت  آیین رونمایی از طرح های تامین مالی نوین مسکن 
بانک توسعه تعاون برگزار شد

در آیین رونمایی از طرح های تامین مالی نوین مسکن که در مرکز 
نوآوری و توسعه تعاون ایران و با حضور اعضای هئیت مدیره بانک توسعه 
تعاون برگزار شد از طرح های تامین مالی نوین مسکن با مشارکت بانک 
توسعه تعاون شامل »طرح انتشار اوراق سلف استاندارد مسکن در بورس 
کاال توسط تعاونی های مسکن« و »طرح پوشش مالی تعاونی های مسکن« 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در این مراسم که با حضور 
قاضی زاده هاشمی، نائب رییس اول مجلس شورای اسالمی، کبیری معاون 
تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعضای هئیت مدیره بانک توسعه 
تعاون برگزار شد، سیدباقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با 
اشاره اقدامات موثر این نهاد در توسعه و رونق بخشی حوزه تعاون گفت: بانک 
توسعه تعاون به عنوان جدیدترین بانک دولتی که براساس سیاستهای پولی 
اصل ۴۴ در سال ۱3۸۸ تشکیل شده، در حال حاضر با دارا بودن ۴5۰ واحد 
بانکی در سراسر کشور عالوه بر ارائه خدمات و تسهیالت مالی و اعتباری، 
دسترسی به خدمات متنوع بانکی را نیز برای عموم تعاونگران تسهیل کرده 
است و با توجه به اینکه بر اساس اساسنامه حداقل ۷۰درصد تسهیالت بانک 
توسعه تعاون به بخش تعاون تخصیص می یابد، این بانک به عنوان بازوی 

مالی بخش تعاون مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
کشور  اقتصاد  در  تعاون  توسعه  بانک  نقش  بر  تاکید  ضمن  فتاحی 
گفت: بانک توسعه تعاون با برعهده گرفتن عاملیت طرح ملی اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری با سهمیه ای بالغ بر ۴هزارمیلیارد تومان تاکنون رونق 
موثری در تولید و اشتغالزایی صورت داده و به گواه همه نهادهای ناظر در 
این بخش، شفاف ترین طرح ها از سوی این بانک تامین مالی شده که بالغ 
بر ۹۰درصد طرح های تامین مالی شده، تاکنون به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین در خصوص خدمات و تسهیالت بانک توسعه تعاون به 
شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: برای تامین نیاز شرکتهای دانش بنیان 
از محل معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری خط اعتباری 3۰۰ میلیارد 
تومانی درخواست شده است که این اعتبار طی هماهنگی با صندوق توسعه 
ملی به زودی محقق شده و توسط بانک توسعه تعاون در اختیار شرکتهای 
دانش بنیان قرار خواهد گرفت. همچنین بانک توسعه تعاون عاملیت منابع 
صندوق نوآوری و شکوفایی را بر عهده دارد که بر این اساس شرکتهای دانش 
بنیان می توانند به صورت غیرحضوری از طریق وبسایت بانک درخواست 
خود را در خصوص دریافت تسهیالت ارائه کنند تا پس از بررسی در کوتاه 

ترین زمان ممکن در صورت اهلیت، تسهیالت موردنیاز را دریافت دارند.
فتاحی تاکید کرد: حجم تسهیالت ارائه شده از سوی بانک توسعه تعاون 
طی سه سال اخیر بیش از سه برابر رشد کرده و بر اساس هدف گذاری 
صورت گرفته امیدواریم رقم تسهیالت پرداختی از سوی این بانک به ۲۰ 

هزارمیلیارد تومان تا پایان سال افزایش یابد.
تعاونی  برای  ویژه  تومانی  میلیارد   ۲۰۰ اعتباری  خط  تخصیص  وی 
های توسعه عمران شهری، خط اعتباری۱۴۰ میلیارد تومان برای سرمایه 
در گردش شرکتهای تولید کننده محصوالت مقابله با کرونا با نرخ ۱۲درصد 
اعتباری 5۰۰ میلیاردتومانی برای تعاونی های  بازپرداخت یکساله، خط  و 
مسکن با پیشرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد را از جمله اقدامات بانک توسعه 
تعاون در راستای توسعه اقتصادی و رونق بخشی به تولید و اشتغال برشمرد.

گفتنی است در مراسم امروز »طرح انتشار اوراق سلف استاندارد مسکن 
در بورس کاال توسط تعاونی های مسکن« با مشارکت بانک توسعه تعاون، 
معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بورس کاال و صندوق ضمانت 
و همچنین طرح »تامین مالی تعاونی های مسکن کارگری از طریق بانک 

توسعه تعاون« با همکاری صندوق ضمانت و معاونت تعاون رونمایی شد.

معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران

مراسم تودیع و معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه صادرات 
ایران با حضور مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران این بانک برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مدیرعامل این 
بانک ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد خانم تانیا یغمایی در این بانک گفت: 
از  بیش  یغمایی طی  خانم  توسعه صادرات،  بانک  مدیران  همه  اذعان  به 
چهار سال همکاری با حسن خلق، آرامش و برخورد حرفه ای نام نیک از 

خود به جای گذاشته اند.
دکتر صالح آبادی اذعان داشت: خانم یغمایی در حوزه فعالیت خود بسیار 
حرفه ای، صریح و صادقانه عمل کرده اند و امیدواریم از تجربیات ایشان در 

آینده استفاده نیز بهره مند شویم.
وی با اعالم اینکه خانم یغمایی در سمت مشاور، همکاری های خود 
را با بانک توسعه صادرات ایران ادامه خواهد داد، گفت: سرکار خانم دکتر 
نجفی نیز از ویژگی هایی چون سعه صدر، متانت و تخصص در حوزه بانک 
های توسعه ای برخوردارند و جایگزین مناسبی برای خانم یغمایی در بانک 
خواهند بود. صالح آبادی به سابقه فعالیت خانم نجفی در صندوق توسعه 
ملی، بانک صنعت و معدن و سازمان هدف مندی یارانه ها اشاره کرد و 
گفت: امیدوارم ایشان با همراهی و همدلی هرچه بیشتردر جریان امور بانک 
قرار گرفته و منشا اثرات مثبت و خیر برای این بانک توسعه ای و جامعه 

صادراتی کشور باشند.
از  گفت:  محترم  دولت  و  اقتصاد  وزیر  از  تشکر  با  نیز  نجفی  نرگس 
اعتماد جناب آقای دژپسند و مجموعه دولت برای سپردن این مسئولیت 
سپاسگزارم؛ امیدوارم روند اعطای مسئولیت هایی از این دست به زنان در 

نظام بانکی کشور ادامه داشته باشد.
تعامل،  با  بتوانم  امیدوارم  گفت:  یغمایی  خانم  از  ویژه  تشکر  با  وی 
همفکری و همدلی با اعضای هیات مدیره و مدیران بانک توسعه صادرات، 
به هدف گذاری این نهاد توسعه ای برای دستیابی به عنوان اگزیم بانک 
برتر منطقه در ۱۴۰۴ موثر واقع شوم.نجفی با تاکید بر اهمیت تعامل سازنده 
نیروی انسانی در سازمان ها اظهار داشت: بی تردید بالندگی هر سازمان و 
نهادی در گرو برخورداری از سرمایه انسانی است و این مهم جز با همدلی 

و همراهی نیروها میسر نخواهد بود.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم سعیده حاجیان ریابی به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۱۰۸ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید سه دانگ از ششدانگ 
یک واحد آپارتمان به مساحت ۷3/۷6 متر مربع به شماره پالک باقیمانده ۱3۸6۸ 
فرعی )که به پالک ۸۰6۴6 فرعی تغییر یافته( از ۱۷5- اصلی واقع در بخش ۱۰ 
مشهد ذیل صفحه ۴63 دفتر ۲۱5 به شماره ۴۲۹۲۹ به نام خانم زهرا وهمی ثبت 
و سند مالکیت 5۴۴۱۰3/الف ۸۸ به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند 
انتقال قطعی ۷۸۷۸ مورخ ۱3۹۰/۰5/۱۱ دفتر اسناد رسمی ۱33 مشهد سه دانگ 
مورد ثبت به نام خانم سعیده حاجیان ریابی ثبت و سند مالکیت 5۴۴۱۰3/الف 
۸۸ به نامش معتبر گردیده سپس برابر سند شماره ۸۱36 مورخ ۱3۹5/۰۹/۰۱ 
دفتر اسناد رسمی 3۲۰ مشهد سه دانگ مورد ثبت به انضمام سه دانگ دیگر در 
رهن بانک ملت قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی 
بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۱3

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم زینب نیکو زاده مشهدی به استناد ۲ برگ استشهادیه 
گواهی امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۲۴۹ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید شش دانگ یک واحد 
آپارتمان به مساحت ۹۴/3۸ متر مربع به شماره پالک باقیمانده ۷۱۲5۷ فرعی 
از ۱۷5- اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۱۲۱ دفتر ۲۲35 به شماره 
3۴۲5۲۷ به نام خانم زینب نیکو زاده مشهدی ثبت و سند مالکیت ۷33۸۷۸/ه۹۱ 
به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند شماره 3۱۸۲ مورخ ۱3۹3/۰5/۲۲ 
دفتر اسناد رسمی ۲۴۹ مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۱۰

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم زهرا دلیری به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
کتبی جهت  تقاضای  به  منضم  مشهد   56 رسمی  اسناد  دفتر  امضاء شده 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی 
سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید شش 
دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۱۴/۲۴ متر مربع به شماره پالک 
33۹۸۸ فرعی از ۱۷6- اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد به شماره دفتر امالک 
الکترونیکی ۱3۹۷۲۰3۰6۲6۷۰۰۲۱۸۴ به نام خانم زهرا دلیری ثبت و سند 
برابر سند  نامش صادر و تسلیم گردیده سپس  به  مالکیت ۷۴۰۲۴۱/د۹۴ 
شماره ۱۷۰۴۷ مورخ ۱3۹5/۱۲/۲3 دفتر 3۰3 مشهد در رهن بانک مسکن 
قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
انتشار آگهی اعتراض  تاریخ  از  بایستی ظرف مدت ده روز  خود می باشد 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۱۲

آگهی فقدان سند مالکیت 
اینکه آقای مسلم مکاری به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی  نظر به 
جهت  کتبی  تقاضای  به  منضم  مشهد   3۲۹ رسمی  اسناد  دفتر  شده  امضاء 
اداره مراجعه نموده و مدعی  این  به  اول  نوبت  المثنی  دریافت سند مالکیت 
است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی 
سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید شش 
دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان و سوله به مساحت ۱۰۹۰۰ به 
/5۱66۹۴ مالکیت  و سند  ثبت  مکاری  مسلم  آقای  نام  به   35۷۹۱5 شماره 

ب۹۱ به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر اسناد شماره 6۷۹۷۰ مورخ 
۱3۹۲/۰5/۰6 و ۸۲۹۹۰ مورخ ۱3۹6/۰۷/3۰ و ۸۰۸۰۹ مورخ ۱3۹5/۱۱/۱۸ 
دفتر اسناد رسمی ۷5 مشهد و ۱۴5۴۹ مورخ ۱3۹۴/۰۷/۲3 دفتر اسناد رسمی 
۲۰۲ مشهد در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک 
از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و  و سوابق پرونده ثبتی بیش 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
روز  بایستی ظرف مدت ده  باشد  نزد خود می  مالکیت  یا مدعی وجود سند 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
عدم  در صورت  است  بدیهی  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  رسمی  معامله  سند 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
به  آن  تسلیم  و  المثنی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  رسمی  معامله  سند  یا 

متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۱۱

مسیر صعود به جام جهانی سخت تر شد؛
درخواست بحرین و عراق 

برای میزبانی مرحله مقدماتی!

۲ کشور بحرین و عراق برای میزبانی باقی مانده بازی های انتخابی جام جهانی 
اعالم آمادگی کرده اند که یک ضربه مهلک بر پیکر تیم ملی ایران است.

بدشانسی های تیم ملی فوتبال در انتخابی جام جهانی تمامی ندارد و حاال قوانین 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در برگزاری ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی به صورت 
متمرکز به میزبانی یکی از کشورهای هر گروه، حداقل حق ایران را هم ضایع خواهد کرد.

لغو برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی به صورت رفت و برگشت، حق برابر 
ایران همانند تیم های بحرین و عراق برای میزبانی در دور برگشت را از شاگردان 
اسکوچیچ سلب کرده و تیم ملی مجبور است به جای بازی مقابل چند ۱۰ هزار هوادار 

خودی، در ورزشگاه های خالی از تماشاگر به میدان برود.
اما رسانه های عرب زبان از خوشحالی عراق و بحرین برای برگزاری مسابقات 
به صورت متمرکز خبر داده  و اعالم کرده اند این دو کشور برای برگزاری باقی مانده 

مسابقات به صورت متمرکز در کشور خودشان درخواست داده اند.
AFC می گوید درخواست تمام تیم های گروه را برای میزبانی مسابقات بررسی 
می کند و در نتیجه ایران، بحرین و عراق برای میزبانی از باقی مانده بازی ها درخواست 
داده اند که این موضوع اوج بی عدالتی در حق ایران است چرا که ممکن است به خاطر 
شرایط تحریمی و همینطور روابط بهتر بحرین با این کنفدراسیون، ایران موفق به 
گرفتن میزبانی نشود و در نتیجه عالوه بر اینکه نمی تواند از حق حداقلی خود برای 
میزبانی در دور برگشت استفاده کند، حتی مجبور شود راهی یکی از این دو کشور 

شود و ۴ دیدار باقی مانده خود را برگزار کند.
اگر چه فدراسیون فوتبال ایران برای گرفتن میزبانی اعالم آمادگی کرده اما شرایط 
تحریمی برای انتقال پول میان بانک های ایرانی و خارجی و همینطور اختالف سازمان 
صداوسیمای ایران با کنفدراسیون فوتبال آسیا بر سر حق پخش مسابقات از جمله 
مواردی است که می تواند موجب رد درخواست ایران از سوی این کنفدراسیون شود.

در عوض بحرین در شرایطی برای اخذ میزبانی اقدام کرده که شیخ سلمان، 
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بحرینی است و این موضوع می تواند به علت روابط 
نزدیک AFC  با فدراسیون بحرین، به سود این کشور کوچک در خلیج فارس تمام شود.

در هر حال با توجه به وضعیت بغرنج ایران در مرحله گروهی، اخذ میزبانی توسط 
یکی از دو کشور بحرین و عراق، می تواند ضربه مهلکی بر پیکر تیم ملی ایران بزند و 
شرایط را نابرابرتر از گذشته کند. در جدول رده بندی گروه C انتخابی جام جهانی عراق با 
۱۱ امتیاز اول، بحرین با ۹ امتیاز دوم و ایران با یک بازی کمتر و 6 امتیاز سوم هستند.

مســقف کردن فضــای انتظــار، 
 ، یشــی ما گر سیســتم  تجهیــز 
ــط،  ــی کارت  قس ــدن نوبت ده فعال ش
 … و  بانــک  دوم  طبقــه  تجهیــز 
از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــا 
ــک  ــران و بان ــرکت عم ــکاری ش هم
براســاس  مســکن میســر شــده و 
ســنجش های صــورت گرفتــه، باعــث 
رضایــت مراجعــه کننــدگان شــده 

ــت. اس
بــه گــزارش پایــگاه خبــری 
از  نقــل  مســکن-هیبنا،به  بانــک 
روابــط عمومــی شــرکت عمــران 

شــهر جدیــد پردیــس؛ بــا توجــه 
بــه رونــد ســریع تکمیــل واحدهــای 
جــاری،  ســال  در  مهــر  مســکن 
ــت  ــرکار جه ــای پ ــی از بخش ه یک
ــرم  ــکان محت ــه مال ــل واحــد ب تحوی
ــه بانــک مســکن پردیــس  ــوط ب مرب

ــت. ــوده اس ب
تعــداد  گذشــته  ماه هــای  در 
ــکن  ــط مس ــی کارت قس ــل توجه قاب
مهــر صــادر شــده تــا ســال ۹۹، ســال 
پرفعالیتــی جهــت فــروش اقســاطی در 
ــا  ــد. ب ــکن باش ــک مس ــه بان مجموع
ــک و  ــن بان ــالت ای ــه تعام ــه ب توج

شــرکت عمــران و در راســتای رعایــت 
تکریــم  و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
اربــاب رجــوع، پــس از سیستمی شــدن 
بســیاری از امــورات، ایــن بانــک اقدام 
و  اداری  بــه ســاماندهی فضاهــای 
ــای  ــی و بخش ه ــاص نوبت ده اختص
ــه قســط  ــژه جهــت صــدور دفترچ وی

ــرده اســت. ک
ــار،  ــای انتظ ــقف کردن فض مس
 ، یشــی ما گر سیســتم  تجهیــز 
ت   ر کا هــی  بت د نو ن  ل شــد فعا
ــک  ــه دوم بان ــز طبق ــط، تجهی قس
اســت  اقداماتــی  از جملــه   … و 

ــا همــکاری شــرکت عمــران  کــه ب
و بانــک مســکن میســر شــده و 
صــورت  ســنجش های  براســاس 
گرفتــه، باعــث رضایــت مراجعــه 
ــان  ــت. متقاضی ــده اس ــدگان ش کنن
پردیــس  مهــر  مســکن  محتــرم 
ز  ا طــالع   ا ز  ا پــس  ننــد  ا می تو
تکمیــل واحــد خــود و دریافــت 
نه  ما ســا ز  ا لی  رســا ا م هــای  پیا
خدمــات الکترونیــک، بــه بانــک 
در  و  مراجعــه  پردیــس  مســکن 
قســط  کارت  زمــان،  کم تریــن 

خــود را دریافــت کننــد.

نگاه ویژه بانک مسکن به متقاضیان مسکن مهر پردیس؛ 
توسعه فضاهای اداری جهت تکریم ارباب رجوع



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1681- پنجشنبه 30 بهمن 61399 ورزش دنیای 

سجاد هاشمی: ادعای کسب سهمیه را دارم، حمایت کنید

دونده سرعتی ایران می گوید توانایی کسب سهمیه المپیک توکیو را دارد و 
در صورت حمایت فدراسیون دوومیدانی و کمیته ملی المپیک این اتفاق می افتد.

آماده سازی  برای  است که  ایران  دونده های سرعت  از  یکی  سجاد هاشمی 
خود جهت کسب شهمیه المپیک در ترکیه اردو زده  است. این دونده در یکی از 
مسابقات داخل سالن ترکیه با ثبت حدنصاب ۲۱.۲۱ ثانیه، رکورد ۱۷ ساله دوی 

۲۰۰ متر داخل سالن را شکست.
هاشمی به شرایط خود در اردوی ترکیه اشاره و بیان کرد: برای انجام تمریناتی 
خوب و بی حاشیه به ترکیه آمده ام چون برخی حواشی در ایران مانع تمرین می شود. 
از آنجایی که در مسابقات ایران نتایج تقریبا خوبی کسب کردم، قرار شد اردویم را 
بعد از مسابقات باشگاه ها در ترکیه و زیر نظر آقای شهریار سیه جانی برگزار کنم، از 
آنجایی که آقای سیه جانی استاد دانشگاه ازمیر ترکیه است باید به این شهر می آمدم.

او افزود: در برنامه ای که به فدراسیون داده ام فقط روی یک مسابقه مثال کسب 
سهمیه المپیک تمرکز نکرده ام، بنابراین ابتدا به دنبال حضور در مسابقات قهرمانی 
داخل سالن جهان بودم اما متاسفانه لغو شد و برنامه هایم تا حدودی تغییر کرد؛ هر 
چند برنامه ای برای حضور در مسابقات داخل سالن نداشتم اما برای محک خودم 
و ارائه گزارش شرایطم به فدراسیون در این مسابقات شرکت کردم که متاسفانه 
شرایط برایم خوب نبود چون کشور میزبان خیلی دوست داشت، مدال ها را بگیرد.

سعی کرده ام با کم ترین هزینه، بهترین نتیجه را بگیرم 
هاشمی به شکستن رکورد ۱۷ ساله دوی ۲۰۰ متر داخل سالن ایران اشاره 
کرد و گفت: دوست داشتم رکورد ۴۰۰ متر ایران را هم بزنم اما شرایط به گونه ای 
پیش رفت که نشد؛ فاصله بین مسابقات ۲۰۰ متر با ۴۰۰ متر تنها ۴5 دقیقه بود، 
بنابراین به دلیل خستگی تنها رکورد شخصی خودم را بهبود بخشیدم و با حد نصاب 
ملی 3۰ صدم ثانیه فاصله داشتم . البته طی هفته های آینده باز هم مسابقات داخل 
سالن در ترکیه برگزار می شود اما دیگر شرکت نمی کنم تا با یک برنامه خوب برای 

مسابقات فضای باز آماده شوم.
او با بیان این که سعی کرده ام با وجود همه مشکالت، بهترین شرایط را به وجود 
بیاورم، افزود: از نظر برقراری ارتباط تقریبا مشکلی ندارم چون آذری هستم. عالوه 
بر این هزینه اردوی من با ورزشکاران ایرانی که در خارج از کشور تمرین می کنند، 

قابل مقایسه نیست اما سعی کرده ام با کم ترین هزینه بهترین نتیجه را بگیریم.
کار حرفه ای، مسابقه حرفه ای می خواهد

هاشمی به مدت زمان اردوی ترکیه اشاره و بیان کرد: قرار بود دو اردوی دو 
ماهه داشته باشیم. فکر می کنم نظر فدراسیون این بوده که در دو ماه اول ورزشکار 
را ارزیابی و در مورد تمدید یا تمدید نکردن دو ماه دیگر تصمیم گیری کنند. از روز 
گذشته دوباره به ازمیر برگشته ام و تمریناتم را شروع کرده ام. امیدوارم فدراسیون 

هر چه سریع تر ما را شارژ مالی کند تا بقیه اردو را با کمال آرامش پیش ببریم.
این دونده سرعتی به مسابقات فضای بازی که قصد شرکت در آن ها را دارد، 
اشاره و بیان کرد: آن گونه که فدراسیون اعالم کرده، قرار است مسابقات فضای باز 
در مشهد برگزار شود و از آنجایی که به دنبال ثبت آن در فدراسیون ایران و جهانی 
هستند، می خواهند به شکل بهتری برگزار کنند. رییس و دبیر فدراسیون به من گفتند 
که دوست داریم در این مسابقات شرکت کنی، بنابراین ابتدا خودم را برای حضور 
در این رویداد آماده می کنم، اما مسابقات اصلی از اواخر فروردین ماه آغاز می شود.

او در این مورد افزود: ورودی های المپیک به راحتی به دست نمی آید و به 
به  کند،  تکرار  المپیک  در  را  ورودی  حدنصاب  ورزشکاری  اگر  که  است  گونه ای 
نیمه نهایی یا حتی فینال می رسد، در نتیجه کارهای حرفه ای مسابقات حرفه ای هم 
می خواهد. انگیزه حسن تفتیان و احسان حدادی زمانی باال می رود که با حریفی 
اگر در مسابقه ای شرکت کنم که  از خودشان مسابقه بدهند، من هم  قدرتمندتر 
رقیب نداشته باشم، نمی توانم به خوبی بدوم، به همین دلیل فدراسیون باید امسال 
مسابقات خیلی خوبی را برای ورزشکاران در نظر بگیرد. البته قرار است آقای صیامی 
به ترکیه سفر  امکانات  اردوها و  تفاهم نامه در مورد مسابقات،  برای امضای یک 
کند. بهتر است یکی از مفاد این تفاهم نامه رزرو مسابقات خوب در قاره اروپا برای 

ورزشکاران مستعد باشد.
ادعای کسب سهمیه را دارم، حمایت کنید 

هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا در دو ماده ۲۰۰ و ۴۰۰ متر به دنبال 
کسب سهمیه هستید؟ گفت: از آن جایی که بیش تر در ۴۰۰ متر دویده ام، خیلی ها 
من را دونده این ماده می دانند اما من یک زمان رکورددار ۲۰۰ و ۴۰۰ متر ایران 
و  جوانان  نوجوانان،  رده های سنی  در  ماده  دو  این   رکوردار  برهه ای  در  حتی  و 
بزرگساالن بودم پس در مسابقات ۲۰۰ متر هم شرکت می کنم و برای سهمیه 
تا خستگی  می روم  جلو  دقیق  ریزی  برنامه  با  البته  می کنم،  ماده تالش  دو  هر 

بر من غلبه نکند.
او در مورد شانس خود برای کسب سهمیه المپیک توکیو گفت: با در نظر 
پشتوانه  داشتن  صورت  در  می توانم  برنامه هایم  و  شرایط  مربی،  خودم،  گرفتن 
اگر فدراسیون، کمیته ملی  آرامش ذهنی سهمیه بگیرم .  امکانات خوب و  مالی، 
المپیک و مسووالن شهرم حمایت کنند، این اتفاق می افتد. باید دست به دست 
هم بدهیم تا این کار انجام شود چون شرایط و مربی خوبی دارم و خیلی به کسب 
می کنم  اما سعی  بهتر  چه  که  کنند  خرج  زیاد  برایم  اگر  امیدوار هستم.  سهمیه 

کم خرج باالنشین باشم.
او افزود: تا امروز سعی کرده ام از هر چیزی که در اختیارم گذاشته اند، بیش ترین 
استفاده را ببرم. فدراسیون و مربی هرکدام از من انتظاراتی دارند اما انتظار من از 
خودم خیلی بیش تر از این حرفاست و دوست دارم کار بزرگی انجام دهم. مطمئن 
باشید اگر شرایط ایده آلی داشته باشم رکوردهایم در سطح جهانی قرار می گیرند. 

امیدوارم مسووالن محکم پشتم باشند و حمایتم کنند.
هاشمی در پایان گفت: از باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان و آقای ساکت 
خیلی  باشگاه  دو  ما  داشت.  حضور  لیگ  در  قدرت  با  امسال  که  می کنم  تشکر 
قوی سپاهان و پلیمر خلیج فارس را داشتیم که باعث بهبود شرایط ورزشکاران 
و افزایش مبلغ قراردادها شدند. امیدوارم این اتفاق در سال های آینده هم تکرار 
پیگیرم هستند  تبریز هم خیلی تشکر می کنم چون  از مسووالن  شود. هم چنین 
و دل شان پیش من است. هر افتخاری که کسب کنم برای ایران است و هیچ 
ادعا و سهمی ندارم. امیدوارم مردم خوب ایران دعایم کنند که سربلند و موفق 

از زمین مسابقه خارج شوم.

رامین طباطبایی: امیدوارم در بسکتبال زنان سهمیه المپیک بگیریم
رئیس فدراسیون بسکتبال امیدوار است که تیم بسکتبال زنان به عنوان اولین 

رشته تیمی سمهمیه المپیک توکیو را کسب کند.
بازیکنان خارجی لیگ برتر بسکتبال زنان روز گذشته )چهارشنبه(، با سیدرضا 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک دیدار کردند. در این نشست  کیکاووس 
تیم های  بر  پیمان فخری رئیس مرکز نظارت  المپیک،  سعیدی دبیر کل کمیته 
ملی، نصراهلل سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو و مهین فرهادی زاد 

معاون امور زنان وزارت ورزش  هم حضور داشتند.
رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: سعی کردیم برنامه های 
خوبی برای توسعه ورزش زنان داشته باشیم و در سه سال گذشته نزدیک به ۲۰ 
اعزام در بخش زنان انجام دادیم  که منجر به کسب ۷ مدال شده و این اتفاق برای 

نخستین بار رخ داده است.
او  با بیان اینکه رشد خوبی که در بسکتبال زنان داشتیم، نوید افق روشنی 
است، افزود:  یکی از برنامه ها افزایش تیم ها بود که خوشبختانه این اتفاق رخ داد. 
با وجود شرایط شیوع کرونا، فکر نمی کردم متقاضی زیادی برای لیگ داشته باشیم 
این  داشتیم.  لیگ های مختلف  در  تا ۷۰ درصد  افزایش 5۰  مردان  در بخش  اما 

افزایش در لیگ زنان هم بود.
طباطبایی به مسابقات کسب سهمیه المپیک بسکتبال سه نفره اشاره و بیان 
کرد: دو تورنمنت برای کسب سهمیه بسکتبال سه نفره پیش رو داریم که امیدوارم 
نتیجه الزم کسب شود و برای نخستین بار در یک ورزش تیمی سهمیه المپیک 
بگیریم. آمادگی داریم در لیگ ایران به عنوان یک کشور امن پذیرای ورزشکاران 

تمام دنیا باشیم.

خشم شدید کاتاالن ها از کومان؛
باختن، خنده ندارد!

پس از شکست ۴-۱ سه شنبه شب گذشته بارسا برابر PSGدر چمپیونزلیگ، 
تصاویری عجیب از سرمربی آبی اناری ها پخش شده که در آن او مشغول خوش 

و بش و خنده با یکی از بازیکنان PSG است.
برای هواداران بارسا بسیار عجیب بود که پس از شکست تحقیرآمیز ۴-۱ در 

خانه، سرمربی تیم خود را در حال بگو و بخند با بازیکن حریف ببینند!
نهای  هشتم  یک  دور  از  رفت  دیدار  در  گذشته  شب  شنبه  سه  بارسلونا 
چمپیونزلیگ میزبان PSG بود و با وجودی که در دقیقه ۲۷ بازی با گل لیونل 
مسی از روی نقطه پنالتی، از حریف خود جلو افتادف اما در پایان با آتش بازی 

کیلیان امباپه که موفق به هت تریک شد، ۴-۱ شکست خورد.
سال  و  شد  می  تحقیر  اروپایی  میادین  در  بارسا  که  نیست  بار  اولین  این 
در یک چهارم  را  مونیخ  بایرن  برابر  تیم شکست سنگین ۲-۸  این  نیز  گذشته 

نهایی چمپیونزلیگ تجربه کرد.
شکست برابر پاریسی ها برای هواداران بلوگرانا شب تلخی را رقم زد اما 
خشم کاتاالن ها وقتی شعله ور شد که دیدند سرمربی تیمشان پس از سوت پایان 
بازی و به رغم شکست، مشغول خنده و خوش و بش با ادریسا گویه، یکی از 

بازیکنان، پاری سن ژرمن است!
گه یه از بازیکنان سابق کومان بود و سرمربی هلندی بارسا هنگامی که هدایت 

اورتون را بر عهده داشت، گویه را در سال ۲۰۱6 از استون ویال به اورتون آورد.
با وجود در هم شکسته شدن توسط PSG در خانه، که شانس بارسا برای 
صعود به مرحله بعد را به شدت کاهش می دهد، به نظر می رسید هیچ چیز نمی 

تواند مانع خوشحالی کومان از دیدار دوباره با بازیکن سابق خود شود.
کومان که بابت چینش بازیکنانش در این بازی و استفاده از بازیکنان کند 
و سنگینی چون پیکه، لنگله و بوسکتس مورد انتقاد قرار گرفته بود، با خنده های 
بی موقع در شبی که قلب کاتاالن ها از شکست برابر رقیب منفورشان جریحه دار 
شده بود، باعث شد تا صدای هواداران بارسا بلند شود و در شبکه های اجتماعی 

بپرسند که کومان در شبی که بارسا ۴-۱ باخته، به چه چیزی می خندد؟
یکی از هواداران بارسا توییت کرده: »کومان در پایان آن شکست سنگین 

مشغول شوخی و خنده است! این راه و رسم بارسا نیست.”
هوادار دیگری نوشته: »کومان به چی می خندی؟

دیگری توییت کرده: »این تصویر عجب آزاردهنده و دردناک است! آنها ما 
را مسخره کرده اند.کومان نماینده بهترین باشگاه جهان و هواداران بی شمارش 

است... ما خیلی خیلی بد کار کردیم.”
اکنون  شد،  بارسلونا  در  ستین  کیکه  جانشین  گذشته  تابستان  که  کومان 
عالوه بر اللیگا در چمپیونزلیگ نیز نتوانسته به نتایج مورد نظر هواداران و باشگاه 
برسد. بارسا در اللیگا با هشت امتیاز کمتر از اتلتیکو مادرید صدرنشین، در رده 

سوم قرار دارد.
تاخت و تاز PSG در نوکمپ و از آن بدتر بی خیالی کومان و خنده هایی 
که حسابی خشم هواداران بارسا را برانگیخت، موقعیت این سرمربی در بارسلونا 

را بیش از پیش متزلزل کرده است.

چهارمین زیدان در رئال مادرید

تئو زیدان فرزند سوم زین الدین زیدان با تیم اول رئال مادرید تمرین کرد.
در روزی که تمرین رئال به دلیل مصدومان زیادش، خلوت از بازیکنان تیم 
اول بود، فرصت به تئو زیدان رسید تا با تیم اول باشگاه تمرین کند. او چند ماه 

پیش نیز با ستاره های رئال تمرین کرده بود.
تئو ۱۸ ساله فرزند سوم زین الدین زیدان است که از سال ۲۰۱۰ وارد آکادمی 
رئال مادرید شد و ۱۱ سال در عضویت این باشگاه قرار دارد. طبق گزارش مربیان 

تیم های پایه، آمار و ارقام تئو بسیار بهتر از دو برادر دیگرش انزو و لوکاست.
انزو زمانی برای تیم دوم رئال بازی می کرد و چند بازی برای تیم اول هم 
انجام داد ولی اکنون از سطح اول فوتبال دنیا فاصله گرفته است. لوکا هم تا سال 

پیش دروازه بان سوم رئال بود ولی در نهایت مجبور به جدایی شد.
اکنون نوبت به تئو رسیده تا جا پای برادرانش بگذارد و گفته می شود آینده 
ای درخشان در انتظار اوست. او را یکی از استعدادهای بزرگ آکادمی رئال می 
دانند و در عضویت تیم جوانان A رئال است و رائول مربی تیم دوم رئال نیز در دو 

بازی رسمی به او 33 دقیقه میدان داده و یک گل نیز زده است.
بلندی قامت و فیزیک بدنی او بسیار شبیه به پدرش است و رئالی ها خوشبینند 
که سومین فرزند زیدان بتواند تبدیل به ستاره ای ارزشمند شود. تئو برای تیم 

جوانان فرانسه نیز بازی می کند.

تمجید ستاره چلسی از کپا؛
اولیویه ژیرو: برای کپا خوشحالم

اولیویه ژیرو، مهاجم تیم چلسی، از کپا، دروازه بان این تیم، که اخیرا نمایش 
های پر اشتباهش مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، تمجید کرد.

روز دوشنبه و در بازی برابر نیوکاسل، توماس توخل، سرمربی چلسی، برای 
نخستین بار در چهار ماه گذشته، کپا را در لیگ برتر درون دروازه آبی ها قرار داد. 
کپا نمایش خوبی داشت و توانست دروازه چلسی را بسته نگه دارد و شاگردان 

توخل ۲-۰ در استمفورد بریج پیروز شدند.
کپا که در سال ۲۰۱۸ با قراردادی ۹۸ میلیون دالری به چلسی پیوسته بود در 
سال ۲۰۲۰ و پس از چندین نمایش پر اشتباه جایگاهش درون دروازه آبی ها را از 
دست داد. اما اولیویه ژیرو می گوید که تحت تاثیر عکس العمل دروازه بان اسپانیایی 

در برابر نامالیمات و ماه های سختی که پشت سر گذاشت، قرار گرفته است.
ژیرو گفت: »من برای او خوشحالم. او روی کارش تمرکز کرد و به کاری 
که باید انجام می داد متعقد ماند. هر روز در تمرینات او به سختی کار می کند تا 
برای زمانی که سرمربی از او بخواهد بازی کند آماده باشد. او خیلی خوب بازی 
کرد، مثل بقیه تیم.”با وجود نمایش خوبی که کپا برابر نیوکاسل داشت، اما به نظر 
می رسد که او تا پایان این فصل همچنان دروازه بان شماره دو چلسی باقی بماند.

توخل پس از نمایش خوب کپا در بازی برابر نیوکاسل گفت: »ادو دروازه بان 
شماره یک ما است و این مشخص است. قبل از بازی هم این موضوع روشن بود 
و بعد از بازی هم به همین ترتیب باقی می ماند.خوشحالم که کپا توانست برای 
دومین بار پیاپی کلین شیت کند. وقت آن رسیده بود که بگذاریم دوباره احساس 
هماهنگی کند و ریتم تیم دستش بیاید و اعتماد به نفس خود را نیز بازسازی کند.

لیس  پرسپو وقت  هر 
بازی دارد و آن سوی مقابل 
دارد  قرار  نویی  قلعه  امیر 
بازی هایی جنجالی ، پرگل و پر حاشیه 

رقم می خورد.
در چند سال اخیر و حتی سال های 
دورتر، کمتر مسابقه ای بین این دو پیدا 
می کنید که کم حاشیه باشد؛ از اخراج 
نیامدن  تا صحبت علیه داوری،  گرفته 
به نشست خبری، صحبت از مهندسی 
همه  و  همه   ... و  مسابقات  و  نتایج 
این ها را می توانید در جدال قلعه نویی 
و پرسپولیس پیدا کنید. امیر قلعه نویی 
تا کنون 3۱ مسابقه مقابل پرسپولیس 
قرار گرفته، که حاصل آن ۹ پیروزی و 
به  نیز  مسابقه   ۱۸ و  بوده  شکست   6

تساوی رسیده است.
اولین باخت ، شاید تلخ ترین !

تصور  کسی  شاید   .۷۹ دربی 
نویی  قلعه  باخت  اولین  که  نمی کرد 
در  پرسپولیس  مقابل  ها  سال  از  پس 
او  برای  چیز  همه  بخورد.  رقم  دربی 
خوب پیش میرفت اما ناگهان کامبک 
ده دقیقه ای سرخپوشان اولین شکست 

او را رقم زد .
هیچ وقت ضد فوتبال بازی نمی 

کنم!
و شکست  بازی  پایان  بعد سوت 
قلعه  امیر  صفر  بر  چهار  و  سنگین 
نویی در مقابل پرسپولیس او در پاسخ 
پرسپولیس  مقابل  در  نباید  اینکه  به 
ریسک و هجومی بازی می کرد، گفت: 
»در تمام عمرم به فوتبال دفاعی فکر 

بار  صد  و  ملی  تیم  در  حتی  نکردم؛ 
دیگر هم این اتفاق بیفتد، ضد فوتبال 
باعث  ریسک  همین  نمی کنم!.«  بازی 
سنگین ترین شکست قلعه نویی مقابل 

پرسپولیس شد.
انتقاد شدید از فغانی!

بعد از تساوی در دیدار رفت بازی 

و  پرسپولیس  مقابل  پیش   فصل  دو 
 « گفت:  تیمش  علیه  فغانی  پنالتی 
فغانی شده قلدر خان فوتبال ایران! جام 
کاری  نمی شود هر  دلیل  رفتی  جهانی 
انجام بدهی! این حاشیه  دلت خواست 
ها تنها بخش کوچکی است که بعد از 

بازی مقابل پرسپولیس ادامه داشت.«
انتقام به سبک قلعه نویی!

قلعه  نوزدهم  لیگ  رفت  بازی 
نویی پس از آن حواشی بسیار در فصل 
گذشته پای به آزادی گذاشته بود. او در 
واکنش  هواداران  شعار  به  بازی  طول 
نشان داد و با دست به خودش اشاره 
کرد تا اینکه تیمش در دقیقه ۸۰ به گل 
رسید و در ادامه گل دوم و برد مقابل 
انتقام سنگینی  این  چشمان هواداران! 
بود که در واکنش به شعار ها علیه ش 
انجام داد تا به قول خوش بچه نازی 

آباد کم نیاورد!
جدال  یک  هم  اینبار  حاال  اما 
حساس و سرنوشت ساز بین بچه نازی 
آباد و پرسپولیس قرار است اتفاق بیوفتد؛ 
نبردی که صدرنشینی پرسپولیس در گرو 
پیروزی مقابل قلعه نویی ست و گل گهر 
هم هر طور شده به دنبال این سه امتیاز 

خانگی است.

گل گهر - پرسپولیس؛
اوج هیجان در تقابل یاران یحیی و قلعه نویی

تقویت  برای  پرسپولیس  باشگاه 
چند  جذب  به  نیاز  فصل،  نیم  در  خود 
بازیکن دارد اما مشکالت بزرگی برای 
سرخپوشان  روی  پیش  بازیکن  جذب 

است.
ز  ا یکی  لیس  سپو پر ه  شگا با
به  توجه  با  که  است  باشگاه هایی 
جدایی تعدادی از ستاره های این تیم 
در ابتدای فصل و محرومیت عیسی آل 
کثیر و همچنین جدایی بشار رسن در 
میانه فصل، برنامه های زیادی در نقل 
و انتقاالت نیم فصل دارد چرا که باید 
عالوه بر پرکردن جای خالی ستاره های 
جدا شده به دنبال تقویت تیم هم باشند.

تقویت خط دفاعی اولویت نخست 
یحیی

صدر فهرست یحیی گل محمدی 
را مدافعانی تشکیل می دهند که پیش 
از این با او کار کرده اند. علی نعمتی 
اولین مدافعی بود که در این لیست قرار 

دیگر  فرجی  فرشاد  از  داشت. صحبت 
حسینی  عبداهلل  و  خودرو  شهر  مدافع 

هم مطرح بود.
حسینی مدافع فعلی ذوب آهن و 
فصل قبل گل گهر هم از جمله بازیکنانی 
بود که ابتدای فصل با پرسپولیس لینک 
شده بود اما رحمان رضایی در آن مقطع 
به شدت با جدایی این مدافع مخالفت 
به  انتقال  این  آینده  حال  این  با  کرد. 
مدیران فعلی ذوب بازمی گردد چرا که 
به  ساله   ۲ قراردادی  با  فصل  ابتدای 
نظر  به  بعید  البته  است.  پیوسته  ذوب 
بازیکن  این  رضایت  ذوبی ها  رسد  می 

را صادر کنند.
مورد  بازیکن  گل گهر  کاپیتان 

عالقه یحیی
علیرضا ابراهیمی مدافع مستحکم 
تیمش  ترکیب  در  روزها  این  گل گهر 
عملکرد خوبی دارد و او نیز در فهرست 

یحیی قرار دارد.

آب پاکی شهر خودرو روی دست 
پرسپولیس

یحیی گل محمدی از جمله مربیانی 
است که تاکید دارد بازیکنانی را برای 
آنها  با  قبال  که  کند  جذب  پرسپولیس 
کار کرده است. به همین خاطر نام چند 
فهرست  در  که  خودرو  شهر  بازیکن 
در  هم  است  یحیی  نظر  مد  بازیکنان 

این لیست دیده می شود.
سخنگوی  بخش  طاری  د  جوا
باره گفت:  این  باشگاه شهر خودرو در 
هیچ بازیکنی را به پرسپولیس نخواهیم 
فروخت. تمام نفرات با ما قرارداد دارند و 
بازیکنی را قرار نیست که به پرسپولیس 

بدهیم.
فقط  لحظه  این  تا  افزود:  وی 
علی  جذب  برای  پرسپولیس  باشگاه 
آن  با  که  است  زده  نامه  ما  به  نعمتی 

مخالفت کرده ایم. 
اوت انداز جذاب پیکان در اندیشه 

های یحیی
ید  با مسال  ا ا  ر محمدی  در  نا
تاثیرگذار ترین بازیکن پیکان دانست 
چرا که پرتاب های بلند او موجب شده 
تا او به شهرت جهانی برسد اما او از 
جمله مدافعان خوب و با ثبات فوتبال 
ایران نیز محسوب می شود. با توجه به 
 ۲ در  بازی  قابلیت  بازیکن  این  اینکه 
پست مدافع راست و میانی را دارد، او 
هم از جمله بازیکنانی است که شنیده 
می شود پرسپولیس به جذب او عالقه 
پیکان  باشگاه  ینکه  ا ما  ا است  مند 
بازیکنش  رترین  تاثیرگذا جدایی  به 
به  ذهن  از  دور  کمی  دهد،  رضایت 

می رسد. نظر 
نیم نگاه به لیگ یک

جذب  برای  پرسپولیس  باشگاه 
بازیکن در خط میانی و دفاع راست هم 
نیم نگاهی به لیگ دسته اول دارد تا در 
استعدادهای خاص  کردن  پیدا  صورت 

به دنبال جذب آنها برود.
پرسپولیس از پرتغال بازیکن قرض 

می گیرد؟
شهریار مغانلو پدیده لیگ نوزدهم 
تیم  به  پیکان  از  فصل  بتدای  ا که 
توجه  مورد  رفت،  پرتغال  سانتاکالرا 
حتی  است.  گرفته  قرار  پرسپولیس 
برای  تا  هستند  تالش  در  سرخپوشان 
از  را  او  شده  که  هم  فصل  نیم  یک 
این  هنوز  اما  بگیرند  قرض  سانتاکالرا 

مساله نیز در ابهام قرار دارد.
نیم  انتقاالت  و  نقل  سرخپوشان 
آغاز  ترابی  مهدی  جذب  با  را  فصل 
کردند اما موضوع روشن این است که 
کار سرخپوشان در نقل و انتقاالت سخت 
بوده و باید دید در نهایت چه بازیکنی 

پرسپولیسی می شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

به بهانه شروع فصل نقل  وانتقاالت؛

پنجمین قهرمانی پرسپولیس در گرو رفع مشکالت پیش رو

گل زیبای علی کریمی در بازی روز 
سه شنبه گذشته یادبود انصاریان و میناوند، 
فضای  در  زیادی  های  واکنش  باعث 

مجازی شد.
انگیز  غم  و  تلخ  درگذشت  از  پس 
بازیکنان  انصاریان،  علی  و  میناوند  مهرداد 
با  یران  ا فوتبال  طالیی  نسل  و  سابق 
پیشنهادی که توسط افرادی چون کریمی و 
ابوالقاسم پور انجام شد، در یک بازی یادبود 
دور هم جمع شدند تا به مصاف هم بروند.

فوتبال  ستارگان  میان  که  بازی  این 
ایران در قالب دو تیم منتخب ۹۸ و منتخبی 
از بازیکنان استقالل و پرسپولیس انجام شد، 
در نهایت با برتری 3 بر ۲ سرخابی ها به 
پایان رسید. بازیکنانی چون علی دایی، علی 
باقری،  کریم  منصوریان،  علیرضا  کریمی، 
خداداد عزیزی، یحیی گل محمدی، رحمان 
رضایی، محمد نوازی و... در ترکیب دو تیم 
به میدان رفتند تا یادآور خاطرات سالهای دور 

مردم از نسل طالیی فوتبال کشور باشند.
نکته جالب توجه در این دیدار، آمادگی 
بازیکنانی چون علی کریمی، جواد کاظمیان، 
رسول خطیبی، رضا عنایتی، رحمان رضایی، 
حسین کاظمی، علیرضا منصوریان و... بود 
که در این دیدار عملکرد قابل توجهی از خود 
به نمایش گذاشتند و باعث شدند هواداران در 
فضای مجازی خواهان بازگشت این ستاره 
ها سابق فوتبال ایران به زمین مسابقه بشوند.

علی  خیریه،  و  نمادین  دیدار  این  در 
باشگاه  و  ایران  فوتبال  اسطوره  کریمی 
بسیار  گل  یک   ۲۴ دقیقه  در  پرسپولیس 
دیدنی و تماشایی را به ثمر رساند. کریمی 
که این روزها درگیری شرکت در انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال است، پس از یک 
پشت  در  خود  تیمی  هم  بازیکن  با  دو  و 
در  و  شد  جریمه  محوطه  وارد  قدم،   ۱۸
هوا  روی  متری  سانتی  چند  توپ  حالیکه 
و  مونیخ  بایرن  سابق  بازیکن  داشت،  قرار 
دیدنی،  بسیار  و  پا  روی  شلیکی  با  شالکه، 
توپ را به طاق دروازه پرویز برومند و تیم 

منتخب ۹۸ زد.

علی  تماشایی  و  دیدنی  بسیار  گل 
کریمی در کنار بازی چشم نواز او و پاس 
های طالیی اش برای جواد کاظمیان، باعث 
فضای  در  فوتبال  به  مندان  عالقه  تعجب 
مجازی شد به تعداد بسیار زیادی از هواداران 
فوتبال حتی استقاللی ها خواهان بازگشت 

علی کریمی به زمین مسابقه شده اند. 
کریمی که خود یکی از بانیان برگزاری 
این دیدار دوستانه بود، برای دقایقی نیز در 
خط دفاعی انجام وظیفه کرد و نکته جالب 
زمان حضور این بازیکن در پست جدیدش، 
تقابل با علی دایی بود که کریمی در چند 
موقعیت، مانع از شکل گیری حمله توسط 
به  ها  واکنش  مجازی  فضای  شد.در  دایی 
بازی خوب کریمی و گل تماشایی او بسیار 
زیاد بود و در زیر تنها گوشه کوچکی از توئیت 
های ارسالی کاربران در وصف بازی خوب 

کریمی را مرور می کنیم:
کالس  یک  مدعیان  برای  نیکان: 

آموزش گلزنی بگذار، آقای کریمی!
بدون نمک: یه کمپین تشکیل بدیم 

علی کریمی برگرده پرسپولیس بازی کنه.
آرش کاف: آماده ترین مهاجم های ما 

هم نمی تونن مثل علی کریمی گل بزنن!
علی  که  ضربه ای  آفالین:  وحید 
کریمی زد رو ۹۸٪ بازیکان لیگمون نمیتونن 

بزنن واقعا.

کریمی  توپی که علی  این  وفا:  علی 
گل کرد رو به نویر هم میزد گل میشد بعد 

ما هر هفته ده تا گل خالی خراب میکنیم
بارز ضرب  مثال  کریمی  علی  پارسا: 

المثل شیر پیرشم شیره حساب میشه
حاج امین: علی کریمی از هشتاد درصد 

هافبکای لیگ آماده تره
ای  بود:  نوشته  یکی  قهار:  حسین 
کریمی  علی  فصل  نیم  پرسپولیس  کاش 
بود!  زده  واقعا حرف درستی  رو جذب کنه 
ایشون استثناییه! حتی تو این سن و سال! 
همین حاال هم از خیلی از بازیکنان شاغل 
تو لیگ بهتر بازی میکنه دیگه تکرار نمیشه

به  اگر  کریمی  علی  دهقانی:  علی 
هم  ملی  تیم  به  مطمئنا  برگرده  فوتبال 

دعوت میشه!
ایتس می: ولی خب من آرزو داشتم 
یه رفیق عین جواد کاظمیان و علی کریمی 

داشته باشم
رضا: تازه خالصه بازی رو دیدم ، واقعا 
عجب بازی ای رو از دست دادم بدجور دلم 

واسه علی کریمی تنگ شده بود.
لیدی: میگم علی کریمی یه کالس 
بازیکنای  برای  کنیم  گل  را  توپ  چگونه 

پرسپولیس بذاره!
علی  فصل  نیم  ایشاال  ریکا:  شمالی 
از  پرسپولیس  بخره  مجددا  رو  کریمی 

هافبکهای فعلی خیلی بهتره
ام پی: همین علی کریمی با این سن و 
سال رو بزارن تو خط هافبک پرسپولیس تا 5 

سال دیگه هم تضمینی قهرمانیم
کریمی  علی  که  گلی  عیار:  هادی 
نود  از  پیشکسوت ها زد کیفیتش  بازی  تو 
درصد گل های این نیم فصل لیگ بهتر بود

پویا: علی کریمی تو این لیگی که االن 
داریم میتونه نهایتا نیم ساعت بازی کنه ولی 

تو همون تایمم دوتا گل رو درمیاره.
زد  کریمی  علی  که  گلی  سنور:  سی 

توی فیفا هم قفله!
مونیخ  بایرن  #فوری  پاپاستاپولوس: 
طی بیانیه ای اعالم کرد به علی کریمی نیاز 

داره و خواهان بازگشت او شد
سال   ۲۰ کریمی  علی  کاش  زهرا: 
جوون تر میشد دوباره فوتبالشو می دیدیم 

حیف واقعا
آقا  علی  که  میخی  اون  بریم  شیدا: 
کریمی بر دیوار کوبید و کفش هایش را به 

آویخت رو بکنیم حقیقتا
آقا  علی  گل  بدخط:  الدین  حسام 
که  کردم  ذخیره  گوشیم  تو  رو  کریمی 
حالم  و  ببینمش  بود،  بد  حالم  موقع  هر 

خوب شه...
ایارامندی: آدم بازی علی کریمی رو 
می بینه تنها چیزی که به ذهنش می رسه اینه 

که لعنت به پدر مادر گذر زمان.
وسط  بودم  یحیی  جای  من  مجتبی: 
زمین با علی کریمی قرارداد میبستم المصب 
همین جوریش هم یه سر و گردن از لیگ 

ایران باال تره
داره  جوری  یه  کریمی  علی  محمد: 
بازی میکنه انگار کفاشیان وایستاده دروازه

مریخی: آقا ما بخوایم جواد کاظمیان 
و علی کریمی رو برا نیم فصل بخریم باید 

کی رو ببینیم
االن  همین  کریمی  علی  باز:  ژرمن 
با پرسپولیس قرار داد امضا میکرد قشنگ 
زد  گلی  چه  میکرد.  رفع  و  بازیساز  فقدان 
امروز. بدن آماده دو هفته تمرین کنه ردیفه.

واکنش ها به آمادگی جادوگر در بازی یاد بود؛

برای مدعیان یک کالس آموزش گلزنی بگذار، آقای کریمی!
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اسناد ارزشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی که بخشی از آن شامل 
تصاویر وزرای مالیه و دارایی از سال ۱۲۸6 تا ۱3۴۲ است، به مخازن 

آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، ابراهیم بابائی، رئیس اداره ارزشیابی و نظارت 
بر اسناد دستگاه ها با اعالم این خبر گفت: در اجرای قانون و مقررات اسناد 
ملی و در راستای اجرای برنامه و سیاست های این سازمان در حوزه اسناد 
ملی ایران پس از بازدید، بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف سوابق راکد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اسناد شناسایی، تفکیک و به مخازن 

آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شد.
او ادامه داد: برابر قانون و مقررات و مجوزهای عمومی و اختصاصی 
مصوب شورای اسناد ملی از سوی کارشناسان اداره ارزشیابی اسناد و 
کارشناسان اسناد وزارت دارایی، مجموعه ای از اسناد ارزشمند و آرشیوی 
در قالب 35۴5 کارتن ویژه سازمانی اسناد طی دو مرحله به مخازن آرشیوی 

ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شده است.
بابائی سپس تصریح کرد: این مجموعه نفیس، مجموعه ای از 
اسناد پرسنلی وزرا، رجل سیاسی و اقتصادی، مدیران کل و مسئوالن رده 
باالی دوران پهلوی مربوط به دوره زمانی ۱3۲۰ تا ۱35۷ و مجموعه ای 

از تصاویر، نقشه، مکاتبات و قراردادهای خارجی دولت ایران با دیگر 
کشورها و شرکت های خارجی از قبیل نقشه قرارداد دارسی، قراردادهای 
شرکت نفت، خرید غله، نقشه جغرافیایی تولیدات کشاورزی در مناطق 
مختلف کشور، مکاتبات دفتر وزارت دارایی و امور اقتصادی از سال ۱35۴ 
تا ۱36۹ و مجموعه ای از تصاویر وزرای مالیه و دارایی از سال ۱۲۸6 تا 

۱3۴۲ را در بر می گیرد.
او افزود: بررسی و ارزشیابی سوابق راکد از نیمه دوم سال ۱3۹۸ 
شروع شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا )کووید ۱۹( تعطیل و مجدداً 
از ابتدای سال ۱3۹۹ با وجود مشکالت با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
به طور متناوب به مدت ۹۰ روز کاری در محل بایگانی پرونده های مذکور 

در وزارت دارایی انجام شد.
رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه ها در پایان خاطرنشان 
کرد: همچنین در نتیجه تعیین تکلیف سوابق راکد مزبور حدود یک 
میلیون و 3۰۰هزار برگ از سوابق مذکور براساس مجوزهای عمومی 
و اختصاصی مصوب شورای اسناد ملی امحایی تشخیص داده شد و 
برابر ترتیبات قانونی از چرخه اداری خارج و حدود 5۰۰ مترمربع فضای 
بایگانی و اداری وزارتخانه مذکور آزاد شد و ضمن صرفه جویی در هزینه ها، 
برای بهره برداری مجدد، در اختیار دفتر وزارتی آن وزارتخانه قرار گرفت.

انتقال اسناد وزارت امور اقتصادی به آرشیو کتابخانه ملی

مراسم افتتاحیه سه دفتر 
»شعر طنز«، »ترانه« و »شعر 
فرهنگی  سازمان  مقاومت« 

هنری شهرداری تهران برگزار شد.

نقل  به  دنیای جوانان  به گزارش 
از بر اساس خبر رسیده، این مراسم با 
رییس  امرودی،  حجت االسالم  حضور 
شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
تهران، علیرضا زندوکیلی، معاون هنری، 
فرهنگی،  معاون  فاطمیان پور،  علیرضا 
سعید صدراییان، مدیر کل روابط عمومی 
مهدی  سازمان،  این  بین الملل  امور  و 
و  رییس فرهنگسرای رسانه  محمدی، 
فیض،  ناصر  چون  شاعرانی  همچنین 
محمدمهدی سیار، مرتضی حیدری آل 
مدیریت  توسط  داوودی  علی  و  کثیر 
فرهنگی  سازمان  ادبی  آفرینش های 
 ۲۹( امروز  تهران  شهرداری  هنری 
بهمن( در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. 
فرهنگی  سازمان  اعالم،  بر  بنا 
هنری در راستای بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی و با هدف ترویج شعر و ادبیات 
در شهر تهران، شاعرانی از جمله ناصر 
مرتضی  ر،  سیا محمدمهدی  فیض، 
حیدری آل کثیر، علی داوودی و میالد 
عرفان پور را به عنوان اعضای شورای 
شعر سازمان فرهنگی هنری  شهرداری 
در این مراسم معرفی و سه دفتر »شعر 
را  مقاومت«  »شعر  و  »ترانه«  طنز«، 
رسانه،  فرهنگسرای  سه  در  ترتیب  به 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  و  ارسباران 

ذیل خانه شعر و ادبیات افتتاح کرد.

این  در  امرودی  حجت االسالم 
جایگاه  و  نقش  به  اشاره  با  مراسم 
و  افراد  کرد:  بیان  شاعر  شخصیت 
اشخاص بسیار قهار در سخنرانی و بیان 
احادیث و قرآن وجود دارند که می توانند 
ذهن شنونده را تسخیر کنند اما برخی 
دیگر روح انسان را تصرف می کنند. به 
مصداق این که می گویند »سخن که از 
دل برآید الجرم بر دل نشیند« در واقع 
مطهرشان  نفس  واسطه  به  افراد  این 
شعرسازی نمی کنند بلکه حدیث نفس 

می گویند. 
هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
به  اشاره  با  ادامه  در  تهران  شهرداری 
اهمیت محتوا به عنوان خمیرمایه شعری 
گفت: استفاده از هجو در برخی از اشعار 
مایه تاسف است که چرا از این قلم زیبا 
برای هجوگویی بهره می گیرند. برخی 
دیگر خمیرمایه و کالم شان قرآن است؛ 

پس شاعری شعرش ماندگار می شود که 
دارای محتوای غنی باشد. برخی اشعار 
موعظه ای،  تشریحی،  محتوای  دارای 
بیان  و  هستند  احساسی  یا  توصیفی 
معرف  شعر  گاهی  می کنند.  حکمت 
شخصیتی است مانند »علی ای همای 
رحمت تو چه آیتی خدا را« و گاهی ناظر 
بر عرفان، قرآن و قصص قرآنی است. 
از  ترانه  حوزه  در  سپس  امرودی 
این که از منظر مخاطب و شنونده ترانه 
را ببینیم و ترانه ای خوب است که مردم 
آن را سینه به سینه نقل می کنند گفت 
و در پایان سخنان خود یادآور شد: هر 
و  ترانه  هر  یا  طنزی  شعری،  قلمی، 
شعر مقاومتی که ما را یک قدم به خدا 
نزدیک کرد مطلوب و از اهداف ماست 
و هر کدام از این ها که ما را از خداوند 

دور کند جزء اهداف ما نیست.  
با  زندوکیلی  علیرضا  همچنین 

در  طنز«  »شعر  دفتر  افتتاح  به  اشاره 
فرهنگسرای رسانه و دو دفتر شعر دیگر 
در دو فرهنگسرای ارسباران و شهید حاج 
و  اهمیت  به  اشاره  با  سلیمانی،  قاسم 
نقش کسانی که قلم می زنند و در خدمت 
فرهنگ فعالیت می کنند افزود: این افراد 
جایگاه ممتازی در تاثیرگذاری دارند بر 
همین اصل بایستی حتی االمکان از خطا 

در این حوزه به دور باشند. 
فرهنگی  سازمان  هنری  معاون 
هنری شهرداری تهران در پایان اظهار 
سازمان  اقدام  این  که  کرد  امیدواری 
و  شهرها  دیگر  برای  مناسب  الگویی 
شهرستان های کشور به منظور توجه به 
شاعران و اهمیت دادن به حوزه فعالیت 

شعر انقالبی باشد.
همچنین مهدی محمدی، رییس 
از  مراسم  این  در  رسانه  فرهنگسرای 
این که بخش عمده ای از ظرفیت زبان 
فارسی از طریق طنز به نمایش گذاشته 

می شود گفت.
بیان کرد: تفاوت  نیز  ناصر فیض 
زبان فارسی با سایر زبان ها به گونه ای 
خوبی  به  جمالت  ساختار  که  است 
به  آن که  بدون  شود  جابه جا  می تواند 

محتوای زبان خدشه ای وارد شود.
امیدواری  ابراز  سپس  شاعر  این 
کرد که ایجاد دفتر شعر طنز مقدمه ای 
باشد برای کارهای بزرگ تر و فهم این 
نکته از سوی مردم که طنز فقط برای 
می توان  بلکه  نیست  خاطر  نبساط  ا
کمک های شایسته ای به جامعه از طریق 

استفاده از ایهام و کنایه کرد.

افتتاح دفترهای »شعر طنز«، »ترانه« و »شعر مقاومت«

نخستین کتاب اصول و مبانی حقوق مهندسی ساختمان به چاپ رسید
مبانی  و  اصول  کتاب  نخستین   
با  در کشور  حقوق مهندسی ساختمان 
در  ساز  و  ساخت  حقوق  تبیین  هدف 
صنعت ساختمان و پیوند رشته ساخت 
و ساز با علم حقوق تهیه و روانه بازار 

نشر شد.
مهدی  همکاری  با  کتاب  این   
روانشادنیا دانشیار مهندسی و مدیریت 
کارشناس  میررضوی  کامیار  و  ساخت 
حقوق  پژوهشگر  و  دادگستری  رسمی 
مهندسی و با همکاری هیات تحریریه 
سیمای  انتشارات  توسط  و  شده  تالیف 

دانش به چاپ رسیده و در دسترس عموم قرار دارد.
حقوق ساخت یا حقوق مهندسی شاخه ای جدید و بین رشته ای علم 
حقوق است که جنبه هایی مثل حقوق تجارت، حقوق  کار، عقود، حقوق اموال، 
حقوق ثبتی و امثالهم را با دانش مهندسی، اخالق مهندسی و مسئولیت 

حرفه ای در هم می آمیزد.
این روزها حرفه هایی چون وکیل ساخت در دنیا رو به توسعه بوده 
و دانشگاه های مختلف جهان، رشته حقوق ساخت یا دوره های حرفه ای 
مرتبط را راه اندازی کرده اند. در کنار آنها، جامعه بین المللی حقوق ساخت 
سالهاست که فعالیت خود را شروع کرده و خدمات متعددی ارائه می دهد.

در بسیاری از کشورهای دنیا برای ورود به این حرفه آزمون اخالق 
حرفه ای و حقوق مهندسی شرط است و این روزها حقوق ساخت بخش 
مهمی از حرفه مهندسی ساختمان است. در ایران نیز پس از شکل گیری 
پرونده های حقوقی و کیفری متعدد، مدتی است که مباحث حقوق مهندسی 

مورد توجه قرار گرفته است.
و  ساخت  حقوق  های  درس   ۱3۸6 سال  از  روانشادنیا  مهدی  دکتر 
مدیریت و مقررات پیمان را در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه 
تدریس می کند و مهندس کامیار میررضوی نیز ۲۰ سال است که به جمع 
و  آموزشی  جلسات  برگزاری  و  بررسی  و  نقد  و  متعدد  پرونده های  آوری 

تحلیلی پرداخته است.
کتاب حقوق مهندسی ساختمان در قالب ۱۰ فصل به عناوینی چون 
اجرای حق،  مهندسی،  مسئولیت  حقوقی،  های  پدیده  حقوق،  علم  مبانی 
قوانین و مقررات ساخت، نظام های حاکم بر ساخت و ساز، عوامل اجرای 
طرح های ساختمانی، اسناد و روند اجرای پروژه های ساختمانی، بیمه و در 

نهایت پرونده های قضایی مرتبط با ساختمان می پردازد.
این کتاب حاصل بیش از ۲۰ سال فعالیت حرفه ای و پژوهش در چرایی 
و چگونگی تحقق مسئولیت های مدنی، کیفری و انتظامی همکاران عضو 
جامعه بزرگ نظام مهندسی ساختمان کشور است و می تواند مرجع مناسبی 
برای دروس دانشگاهی حقوق مهندسی و حقوق ساخت بوده و مورد استفاده 

حرفه مندان صنعت ساختمان قرار گیرد.
امید می رود با انتشار این کتاب زمینه برای تصویب سرفصل های 
آموزشی حقوق مهندسی در رشته های مهندسی ساختمان فراهم آمده و با 
توسعه این علم کمکی به حرفه مندان و به ارتقا صنعت ساختمان شده و 

همه ذینفعان این صنعت بتوانند از آن بهره مند شوند.

کتابی برای »آموزش نوشتار توصیفی«
توصیفی«  نوشتار  »آموزش  کتاب 

نوشته محمد دهریزی منتشر شد.
 این کتاب با هدف آموزش مهارت 
توصیفی  متن  نوشتن  برای  نگارشی 
مرحله   ۱۰ آموزش  با  و  ۸۸ صفحه  در 
انتشارات مدرسه  توسط  نوشتن  مهارت 

منتشر شده است.
نوشتار  کتاب »آموزش  معرفی  در 

توصیفی« توسط ناشر آمده است: نوشتن مهارتی آموختنی است و امروزه 
حرفه ای اختصاصی و انحصاری نیست و آموزش آن یک ضرورت است  به 

ویژه که در عصر رسانه های دیجیتال زندگی  می کنیم.
الزام تدریس درس نگارش در مدارس، برگزاری کالس های آموزش 
نوشتن و راه اندازی مراکز درمانی نوشتن همه و همه نشان از نگرش نو 
به این مقوله دارد. در همین راستا کتاب های زیادی هم چاپ شده اند که 
هر کدام به نوعی راه گشا بوده اند. انتشارات مدرسه هم با توجه به ضرورت 
به  این زمینه  نیاز مخاطب و مأموریت کاری خود کتاب های متنوعی در 

چاپ رسانده است. 
شده  چاپ  تازگی  به  که  نوشتارتوصیفی«  مهارت  »آموزش  کتاب 
است رویکری کاماًل مهارتی دارد تا فراگیران بدون مقدمه و هراس درگیر 

نوشتن شوند. 
در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: ضرورت یادگیری »توصیف« از 
آن جهت است که پس از کسب این مهارت، خود به خود زمینه الزم برای 
»یادداشت  »خاطره«،  »داستان«،  مثل  نوشتن  گونه های  دیگر  یادگیری 

روزانه«، »مستند« و غیره فراهم می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

تقدیر وزیر فرهنگ از برگزاری موفق 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب

مدیرعامل  و  فرهنگی  امور  معاون  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برای برگزاری موفق نخستین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران تقدیر کرد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید عباس صالحی روز سه شنبه در مراسمی 
از محسن جوادی معاون امور فرهنگی و ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران به دلیل برگزاری موفق نخستین نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران تقدیر کرد.
اول تا دهم بهمن امسال، به دنبال برپا نشدن سی وسومین نمایشگاه 
بین  المللی کتاب تهران در پی شیوع ویروس کرونا نخستین نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران برگزار و با استقبال خوب مخاطبان نیز مواجه شد.
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران یک میلیون و ۲5۴هزار 
و 5۹۹ نسخه کتاب به ارزش 6۴۰ میلیارد و ۲5۸میلیون و ۷۷هزار و 56۸ 

ریال به فروش رسید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دنبال راهی برای حمایت از ناشران و 
بازار کتاب کشور بود و با استفاده از تجربیات حضور در نمایشگاه های مجازی 
برگزار شده توسط دیگر کشورها نظیر نمایشگاه بزرگ کتاب فرانکفورت، این 

رویداد فرهنگی در ایران به شکل مجازی برگزار شود.
ایوب دهقان کار مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با حکم 
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان ریاست برگزاری 

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب معرفی شد.
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بیش از یک هزار ناشر حضور 
داشتند و بیش از ۱۰۰ هزار عنوان کتاب برای عرضه در سایت نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران ارائه شد.
نهاد   ۱۴۲ و  کتاب  عنوان  هزار   ۲۰ با  خارجی  ناشر   ۱۸۰ همچنین 
نمایشگاه حضور  این  در  نیز  رایت سنتر  در بخش  ادبی  آژانس  و  فرهنگی 
داشتند. هزینه ارسال کتاب ها نیز از سوی شرکت پست جمهوری اسالمی 

برای همه مخاطبان رایگان اعالم شده بود.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران با وجود اتفاقات نه چندان خوشایند در 
آغاز کار خود، پایانی درخشان را رقم زد. پایانی که پس از ۱۰ روز برگزاری 
نمایشگاه که ۸ روز فروش آنالین داشت، بیش از 6۲ میلیارد تومان درآمد 
برای ناشران سراسر کشور داشته و توانسته بخشی از مشکالت آنها را تا 
حدودی برطرف کند تا آنچه ایوب دهقانکار مدیر عامل خانه کتاب تسهیالت 
اعطایی به ناشران خوانده است، در قالب بن های خرید کتاب، تحقق یابد.

تا  یکم  از  تمدید  بار  دو  با  تهران،  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 
دهم بهمن برگزار شد.

گنبد تاریخی آرامگاه عطار
 در نیشابور مرمت شد

مشهد- ایرنا- رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
کاشیهای  و  عطار  آرامگاه  تاریخی  گنبد  مرمتی  عملیات  پایان  از  نیشابور 

فیروزه ای آن در این شهر خبر داد.
محمداسماعیل اعتمادی مقدم روز شنبه در این خصوص به خبرنگار 
تاریخی، طبیعی و  باستانی،  تنها بخاطر جاذبه های  نه  نیشابور  ایرنا گفت: 
زمین  ایران  فرهنگ  مهم  میراثهای  عنوان محل  به  بلکه  خود  بوم گردی 
همچون آرامگاههای خیام و عطار و مجموعه موزه ای شادیاخ به عنوان یکی 
از مقصدهای گردشگران داخلی و خارجی در خراسان رضوی مشهور است. 
وی افزود: به همین خاطر مرمت مستمر و شایسته این میراث درخشان 
ایران در جهان مورد توجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
قرار دارد. رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی نیشابور  
ادامه داد: اجرای پروژه مرمت کاشیهای تاریخی گنبد آرامگاه عطار از مهر 

ماه امسال توسط متخصصان میراث فرهنگی آغاز شد.
فیروزه ای  گنبد  کاشیهای  تمام  تاکنون  مدت  این  ظرف  گفت:  وی 
آرامگاه عارف و شاعر نامدار ایران زمین که بر اثر فرسایش عوامل طبیعی 
همچون گرما، سرما، بارندگی و گرد و خاک فرسوده و تخریب شده بود به 

شکلی شایسته و حرفه ای مورد مرمت متخصصان این حوزه قرار گرفت.
اعتمادی مقدم افزود: این عملیات مرمتی با هزینه چهار میلیارد ریال به 

 صورت کامل اجرا شد و هم اکنون به اتمام رسیده است. 
آرامگاه عطار نیشابوری که به شماره ۱۱۷3 در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شده، واقع در میانه باغی مصفا در فاصله دو کیلومتری آرامگاه حکیم 
عمر خیام در نیشابور قرن نهم هجری قمری در دوره حکومت امیرنظام الدین 
علی شیر نوایی از فرمانروایان خوشنام سلسله تیموریان در قالب یک بنای 
هشت ضلعی با سنگ مقبره از نوع سنگ سیاه و عمودی با حجاری اشعاری 
بر روی آن، ساخته شد. این بنا که بطور کامل در دوره پهلوی دوم مورد 
مرمت و بازسازی قرار گرفت، پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز در دهه 

۱3۷۰ مرمت شده است.
۲5 فروردین  ماه هر سال در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران با 

عنوان »روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری« نامگذاری شده است.
که  ایرانی  نامدار  شاعر  و  عارف  این  جهانی  بزرگداشت  ویژه برنامه 
یافته،  و شهرتی جهانی  مرزهای کشورمان گذشته  از  آوازه اش  قرنهاست 
قرار است به همت سازمان یونسکو فروردین  ماه سال آتی در نیشابور واقع 

در فاصله ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد برپا شود. 

در جلسه شواری هنر شورای عالی 
»شعر  شدن  اضافه  فرهنگی،  انقالب 
شمول  حوزه  به  داستانی«  ادبیات  و 
فعالیت های مؤسسه هنرمندان پیشکسوت 
عالی  شورای  هنر  شورای  تصویب  به 

انقالب فرهنگی رسید.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی، 
سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب 
و  شصت  دستور   از  پیش  در  فرهنگی 
چهارمین شورای هنر شورای عالی انقالب 
فرهنگی که در محل دبیرخانه این شورا 
برگزار شد، با تأکید بر نافذ بودن مصوبات 
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  هنر،  شورای 
انقالب  عالی  شورای  داخلی  نامه  آیین 
شورای  عنوان  به  هنر  شورای  فرهنگی، 
تخصصی و اقماری شورای عالی انقالب 
فرهنگی عنوان شده است.  بر اساس این 
تخصصی  شوراهای  مصوبات  آئین نامه، 
از دو  بعد  انقالب فرهنگی  شورای عالی 
استحضار  به  هفته تصویب در آن شورا، 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اعضای 
رسانده می شود و در صورت عدم اعتراض 
و  می شود  تلقی  مصوبه  عنوان  به  اعضا 
قابلیت ابالغ از طرف رئیس شورای عالی 
انقالب فرهنگی را دارد. البته اگر دو نفر 
از اعضا نسبت به مصوبه اعتراض داشته 
انقالب  عالی  شورای  دستور  در  باشند، 

فرهنگی قرار می گیرد.
مشاور  عبدالهی،  اصغر  همچنین 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
شورای  مصوبات  اجرای  و  ابالغ  روند 
هنر، خاطرنشان کرد: مصوبات شوراهای 
اقماری که بر اساس مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی تشکیل می شوند، بعد از 

حکم  شورا،  آن  در  تصویب  از  هفته  دو 
مصوبه را دارد و الزم االجراست.

رییس  اسماعیلی،  علیرضا  ادامه  در 
اول  دستور  به  توجه  با  هنر  فرهنگستان 
حقوقی  ماهیت  بررسی  به  که  جلسه 
موسسه »فرهنگی و هنر صبا« و مؤسسه 
داد:  توضیح  داشت،  اختصاص  »متن« 
ده گانه  فعالیت های  و  وظایف  از  بخشی 
فرهنگستان هنر شامل حوزه تجسمی و 
نشر توسط مؤسسه فرهنگی و هنری صبا 
و  مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری 

)متن( انجام می شود.
توضیحاتی  ارائه  به  ادامه  در  او 
و  وظایف  شکل گیری،  تاریخچه  درباره 
و  پرداخت  مؤسسه  دو  این  دستاوردهای 
توسط  مؤسسه  دو  این  اساسنامه  گفت: 
شورای هنر شورای عالی انقالب فرهنگی 
مقررات  شامل  و  رسیده  تصویب  به 

مؤسسات غیرانتفاعی است.
مورد  در  این که  بیان  با  اسماعیلی 
ماهیت حقوقی موسسه فرهنگی و هنری 
صبا و موسسه متن مشکالتی وجود دارد، 
افزود: پیشنهاد فرهنگستان هنر این است 
مؤسسه  صورت  به  مؤسسه  دو  این  که 
عمومی غیردولتی فعالیت داشته باشند و 
همچنین ماده واحده ای به »ماده ۸۸ قانون 
دولت«  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
اضافه شود که بر اساس آن این مؤسسات 
بتوانند از امکانات فرهنگستان هنر استفاده 

کنند و به فعالیت خود ادامه دهند.
در ادامه اعضای جلسه تأکید کردند 
فرهنگستان  ارکان  از  یکی  انتشارات  که 
هنر است و بسیاری از کتاب های مؤسسه 
است،  دانشگاهی  منبع  و  نیز مرجع  متن 
همچنین یکی از اهداف تشکیل مؤسسه 

که  است  بوده  این  صبا  هنری  فرهنگی 
و  گیرد  عهده  بر  را  کشور  اکسپو  نبض 
»به  مؤسسه  دو  این  که  دادند  پیشنهاد 
صورت مؤسسه عمومی غیردولتی فعالیت 
کنند. همچنین از آن جا که امکان تفکیک 
فرهنگستان  از  موسسه  دو  این  وظایف 
به  مؤسسه  دو  »این  ندارد،  وجود  هنر 
درآمد  اما  شوند  ملحق  هنر  فرهنگستان 
خودکفا داشته باشند«، همچنین می توان 
بررسی کرد »این دو مؤسسه ادغام شوند 
و به عنوان یک بنیاد فعالیت داشته باشند.« 
پس از بحث و بررسی اعضا، تصویب 
و  صبا  هنری  و  فرهنگی  موسسه  شد 
عمومی  مؤسسه  حکم  در  متن  موسسه 

غیردولتی فعالیت کنند.
دستور دوم این جلسه به ارائه گزارش 
در مورد مصوبه پیشنهادی شورای عالی 
ملی  سند  درباره  شهرسازی  و  معماری 
اسالمی  ایرانی-  شهرسازی  و  معماری 
توسط  گزارش  این  که  داشت  اختصاص 
خط  معاون  حاجیلویی  محمود  دکتر 
نه  دبیرخا فرهنگ  ستاد  مشی گذاری 
شد  ارائه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
و پس از بحث و بررسی اعضا برخی از 
اصالحات پیشنهادی شورای عالی معماری 
و شهرسازی در متن سند ملی معماری و 
شهرسازی ایرانی ـ اسالمی در جلسه به 

تصویب رسید.
 ، ر حسینی پو م  نیکنا مه  ا د ا ر  د
مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت 
درباره دستور آخر این جلسه که به بررسی 
ادبیات  و  »شعر  شدن  اضافه  موضوع 
فعالیت های  شمول  حوزه  به  داستانی« 
اختصاص  پیشکسوت  مؤسسه هنرمندان 
داشت، خاطرنشان کرد: مؤسسه هنرمندان 

پیشکسوت بر اساس مصوبه 5۸5 شورای 
 ۱3۸5 سال  در  فرهنگی  انقالب  عالی 
تأسیس و در سال ۱3۹۱ راه اندازی شده 
است و وظیفه اصلی آن ارائه خدماتی به 
هنرمندان پیشکسوت و درجه یک هنری 
باالی 6۰ سال است. تقریبًا ۷۰۰ هنرمند 
مختلف  هنرهای  زمینه   در  پیشکسوت 
تجسمی  سنتی،  نمایشی،  هنرهای  مانند 
پیشکسوت  هنرمندان  مؤسسه  عضو  و... 
هستند و این مؤسسه به عنوان مؤسسه ای 
جمع  آن  در  مختلف  هنرهای  اکثر  که 

هستند، مطرح است.
ن  ا مند هنر سسه  مؤ مل  عا یر مد
ئه شده  را ا خدمات  درباره  پیشکسوت 
توسط این مؤسسه، گفت: بیشترین خدمات 
این مؤسسه در زمینه کمک های معیشتی، 
رفاهی، پزشکی، پرستاری و... به هنرمندان 
است.   بوده  مؤسسه  عضو  پیشکسوت 
پیشکسوت  هنرمندان  مؤسسه  پیشنهاد 
این است که اصالحاتی در اساسنامه این 
شمول  گروه های  افزایش  بابت  مؤسسه 
فعالیت های مؤسسه هنرمندان پیشکسوت 

اعمال شود.
وزیر  صالحی،  سیدعباس  همچنین 
درباره موضوع  ارشاد اسالمی  و  فرهنگ 
داستانی«  ادبیات  و  »اضافه شدن »شعر 
مؤسسه  فعالیت های  شمول  حوزه  به 
هنرمندان پیشکسوت« گفت: حوزه شعر 
و ادبیات داستانی به عنوان هنر مکتوب و 
کالمی مطرح هستند و این حوزه نسبت 
با مؤسسه هنرمندان  روشن و مشخصی 
ادبیات  و  شعر  حوزه  دارد.   پیشکسوت 
داستانی در آئین نامه ارزشیابی هنرمندان 
مدارج  گواهی نامه  دریافت  مشمول  نیز 

هنری، انتخاب دبیر هنری و... است.

اضافه شدن ادبیات به حوزه فعالیت های مؤسسه هنرمندان پیشکسوت 

تخریب خانه احمد محمود نویسنده مشهور خوزستانی، مساله 
تخریب بافت تاریخی اهواز را دوباره به میان آورده است.

مهر ماه امسال بعد از اینکه خانه پدری احمد محمود نویسنده 
برجسته معاصر خوزستانی، از سوی خانواده اش فروخته شد، فعاالن 
میراث فرهنگی ابراز نگرانی کرده و خواستار حفاظت از این بنای 

فرهنگی و تبدیل آن به موزه مشاهیر اهواز شدند.
بافت  در  و  اهواز  شهر  مرکز  در  محمود  احمد  پدری  خانه 
تاریخی این کالنشهر اما در حالی در روز جمعه گذشته )۲۴ بهمن( با 
بلدوزرهای مالک جدید با خاک یکسان شد، که شهرداری اهواز و اداره 
میراث فرهنگی، همچنان انگشت اتهام به سوی یکدیگر گرفته اند.

شهرداری اهواز همانند موارد مشابه تخریب خانه های تاریخی 
اخیر  روزهای  در  چه  اگر  خرابی هاست.  این  از  بی اطالعی  مدعی 

اسنادی از تسویه حساب مالی مالک بنا و چراغ سبز شهرداری برای 
تخریب منتشر شده است.

تخریب یادگار احمد محمود، مطالبه قدیمی فعاالن فرهنگی 
اجتماعی برای حفاظت از بافت تاریخی اهواز و اختالف حل نشده 

شهرداری و میراث فرهنگی را دوباره به میان آورده است.
وعده برخورد با متخلفان

شهردار اهواز صیانت از بافت تاریخی را وظیفه میراث فرهنگی 
می داند و می گوید: شهرداری اهواز در ماجرای تخریب خانه پدری 
احمد محمود نویسنده خوزستانی به وظایف خود عمل کرده ولی این 

میراث فرهنگی است که به وظایف خود عمل نمی کند.
موسی شاعری در گفت وگو با ایرنا می گوید: شهردار منطقه 
برای تخریب  تاکید کرده است که هیچ مجوزی  تلفنی  در تماس 

نداده ایم و مالکان از داخل ساختمان، به صورت غیرقانونی و بدون 
برخورد  متخلفان  با  راستا  در همین  کرده اند،  تخریب  را  آن  مجوز 
قانونی می کنیم و اگر در مجموعه شهرداری قصوری صورت گرفته 

باشد نیز برخورد خواهد شد.
شاعری هر گونه مذاکره با اداره میراث فرهنگی درباره حفاظت 
از خانه احمد محمود را رد می کند و می افزاید: اصال میراث فرهنگی 
هیچ توافقی با شهرداری نداشته، متاسفانه میراث فرهنگی به وظایف 
خود عمل نمی کند و فقط نامه ه ایی ارسال می  کند بدون اینکه بعدا 
پیگیری انجام دهد به طوری که من تا امروز هنوز مسئوالن میراث 

فرهنگی را ندیده ام زیرا هیچوقت برای پیگیری امور نیامده اند.
وی تاکید می کند: وظیفه ذاتی و اساسی اداره میراث فرهنگی 
حفاظت و صیانت از بناهای تاریخی ، پیگیری ، مذاکره و اقدام از 

طریق راهکارهای قانونی است، حفاظت از بافت تاریخی از وظایف 
شهرداری نیست و درباره حفاظت از بافت تاریخی باید از مسئوالن 
میراث فرهنگی سوال شود، وظیفه شهرداری این است که نگذاریم 
کسی پروانه تخریب بگیرد که در مورد این بنا، مجموعه شهرداری 

به وظایف خود عمل کرده  و برای مالک پروانه صادر نکرده است.
بافت تاریخی جزو وظایف شهرداری و شورا نیست

قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی، 
شهرداری ها و شورای شهرها را به عنوان یکی از نهادهای مسئول 
در حفظ و احیای بافت تاریخی معرفی کرده و ماده ۱۴ این قانون 
شهرداری و شورای شهرهای دارای بافت تاریخی فرهنگی مصوب 
را مکلف کرده در تخصیص بودجه عمرانی ساالنه شهر، این بافت ها 

را در اولویت قرار دهند.

سرنوشت مبهم بافت تاریخی اهواز

زل
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از چپ: رهنورد زریاب، محمود دولت آبادی و حسین فخری 
اختصاصی دنیای جوانان

خراب می شوم از 
دیدن و ندیدن تو

بهمن صباغ زاده

هزار فلسفه دارد کسی که مجنون است
به ویژه آن که جنون را به عشق مدیون است

طال که هیچ، که از اشک نیز پاک تر است
حساِب هرکه سرش از حساب بیرون است

خراب می شوم از دیدن و ندیدن تو
که چشم های خماِر تو مست و میگون است

غم ِ تو خون ِ دلم را به شیشه ریخته است
تو الک می زنی آرام و من دلم خون است

Kز گریه مردم چشمم نشسته است به خون
ببین که در طلبت حال مردمان چون است«
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نوفل لوشاتو با روایتي از داود نامور

داود نامور با اشاره به آغاز به کار 
عمارت نوفل لوشاتو در محل جدید و 
از برنامه ریزی برای  با رویکردی نو، 
تولید تئاترهایی در سال آتی خبر داد 
بیست  پروژه، شب  نخستین  و گفت 
و یکم مي باشد که براساس متنی از 

محمود استادمحمد و به کارگردانی مهدی 
تئاتري همچنین  این چهره  به صحنه می رود.  رضایی فروردین ۱۴۰۰ 
یادآور شد: به خاطر شناخت از کارگردان کار و ظرفیت های نمایش شب 
بیست و یکم، بنا بر این شد تا نخستین پروژه تولید تئاتر نوفل لوشاتو این 
اثر باشد. این متن بارها از سوی کارگردان های مختلف اجرا شده، ولی 
این نمایشنامه ۱۱ سال پیش زیر نظر محمود استادمحمد تمرین شده که 

باعث شد به کشف جدیدی از الیه های پنهانی آن برسیم.

رضا ایرانمنش و کارگرداني سپهساالر

و  یگر  ز با نمنش  ا یر ا ضا  ر
تلویزیون  سینما،  محبوب  کارگردان 
از  دوری  دوره  یک  از  پس  تئاتر  و 
سریال  کارگردانی  با  هنری،  کار 
برمی گردد.  به حرفه خود  سپهساالر 

سریال سپهساالر جدیدترین کار ایرانمنش 
پس از فیلم ها و سریال هایی است که پیش 
از دوران بیماري اش در آنها جضور داشته و حاال بعد از بهبودي نسبي 
در قامت کارگردان قرار است این مجموعه ۲6 قسمتي را تولید کند. این 
هنرمند باسابقه از سال ها پیش سناریوی سریال سپهساالر را نوشته و 
اکنون بعد از سال ها قصد دارد با تولید آن به عرصه کارگردانی برگردد. 
پیش تولید این سریال که در فضای طنز و در ژانر اجتماعی و دفاع مقدس 
نوشته شده، از چندی پیش آغاز و  از اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مقابل 

دوربین می رود.

همایون شجریان: مي خواهم زنده بمانم

از  سریال  ساخت  روزها  این 
خلي  ا د نالین  آ پلتفرم هاي  سوي 
بسیار داغ است و درواقع یا خودشان 
یا  مي دهند  سریال  تولید  سفارش 
را خریداري  سریال هاي ساخته شده 

مي کنند و حاال خبر ساخت سریالي دیگر 
شده  منتشر  بمانم،  زنده  مي خواهم  نام  با 
و  شادمان  علی  شریفی،  پدرام  دولتشاهی،  سحر  بهداد،  حامد  است. 
عنوان  به  پروژه  این  با  تاکنون  که  هستند  بازیگراني  احمدی  مهران 
بازیگر قرارداد بسته اند. این سریال به کارگردانی شهرام شاه حسینی و 
قصه ای  که  است  عاشقانه  ملودرام  یک  شایسته،  محمد  تهیه کنندگی 
در دل اتفاقات پرشمار دهه 6۰ را روایت می کند. اما نکته جالب توجه 
حضور همایون شجریان در این سریال است که قرار است براي این 

سریال چند قطعه مختلف تولید کند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

بازدید حسین علیزاده از ارکستر ملي ایران

ده   علیزا حسین  گذشته  روز 
موسیقی  پیشگام  آهنگساز  و  نوازنده 
به  وحدت  تاالر  در  حضور  با  ایرانی 
تماشای تمرین ارکستر ملی ایران که 
جشنواره  برای  آماده سازی  حال  در 
موسیقی فجر است، نشست. ارکستر 

جشنواره  ششمین  و  سی  در  ایران  ملی 
موسیقی فجر، قطعه سالم از استاد حسن کسایی را با تنظیم ارکستر استاد 
علیزاده به روی صحنه برده و اجرا می کند. علیزاده ضمن تماشای تمرین 
نوازنگان ارکستر با آنها به گفتگو پرداخت و با اشاره به زنده یاد استاد حسن 
کسایی گفت: باید سرمان را باال نگه  داریم که این همه فرهنگ غنی 
داریم، مراقب باشیم آن را از دست ندهیم و قدر این ارکستر که اسمش 

ارکستر ملی است را بدانیم چرا که مسئولیتش سنگین است.
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از ممیزي روي ترانه ها تا خوانندگاني که شعر مي گویند...

کسری بختیاریان: کسی که بلد است فارسی حرف بزند الزاما ترانه سرا نیست!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد جسین زاده

این روزها وضعیت ترانه و ترانه سرایي در 
موسیقي کشورمان وضعیت چندان مناسبي نیست 
و بسیاري از خوانندگان جوان، خودشان دست به 
ترانه سرایي مي زنند و چون تکنیک و اصول این 
بازار  روانه  را  بي کیفیتي  آثار  نیستند،  بلد  را  کار 
مي کنند. از طرفي ترانه هایي که با زبان محاوره 
سروده مي شود نیز معضل دیگري است که این 
روزها گریبان موسیقي را گرفته و روز به روز سطح 
شنیداري و کیفي مخاطب را هم تنزل مي دهد. 
کسری بختیاریان ترانه سرای جوان از سال ۱3۹۱ 
فعالیت حرفه ای خود را در زمینه ترانه سرایی شروع 
دیوانه  من  کوه،  مانند  ترانه هایی  تاکنون  و  کرد 
نیستم، قهوه، سوگوار، تو که نیستی، تلفات و نیست 
عباسی،  سیامک  همچون  خوانندگانی  برای  را 
گلزار  و محمدرضا  رستاک حالج، سینا حجازی 
سروده است. بختیاریان ۲ مجموعه کتاب ترانه با 
نام های تن به تن و انفرادی دو نفره را منتشر کرده 
است. با او درباره شرایط این روزهای ترانه سرایی 

گفتگو کرده ایم...

از  برگردیم...  عقب تر  به  کمي  ابتدا  -در 
چه زماني کارتان را در عرصه ترانه آغاز کردید؟

به عنوان  خود  حرفه ای  فعالیت  *من 
در  و  کردم  شروع   ۱3۹۱ سال  از  را  ترانه سرا 
این سال ها با خوانندگان مختلفی مانند سیامک 
عباسی، رستاک حالج، سینا حجازی، محمدرضا 
منتشرشده  اثر   ۸۰ حدود  کرده ام.  کار  و...  گلزار 
دارم و به تازگی نیز دارم با فرزاد فرزین همکاری 
کرده ام  چاپ  ترانه  مجموعه  کتاب   ۲ می کنم. 
که کتاب انفرادی دو نفره سال ۱3۹3 از طریق 
دیگری هم  و  آمد  بیرون  پنجم  انتشارات فصل 
کتاب تن به تن بود که انتشارات نگاه آن را چاپ 
کرد. چاپ اول هر ۲ کتاب به پایان رسیده ولی 
هنوز برای چاپ بعدی آنها اقدامی نکرده ام. یک 
مجموعه ترانه جدید نیز آماده دارم که فعال دست 

به انتشارش نزده ام.

با  همکاری  برای  یي  کتورها فا -چه 
خواننده ها دارید؟

*هر ترانه سرایی فضای ذهنی خود را دارد. 
من همیشه مشتاق بوده ام با خواننده هایی کار کنم 
که ترانه برای آنها مهم بوده است. تقریبا رزومه ام 
نیز دارد همین را می گوید. من تنها ترانه سرایی 
یعني سیامک عباسی،  ترانه سرا  به 3  هستم که 
داده ام.  ترانه  حجازی  سینا  و  حالج  رستاک 
همیشه سعی کرده ام با خوانندگانی کار کنم که 
مخاطبشان، کالم جدی است و ادبیات در آثارشان 
وجود دارد. خوشبختانه تا االن هم هر اتفاقی که 

افتاده اتفاق خوبی بوده است.

-چقدر برایتان اهمیت دارد که چه ملودی 
و چه تنظیمی روی ترانه شما بنشیند؟

*قطعا اهمیت دارد. من از سال گذشته تیم 
خاص خودم را تشکیل داده ام و االن خودمان داریم 
از صفر تا صد کار را تولید می کنیم. آهنگسازی که 
با ما کار می کند شاهین راستین است که ما قبال با 
همدیگر پروژه های موفقی را داشته ایم. 3 کاری که 
با سیامک عباسی کرده ام را شاهین ساخته است. 
تنظیم کننده تیم ما نیز فرید مهاجرپور است که 
االن با افراد زیادی کار می کند و جوان موفق و 
خوبی است. تولید بخشی از کارها را تیم خودمان 
از کارها  مدیریت می کند ولی یک بخش دیگر 
وقتی  به هرحال  دارد.  را  خودش  خاص  فضای 

با رستاک کار می کنم او خودش آهنگ می سازد 
ولی ازآنجایی که فضای ذهنی ما نزدیکی زیادی 
برایم  همیشه  همکاری مان  دارد،  همدیگر  به 
جذاب بوده است. اکثرا برای من مهم است که 
حداقل کار موردپسند خودم باشد چون اگر خودم 
کار را دوست نداشته باشم قطعا مخاطب من نیز 

آن را دوست ندارد.

تابع  ترانه  روزها  این  معتقدند  -عده ای 
ملودی شده و به همین خاطر سطح ترانه ها افت 

کرده است. شما روی ملودی ترانه می گویید؟
بود  ترانه  صرفا  صددرصد  تقریبا  *اوایل 
که بعدا روی آن ملودی گذاشته می شد ولی در 
کارهایی که خودمان تولید می کنیم بیشتر سعی 
از  بخشی  معموال  باشد.  دو  هر  از  تلفیقی  داریم 
داده  آهنگساز  به  که  بود  موزونی  ترانه   کارها 
ترجیع بند  روی  می کردیم  سعی  بعد  و  می شد 
به  نسبت  من  بنویسیم.  جذاب  ملودی  یک  آن 
ولی  ندارم  مقاومتی  بنویسم  ملودی  روی  اینکه 
روی  وقتی  که  نمی کنم  کتمان  حال  عین  در 
پایین  کار  کیفیت  ناخواسته  می نویسیم  ملودی 
به عنوان  آن صورت دست شما  در  می آید چون 
ترانه سرا باز نیست و این ملودی است که به شما 
حکم می کند چه چیزی را بنویسید و چه چیزی 
را ننویسید. در واقع کار بسیار سخت تر می شود. 
از یک بابت می توان گفت که پاپ امروز بیشتر 
از آن که ترانه محور باشد، ملودی محور است. به 
همین خاطر کمی سطح کیفی کار گرفته می شود. 
که  هستند  تندی  ملودی های  عموما  ملودی ها 
کالم روی آنها به سختی می نشیند. ترانه سرا نیز 
فقط دارد آن ملودی را با کلمات پر می کند. ما 
کارهای زیادی داریم که روی ملودی نوشته شده  
و بسیار کارهای خوبی هم شده اند ولی واقعیت 
این است که وقتی به سمت ملودی   محور شدن 
پیش می رویم ناخواسته این اتفاق می افتد و کیفیت 

متن پایین می آید.

-خیلي معتقد هستند که سطح ترانه ها افت 
کرده و ما از دورانی که ترانه ها از سطح مناسبی 
برخوردار بودند فاصله گرفته ایم. به نظر شما سطح 

ترانه ها واقعا افت کرده؟
*از ۲ جهت باید به این سوال نگاه کرد. 
نخست اینکه آیا سطح ترانه مکتوب ما افت کرده 
یا سطح ترانه ای که مخاطب دارد می شنوند؟ اگر 
بگوییم ترانه سراهای ما به خوبی قبل نمی نویسند، 
یکسری  ما  مخالفم.  حرف  این  با  به شدت  من 
استعداد جوان در ایران داریم که شاید کسی اسم 
آنها را نشناسد ولی تا دلتان بخواهد ترانه خوب 
اجرانشده دارند. بحث سر این است که آن ترانه ها 
به دالیل مختلفی به اجرا نمی رسند. از یک جهت 
دیگر وقتی به صورت عمومی نگاه کنیم، می توان 
گفت ما نسبت به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ 
داریم آثار ضعیف تری می شنویم. این مسئله دالیل 
مختلفی دارد که یکی از آنها دقیقا به همین مسئله 
برمی گردد که اکثر کارها روی ملودی رفته است.

در  روزها  این  که  بحث هایی  از  -یکی 
موسیقی مطرح می شود ظهور پدیده سانگ رایترها 

است. نظرتان راجع به این موضوع چیست؟
*آمدن سانگ رایترها یک ُحسن داشت و 
آن این بود که آنها توانستند ملودی های جذابی 
بگذارند.  آن  روی  نیز  را  و کالم  کنند  را خلق 
موسیقی  بازار  در  دارند  االن  که  کسانی  اکثر 
از  هستند.  سانگ رایتر  خودشان  می کنند  کار 
که  است  این  دارد  که  ایرادی  یک  طرفی هم 
اینکه  علیرغم  درصدشان   ۹۰ از  بیشتر  شاید 

تکنیک های  با  ولی  هستند  خوبی  آهنگسازان 
ملودی  آن  یعنی  ندارند.  آشنایی  نوشتن  ترانه 
کالم  یک  با  منتها  می شود،  شنیده  درنهایت 
نقش  که  شده  باعث  مسئله  همین  ضعیف. 
ترانه سراها در ۴-5 سال اخیر کمرنگ تر شود. 
در حال حاضر همه دارند به سمت سانگ رایت 
خوب  بابت  یک  از  مسئله  این  می روند.  پیش 
است، اما به شرط اینکه این سواد در مورد ترانه 
بلد  که  کسی  الزاما  باشد.  داشته  وجود  نوشتن 
است فارسی حرف بزند ترانه سرا نیست. تصور 

با  اکثرا  که  است  این  دارد  وجود  که  اشتباهی 
چه  ترانه سرا  فالن  مگر  می گویند  خودشان 
چیزی گفت که من نتوانم بگویم؟! واقعا اینطور 
نیست. سال ها تجربه و آزمون و خطا می خواهد 

بنویسید. ترانه موفق  بتوانید یک  تا شما 

-بحث بعدی که وجود دارد، بحث ممیزی 
ترانه است!

کار  و  کرده  فلج  را  ترانه  واقعا  *ممیزی 
می شود.  سخت تر  دارد  روزبه روز  ترانه سراها 
این موضوع  در  و  نیست  قرمز مشخص  خطوط 
کامال سلیقه ای عمل می شود. اگر بخواهیم وارد 
بحث ممیزی شویم، یک بحث ممیزی فنی داریم 
و یک بحث ممیزی محتوایی. اگر بحث ممیزی 
فنی است، بیاییم قافیه ها را چک کنیم. االن از هر 
5 اثری که بیرون می آید، ۴تای آنها غلط قافیه ای 
دارند. بنابراین متوجه می شویم که ممیزی فنی 
چندان جدی نیست. بحث دیگری که وجود دارد 
دایره  بخش  این  در  که  است  محتوایی  ممیزی 
بسیار تنگ شده. رسالت یک هنرمند این است 
که در مورد جامعه خودش دغدغه مند عمل کند 
و حرف جامعه را بزند. ما می دانیم که این ترانه ها 
به هیچ عنوان مجوز نمی گیرند ولی االن یکسری 
آنها عمال  کارهای عاشقانه دارد رد می شود که 

هیچ خط قرمزی را رد نکرده اند و همه چیزشان 
رد  ناامیدی  ترویج  به عنوان  اما  است،  درست 
می شوند. ممیزی باعث شده که خالقیت از بین 
برود. ما داریم یکسری کارهای بی مصرف تولید 
دغدغه  نه  و  دارند  شاعرانگی  نه  که  می کنیم 
که  می گوییم  چیزهایی  داریم  صرفا  اندیشه.  و 
خالقیت  اساسا  بگوییم.  نداریم  دوست  خودمان 
و هویت هنرمند ها و آثارشان از بین رفته است. 
شما می توانید صدای یک خواننده را از روی یک 
بردارید و بدهید یک خواننده دیگر بخواند  شعر 

و هیچ اتفاقی هم نیفتد. همه شبیه هم شده ایم. 
همه داریم حرفی را می زنیم و سطحی از کیفیت را 
ارائه می دهیم. در واقع همه داریم یک کار عاشقانِه 
بی مصرف و کهنه ارائه می دهیم. جالب است که 
سطحی  ما  ترانه  که  می کنند  مصاحبه  دوستان 
شده ولی واقعا اینطور است. ما االن ترانه سراهای 
جوانی داریم که انگار 5۰ سال است که دارند ترانه 

می نویسند ولی به بازار راه پیدا نمی کنند.

-شما با ممیزي هاي مشکل دارید؟
مشکل  هم  تکنیکال  ممیزی  با  *من 
است.  قواعد  شکستن  اصوال  هنر  که  چرا  دارم، 
مثال ببینید مهدی یراحی یک اثری به نام سرما 
نزدیکه منتشر کرده که این کار اصال قافیه ندارد. 
ترانه آن اثر را روزبه بمانی گفته و کار بسیار خوبی 
است. می خواهم بگویم اینکه صرفا قافیه ها درست 
باشد یا نه، اهمیت زیادی ندارد. من جزو کسانی 
هستم که همیشه در کارهای خودم قافیه را رعایت 
باید  می کنم ولی می گویم چه کسی گفته حتما 
به  اثری  هیچ  االن  تا  شود؟  رعایت  چارچوب ها 
خاطر اینکه قافیه هایش درست یا غلط بوده، مورد 
بیاییم فرض را  نقد عموم قرار نگرفته است. ما 
بر این بگذاریم که بد است بگوییم قافیه ها غلط 
هستند و بگذاریم مخاطبان خودشان انتخاب کنند. 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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شرکت توزیع برق
 شهرستان اصفهان

آگهی مزایده عمومی
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد اجناس اسقاط مازاد موجود در خود را به استناد قانون برگزاري

معامالت وآئین نامه داخلی ،ازطریق سامانه الکترونیکی دولت به صورت مزایده عمومی به فروش برساند
الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبل ،یمراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند

سامانه شمارهشماره داخلی
مزایده

مبلغ تضمین( ریال)ساعت برگزاريموضوع مزایده

مطابق اسناد۸ صبحاجناس اسقاط مازاد99910081099001211000008

تاریخ برگزاري مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه 

1399/11/301399/12/061399/12/161399/12/17
پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱6 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف – ضمانت نامه( خود را به نشانی اصفهان چهار باغ عباسی – خیابان 
عباس آباد – ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 

بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  3۴۱۲۱۴۸6 -  ۰3۱ واحد مناقصات و مزایده ها – آقای کاظمی و جهت آگاهی بیشتر درمورد اطالعات 

اقالم مزایده ، حمل و بارگیري و ... این مزایده با شماره تلفن 3۴۱۲۲6۸6-۰3۱ انبار اسقاط تماس حاصل فرمائید
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹3۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام :۸۸۹6۹۷3۷ -۰۲۱ و ۸5۱۹3۷6۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید .

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: در اسناد درج شده است. 
* شرکت کنندگان در مزایده  می بایست حداکثر ۷۲ساعت  قبل از آخرین مهلت  اتمام زمان مزایده با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد مزایدهاز 

آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مزایده گران می باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد
* به پیشنهادات فاقد اسناد و مدارک مزایده ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

بسمه تعالي
آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي

نوبت دوم )99/۱۱/۳۰(
   بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان چهار محال و بختیاري به آدرس : شهرکرد-دروازه سامان-خیابان پیروزي در نظر 
دارد اجراي پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکاران و اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه 
شرکتها و اشخاص ذیصالح دعوت بعمل می آید ، از تاریخ ۱3۹۹/۱۱/3۰  لغایت  ۱3۹۹/۱۲/۰3 ضمن واریز مبلغ 5۰۰.۰۰۰ریال 
به حساب ۴۹۷۴۹۴۱3۹ بنام بنیاد مسکن  استان نزد بانک کشاورزی شعبه میدان جهاد شهرکرد و ارایه رسید مربوطه جهت 
دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای بنیادمسکن استان به آدرس فوق مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از 
تکمیل اسناد مربوطه پیشنهاد قیمت خود را تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱3 به دبیر خانه حراست بنیاد 
مسکن استان واقع در ساختمان اداره کل بنیاد مسکن استان تحویل و رسید دریافت نمایند .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 

به پایگاه اطالع رساني مناقصات مراجعه گردد.

مدت پیشنهادی برآورد اولیه محل اجراعملیات مورد مناقصهردیف
پیمان

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه

1

تهیه و نصب درب های 
پارکینگ با کلیه وسایل و یراق 
آالت پروژه 5۶ واحدی آفتاب 

گهرو 

99.500.000 ریالیک ماه4.3۶8.000.000 ریالشهر گهرو

حتی ارزیابی فنی هم دچار پدیده نگاه سلیقه ای 
می شود. ممکن است اثر شما را یک ممیز تأیید 
کند ولی نفر دیگر آن را تأیید نکند. همان یک 
کاری که رد می شود امکان دارد سرنوشت هنری 

یک هنرمند را تغییر بدهد.

زیادی  خواننده های  اخیر  سال  چند  -در 
میان  این  در  و  رفته اند  گفتن  ترانه  سراغ  به 
آیا  می کنند.  کم توجهی  جوان  ترانه سرایان  به 
می توانیم بگوییم نقش ترانه سرا دارد در موسیقی 

ما کمرنگ می شود؟
سانگ رایتری  پدیده  با  مخالفتی  *من 
ندارم. اگر یک خواننده سوادش را داشته باشند 
از  یکی  بگوید؟  هم  ترانه  که  دارد  اشکالی  چه 
با  ما  که  است  این  دارد  وجود  که  مشکالتی 
آهنگسازانی  تعداد  هستیم.  روبرو  آهنگساز  فقر 
بگذارند  ملودی  به خوبی  ترانه  روی  بتوانند  که 
کم شده است. ما در بازار موسیقی آهنگسازان 
ملودی ها  که  داریم  افکاری  علیرضا  مثل  کمی 
را اینطور جادو کنند. همین مسئله باعث می شود 
که راهشان سخت شده و به سمتی رفته اند که 
ولی  می سازد  را  ملودی  طرف  می بینیم  مثاًل 
هیچ ترانه سرایی نیست که بتواند آن چیزی که 
خود  خاطر  همین  به  دربیاورد.  را  می خواهد  او 
آهنگساز ترانه ای را روی آن ملودی می گذارد و 
عموما هم مخاطب آن را می پذیرد. موسیقی پاپ 
برای من دو بخش دارد. یک بخش آن سرگرمی 
است که اصال چیز بدی نیست. موسیقی ای که 
فقط جنبه سرگرمی دارد و نه تعهدی دارد و نه 
باشد. صرفا  اجتماعی داشته  پیام  قرار است که 
سرگرمی  به  مردم  عالقه  و  نیاز  آن  است  قرار 
هنرمندی  بُعد  دیگر  بخش  یک  کند.  مرتفع  را 
دارند  خواننده ها  از  سری  یک  که  است  ماجرا 
کار آرت انجام می دهند. من می گویم آن قدری 
انجام  آرت  کار  دارند  که  خوانندگانی  کار  که 
می دهند سخت است، کار خوانندگانی که دارند 
نیست. شما  می دهند سخت  انجام  اینترتینمنت 
می کنید  تزریق  را  اندیشه ای  و  ایده  یک  دارید 
که  کسانی  پسند  مورد  چندان  است  ممکن  که 
دارند مجوز می دهند نباشد یا به هر دلیلی با آن 
مشکل داشته باشند. در همه جای دنیا، همیشه 
به  نسبت  سرگرمی  و  اینترتینمنت  بخش  آن 
آرت پرفروش تر بوده. حاال ما وقتی ممیزی ها را 
روی آن می گذاریم، کامال باعث سقوط آن هنر 
می شود. متأسفانه روزبه روز تعداد کارهای درخور 
شنیدن کمتر می شود. البته این موضوع به این 
معنا نیست که کارهای خوب تولید نمی شوند. به 
نظر من هنر بسیار بی رحم است. مِن ترانه سرا اگر 
می خواهم در این بازار بمانم باید بروم موسیقی 
را یاد بگیرم. این اولین نقدی است که به خودم 
است  خودم  نفع  به  حتی  اینطوری  است.  وارد 
چون می توانم ایده هایم را پیاده کنم و خودم را 
موزیسین ها  کنم.  به یک سانگ رایتر  تبدیل  به 
به سمت  ترانه سراها  ولی  آمدند  ترانه  به سمت 
موسیقی نرفتند. این یک ایرادی است که وجود 

دارد. به نظر من نقش ترانه سرا کمرنگ شده و 
خواهد شد ولی حذف نمی شود.

وارد  اینکه  برای  جوان  ترانه سرای  -یک 
بازار موسیقی شود قطعا با مشکالت متعددی روبرو 
خواهد شد. شما به عنوان یک ترانه سرای جوان که 
موفق شده اید با خوانندگان مختلفی همکاری کنید 

چه پیشنهادی به این ترانه سراها دارید؟
حتما  جوان  ترانه سراهای  می کنم  *فکر 
باشند. یک  برای خودشان داشته  تیم  باید یک 
تیم که حداقل شامل یک آهنگساز و در بهترین 
حاضر  حال  در  باشد.  تنظیم کننده  یک  حالت 
ترانه سرای  یک  به عنوان  شما  که  است  سخت 
جوان گمنام بخواهید ترانه تان را به دست یک 
خواننده برسانید. االن طوری شده که یک پکیج 
تحویل خواننده می دهند و خواننده هم کارهای 
که  دیگری  نکته  می پذیرد.  راحت تر  را  پکیجی 
می خواهم به آن اشاره کنم این است که حضور 
می خواهد.  آهنی  کفش  واقعا  عرصه  این  در 
زیادی  نقدهای  و  بشنوید  زیادی  نه های  باید 
پیدا  را  خودتان  جای  بتوانید  تا  کنید  تحمل  را 
بسیاری  است.  مهمی  بسیار  مسئله  این  کنید. 
زود  خیلی  می کنند  کار  دارند  که  جوان هایی  از 
را  بیزینسی  یک  وقتی  شما  می شوند.  خسته 
شروع می کنید احتماال از روز اول یک فیدبکی 
دارید ولی هنر اصال اینطور نیست. شما سال ها 
کنید.  برداشت  روزی  یک  واقع  در  تا  می کارید 
این مسئله مهمی است که حتما باید به آن توجه 
مهم  بسیار  هنر  راه  در  خستگی ناپذیری  شود. 
است. افراد زیادی بودند که کارشان عالی بوده 
ولی خسته و ناامید شده اند. همین مسئله باعث 
شده که نه تنها خودشان به آن جایگاهی که باید 
می رسیدند نرسیده اند، بلکه ما به عنوان مخاطب 
آنها را به عنوان کسانی که می توانند جریان ساز 
شوند را از دست داده ایم چون آن حوصله ای که 

باید باشد وجود نداشته است.

-اکثر ترانه هایی که می نویسید ترانه های 
جامعه  فضای  به  که  است  امروزی  و  عاشقانه  
کاری تان  فضای  درباره  کمی  دارد.  نزدیکی 

بگویید...
*همیشه تالش داشتم در هر ژانر و فضایی 
که کار می کنم طوری بنویسم که مخاطب عام 
رویکرد  درگیر  حال  عین  در  و  نزند  پس  را  آن 
سطحی هم نشود و این کار بسیار سختی است. 
کاری که عوام دوستش داشته باشند و خواص آن 
را نکوبند. درست مثل حرکت کردن روی لبه تیغ 
می ماند که اگر پایتان را یک سانتی متر این طرف تر 
بگذارید، خواص شما را می کوبد و نقد می کند و 
اگر آن طرف تر بروید، عوام می گویند که شما دور 
شده اید. من تا جایی که بتوانم سعی می کنم که کار 
محترم انجام بدهم. همیشه این دغدغه را داشته ام 
و برای آن تالش کرده ام ولی برای اینکه بدانیم 
چقدر موفق شده ام باید آن را به مخاطب بسپاریم. 
می نویسم  عاشقانه ای  کار  اگر  کردم  سعی  من 

دغدغه خودم از عشق باشد. یعنی در ترانه هایم 
شکلک درنیاورده ام. به تازگی نیز به خاطر فضای 
جامعه سعی کرده ام از دردهای اجتماع بنویسم. 
فکر می کنم باألخره این حرف ها جاهایی باید در 
هنری  به  کرده ام  بیاید. من صرفًا سعی  ترانه ها 
توانم  در  که  جایی  تا  می زنم  حرف  آن  از  که 

است متعهد باشم.

کتاب  مجموعه  انتشار  به  راجع  -نظرتان 
ترانه چیست؟

معمول  پیش  سال  چند  تا  ترانه  *کتاب 
با آن مشکلی ندارم. همانطور که  نبود ولی من 
کرده ام.  چاپ  کتاب   ۲ االن  تا  نیز  خودم  گفتم 
بسیاری از ترانه ها به هر دلیلی به اجرا نمی رسند 
و بد نیست که آنها به این صورت شنیده شوند و 
مخاطب خاص تر شعر و ترانه به آنها رجوع کنند. 
ترانه خودش یک هنر خودبسنده نیست و یک سر 
به  به موسیقی وصل است و یک سر دیگر  آن 
ادبیات. بعضی از کارها هستند که ارزش ادبی آن ها 
آن قدری هست که بیایند در زمره شعر محاوره قرار 
بگیرند. من از این بابت مشکلی ندارم که بخواهم 
کتاب ترانه منتشر کنم. در کل اگر بخواهم بگویم 

این ژانر نیست که تعیین کننده خوب یا بد بودن 
یک اثر است. امکان دارد یک ترانه بسیار خوب 
داشته باشیم که به یک مجموعه غزل بیرزد و حتی 
امکان دارد یک ترانه ای داشته باشیم که آدم با 
یک بار گوش دادن آن کهیر بزند. من فکر می کنم 
مهم نیست که شما در چه ژانری می نویسید، بلکه 
آن چیزی که اهمیت دارد کیفیت کارتان است که 

باید خوب باشد.

فرزین  فرزاد  با  که  همکاری  از  غیر  -به 
دارید، کار دیگری آماده انتشار ندارید؟

ندارد.  وجود  قطعیتی  موسیقی هیچ  *در 
هزار  است  ممکن  کار  انتشار  لحظه   تا  یعنی 
با  مجدد  همکاری  بنای  بیفتد.  اتفاق  یک  و 
سیامک عباسی و رستاک حالج گذاشته شده که 
خوبی  اتفاقات  برسند  سرانجام  به  اگر  مطمئنم 
مطرح  خواننده   یک  با  همچنین  افتاد.  خواهد 
می دهم  ترجیح  که  کرده ام  همکاری  نیز  دیگر 
عالوه  کنم.  صبر  کار  رسمی  انتشار  زمان  تا 
به عنوان  راستین  شاهین  با  کارهایی  این  بر 
منتظر  به شدت  به شخصه  که  کرده ایم  خواننده 

هستم. انتشارشان 


