
یک بیتکوین، پنجاه هزار دالر!
دکتر رضا نقی زاده گفت: برخی از آمارها با توجه 
به فعالیت های دو دهه اخیر دانشگاه های کشور قابل 
توجه است. رتبه ۱۵ در انتشار مقاالت علمی، رتبه ۱۲ 
آمارهای  WOS و  پایگاه اطالعاتی  برتر  استناد و  پر  در مقاالت 
مشابه دیگر نمایانگر دستاوردهای پژوهشی کشور در این سال ها 
است. اما در برخی از بخش ها همچون کاربردی سازی دستاوردهای 
پژوهشی هنوز با استانداردها فاصله داریم. همین امر ضرورت ورود 

ایجاد  را  کشور  پژوهشی  و  علمی  توسعه  از  جدید  ای  مرحله  به 
و  علمی  تحول  نوین  مرحله  در  تحول  اصلی  ویژگی  است.  کرده 
پژوهش  کردن  کاربردی  و  نیازمحوری  به  توجه  پژوهشی کشور، 
ها در کشور است. یکی از نقاط شروع در این تحول، تغییر نگاه 
به دوره تحصیالت تکمیلی و نقش پژوهشگری دانشجو در آن به 

ویژه در مقطع دکتری است.
صفحه ۲

رئیس شورای شهر تهران:

تورم رسمی کشور 
باالتر از ۳۰۰ درصد است

زبان ابزاری برای انتقال میراث فرهنگی و انسانی
زبان  دارد:  عقیده  زبان شناس  یک 
گرامرها  و  دستورها  لغات،  از  مجموعه ای 
نیست و دریچه ای است که شما از طریق آن 
دنیای بیرون را نگاه می کنید و از طریق آن مفهوم سازی ها، 
رقم  موضوعات  از  شما  جهان بینی  و  مقوله پردازی ها 

می خورد.
از  اسفند(   ۲( فوریه   ۲۱ روز   ۱۹۹۹ سال  از 
یا  مادری  زبان  جهانی  روز  عنوان  به  یونسکو  طرف 
 International Mother Language Day
نامگذاری شده است. این نامگذاری با عمری بیش از دو 
دهه با هدف کمک به تنوع فرهنگی و زبانی صورت گرفت 
و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت 

زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان ها اعالم کرد.
صفحه 7

مدیرعامل آبفای گیالن: 

ارائه پیشنهادات از سوی کارکنان
سهیم بودن در روند پیشرفت سازمان است

4
اجازه نمی دهیم حق کارگران ضایع شود!

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1684-دوشنبه 4 اسفند  1۳99- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حیاطي: مردم 

سلبریتی هستند و 
ما خدمتگزارشان 

هستیم

6ورزش
عبدی: 

قهرمانی پنجم
 دور از دسترس 

نیست

هنگ 7فر

تغيير  دائما مشغول  تلويزيون  كه  تمام سال هايي  در  بارها   
داليل  به  مجريان هم  كه  بوده ايم  آن  است، شاهد  مديران 
منع  تلويزيون  در  حضور  از  سليقه اي  بعضا  حتي  و  مختلف 
مي شوند و به قول معروف ممنوع الكار و ممنوع التصوير مي شوند 
و گويا مديران تلويزيون هم اهميتي به اين موضوع نمي دهند 

كه مردم چه مي خواهند....

پيشكسوت سرخپوشان پايتخت گفت: پرسپوليس می تواند قهرمانی 
پنجم را هم به دست آورد اما نبايد عيب هايی كه در بازی تيم وجود 
دارد، پشت اين بردها پنهان بماند. تيم فوتبال پرسپوليس روز جمعه 
در سيرجان به مصاف گل گهر رفت و موفق شد با پيروزی پنج بر صفر 

در اين بازی به برتری رسيده و قهرمان نيم فصل شود.

حيات ۸۶ساله  ثمرات  از  روايتی  در  گيالنی  احمد سميعی 
يداهلل ثمره در حوزه زبان شناسی، از ثبت گويش ها توسط او 
به عنوان كار پرارزشی ياد می كند و می گويد كه با منحل شدن 
فرهنگستان دوم اين كار تعطيل شد و اگر ادامه پيدا می كرد 

حاال ما يک اطلس جغرافيايی گويش ها داشتيم.

یداهلل ثمره
 معرف تازه ای 
از مصوت بود

چاره ای جز تحول در نظام تحصیالت تکمیلی نداریم ادغام دانشگاه ها بدون مصوبه مجلس 
خالف صریح قانون است

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به دستور وزیر علوم مبنی بر ادغام برخی 
مؤسسات علمی و مراکز دانشگاهی در برخی نقاط کشور گفت: این 
دستور خالف صریح قانون است، چراکه ادغام یا انحالل این مؤسسات و مراکز 

باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
صفحه ۵

این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
بودجه فعلی بودجه مطلوب مجلس نیست، گفت: دولت 
یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما 
نیز از بخشی از اصالحات خود چشم  پوشی کردیم تا اختالفات مانع 

حل مشکالت مردم نشود.
محمد باقر قالیباف در جلسه علنی صبح روز گذشته )یکشنبه( 
مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک 

والدت امام جواد )ع( اظهار کرد: بودجه کشور وارث چند دهه عملکرد 
اقتصادی دولت ها است و بخش قابل توجهی از اشکاالت ساختاری در 
اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصالح ساختار بودجه است. 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز طبق همین عادت دیرینه و حتی بیش 
از اشکاالت ساختار مرسوم دارای مشکالت جدی بود و معیشت مردم 

را در معرض آسیب قرار می داد.
صفحه ۲

انتقاد دوباره قالیباف از بودجه 1400

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انجام پروژه خرید واجرا تجهیزات شبکه،الکتریکال،ترانکینگ

 وبرق اضطراری مرکزکنترل ترافیک شهرداری شهریار
)نوبت اول(

شهرداری شهریاردرنظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره ۱۱۹7مورخ۹۹/۹/۲۴درخصوص انجام پروژه خرید واجرا تجهیزات شبکه،الکتریکال،ترانکینگ 
اسناد  دریافت  آید جهت  بعمل می  واجد شرایط دعوت  متقاضیان  از  نماید.لذا  اقدام  اعتبار۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ترافیک شهرداری شهریاربا  وبرق اضطراری مرکزکنترل 
آدرس دولت)ستاد(به  الکترونیکی  تدارک  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا   ۲۰۹۹۰۹3۸۹7۰۰۰۰۵3 فراخوان  شماره  به  مناقصه 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
۱(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.)واریزنقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی.(

۲(سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3(سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

۴(شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
۵(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6(متقاضیان میبایست دارای رتبه انفورماتیک ازسازمان برنامه وبودجه کشورباشند.
7(پیشنهاد دهندگان میبایست عضو نظام صنفی رایانه ای کشور بوده ودارای اساسنامه،سابقه و تجربه ی اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه باشند.
۸(پیمانکاران و شرکتها بایستی دارای گواهینامه صالحیت همکاری از مرکز راهبردی سازمان مدیریت تامین کنندگان)سمتا(از وزارت دفاع باشند.

۹(مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ۹۹/۱۲/۴تا تاریخ ۹۹/۱۲/۱۲ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
۱۰(مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت۱۴/۰۰مورخ۹۹/۱۲/۲3در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۱۱(زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱۵/۰۰مورخ ۹۹/۱۲/۲3 در محل:شهریار،خیابان طالقانی،شهرداری شهریار.
بهروزکاویانی-شهردارشهریار تاریخ انتشارنوبت اول:۱3۹۹/۱۲/۴

تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹۹/۱۲/۱۱

مزایده اموال اسقاط 
و مازاد بر نیاز واحدهای تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز واحدهای تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از طریق سامانه ستاد انجام دهد.

 مبلغ ضمانت نامهشرح مزایدهشماره مزایدهردیف
)ریال(

 مزایده اموال اسقاط و مازاد بیمارستان زینبیه خورموج و شبکه های بهداشت و11099000383000008
220.000.000درمان شهرستان تنگستان و دشتستان

 مزایده اموال اسقاط و مازاد بیمارستان شهدای خلیج فارس و بیمارستان تخصصی21099000383000009
200.000.000قلب و مرکز بهداشت شهرستان بوشهر

 مزایده اموال اسقاط و مازاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان های گناوه و دیلم و31099000383000010
70.000.000بیمارستان های بقیه اله االعظم دیلم و سوانح سوختگی گناوه

 مزایده اموال اسقاط و مازاد بیمارستان امام خمینی)ره( کنگان و شبکه بهداشت و41099000383000011
50.000.000درمان شهرستان های جم و دیر و عسلویه

100/000/000مزایده آهن آالت مازاد و اسقاط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم51099000383000012
زمان انتشار در سایت: مورخ ۱3۹۹/۱۲/۰۴       

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱۲
تاریخ بازدید : ۱3۹۹/۱۲/۰۹ لغایت ۱3۹۹/۱۲/۱3   )ساعات اداری(

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱6 
زمان بازگشایی: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱6

زمان اعالم  به برنده:۱3۹۹/۱۲/۱6
مکان تحویل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده :  بوشهر خیابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

الزم به ذکر است ، این آگهي در سایت ذیل نیز درج گردیده است  
http://bpums.ac.ir    سایت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

تجدیدآگهی مزایده شماره 2099003872000008
اموال غیر منتقول

نوبت اول 
مزایده 5 فقره از امالک مازاد سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل در 5 مال مجزا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  

به  فروش  براساس مجوزهای  بودجه سال۱3۹۹کل کشورو  بند)د(تبصره)۱۲(قانون  اجرائی جزءهای۲و3  نامه  آئین  استناد  درنظردارد؛به  اردبیل  استان  مزایده سازمان جهاد کشاورزی  کمیسیون 
با  وضعیت موجود و بصورت نقد به مشخصات و  را   از امالک مازاد )غیر منقول( خود  اقتصادی و دارایی،۵ فقره  امور  شماره های ۵۱/76۵۰۴ و۵۱/76۵۰۱ مورخ ۱3۹۹/۰۵/۲۹وزیر محترم 
شرایط مندرج دراین برگ و اسناد مزایده از طریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir بصورت الکترونیکی با شماره مزایده 

۲۰۹۹۰۰3۸7۲۰۰۰۰۰۸ به فروش برساند. 
شرح مختصری از امالک مازاد 

  مساحت عرصهبخشپالک ثبتیردیف
)مترمربع(

 مساحت اعیان
)۵ درصد قیمت پایه(نشانی)مترمربع(

)تضمین شرکت در مزایده(

1
ششدانگ یک قطعه زمین

  تحت پالک ثبتی شماره ۴۱۱
فرعی از۲۵ اصلی )۲۹۲ فرعی(

سه
 شهرستان اردبیل – بخش هیر----6۳17/4۰اردبیل

روستای فوالدلو – قریه کرگان

قیمت پایه: ۲۹/6۹۱/7۸۰/۰۰۰ریال
مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:

۱/۴۸۴/۵۸۹/۰۰۰ ریال

 ششدانگ عرصه و اعیان ملک به2
شماره ۱۱۵ فرعی از ۴۹ اصلی

۱۵ 
 شهرستان گرمی-مرکز خدمات1545۰149۳/586اردبیل

جهاد کشاورزی سابق قره آغاج

قیمت پایه:
 ۲۸/3۵7/۵۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:
۱/۴۱7/۸7۵/۰۰۰ ریال

 ششدانگ یک قطعه زمین به پالک۳
-382۰ اردبیلثبتی ۱۱66 فرعی از ۲7۰ اصلی

شهرستان نیر-خ امام خمینی-
 روبروی کالنتری-نبش بلوار
 نیر به اردبیل –و جاده نیر به

سقزچی

قیمت پایه:
 ۲۹/۹3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:
۱/۴۹6/۵۰۰/۰۰۰ ریال

 ششدانگ یک قطعه زمین به پالک4
-3۳2۰5/8 اردبیلثبتی ۱۱6۴ فرعی از ۲7۰ اصلی

شهرستان نیر- خ امام خمینی-
 روبروی کالنتری- جاده قدیم

نیر به سقزچی

قیمت پایه:
 ۲3/۰۸۱/76۰/۰۰۰ ریال

مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:
۱/۱۵۴/۰۸۸/۰۰۰ ریال

5
 ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری
 مسکونی  به پالک ثبتی ۱۱6۵ فرعی

از ۲7۰ اصلی
-31724 اردبیل

شهرستان نیر- خ امام خمینی-
 روبروی کالنتری- جاده قدیم

نیر به سقزچی

قیمت پایه:
 ۱۲/۹3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:
6۴6/۵۰۰/۰۰۰ ریال

*-زمان انتشار در سایت: ساعت ۱۰  قبل ازظهر  روز دوشنبه  مورخ ۱3۹۹/۱۲/۰۴. 
*-تاریخ بازدید امالک : از سه شنبه  مورخ ۱3۹۹/۱۲/۰۵ لغایت روز شنبه مورخ ۱۲/۱6/ ۱3۹۹ روزانه از ساعت ۸/3۰  صبح تا ۱3 ظهر .

*-مهلت دریافت اسناد مزایده: از زمان انتشار آگهی در سامانه لغایت روز  یکشنبه  مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱7 ساعت ۱۰ قبل ازظهر .
*-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز  یکشنبه  مورخ  ۱3۹۹/۱۲/۱7 .  

*-محل و زمان بازگشایی: در محل اتاق جلسات سازمان رأس ساعت  ۱۱  قبل ازظهر  روز یکشنبه  مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱7.
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

۱- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 
قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل اموال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر میباشد.

۲-مزایده گر مختار است در یک و یا دو و ... در هر ۵ مال )امالک مازاد( شرکت نماید . ضمنًا سایر شرایط مزایده بصورت کامل در اسناد و شرایط مزایده در سامانه قید گردیده است . 
3- هزینه های نشرآگهی روزنامه )دو نوبت چاپ(و هزینه کارشناسی ملک برعهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

www. ۴- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)  به دفاتری که  در بخش  ثبت نام/ پروفایل مزایده گر مرتبط با هر استان در  سایت
setadiran.ir موجود است مراجعه و برای دریافت راهنمایی الزم در خصوص مسائل و مشکالت سامانه با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه  به شماره۴۱۹3۴-۰۲۱ و کسب اطالعات بیشتر 

در مورد جزئیات مزایده مذکور  با شماره۰۴۵3۱773۱۰۹-۰۴۵3۱7733۱۰ تماس حاصل یابند .شناسه آگهی ۱۰۹۸6۱۹
دبیرخانه کمیسیون مزایده سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 

آگهی مناقصه شماره   99/2۳
شرکت مخابرات ایران )منطقه بوشهر( در نظر دارد »خدمات مرکز تماس 
مرحله ای  یک  عام  مناقصه  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد   » ۲۰۲۰و۱۱۸ 

واگذاری نماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی 

مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران- منطقه بوشهر مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱۴/3۰ روز یکشنبه مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱۸

  BOOSHEHR.TCI.IR :آدرس سایت
شرکت مخابرات ایران )منطقه بوشهر(

صفحه 3

آموزش مجازی تا پایان سال تحصیلی 
ادامه دارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به شرایطی که در 
حال حاضر در کشور حاکم است به احتمال زیاد همچنان تا پایان سال تحصیلی 
۱3۹۹- ۱۴۰۰ برای حفظ جان دانش آموزان و دانشجویان همچنان آموزش بصورت 

مجازی برگزار می شود.
مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در خصوص 
اینکه آیا امکان دارد در سال جدید مدارس بازگشایی شوند و همه دانش آموزان از 
آموزش حضوری عادالنه تری برخوردار شوند، گفت: اصل واقعیت تعلیم و تربیت 
حضور در مدارس است و حضوری بودن آموزش است و در بسیاری از شهرها و 
دارند  بهتری  وضعیت  کرونا  شرایط  نظر  از  و  دارند  کمتری  جمعیت  که  روستاها 
حضوری بودن مدارس ایراد زیادی ندارد می توان به گرم شدن هوا، کالس ها را 
در فضای باز یا اینکه با تعداد محدود و پنجره های باز کالس های درس بخصوص 
برای دوره لبتدایی حضوری برگزار شود و آرام آرام به طرف بازگشایی مدارس رفت.
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انتقاد دوباره قالیباف از بودجه 1400
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که بودجه فعلی بودجه 
مطلوب مجلس نیست، گفت: دولت یک گام در تعامل با مجلس به 
نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصالحات خود چشم  پوشی 

کردیم تا اختالفات مانع حل مشکالت مردم نشود.
محمد باقر قالیباف در جلسه علنی صبح روز گذشته )یکشنبه( 
مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک 
والدت امام جواد )ع( اظهار کرد: بودجه کشور وارث چند دهه عملکرد 
اقتصادی دولت ها است و بخش قابل توجهی از اشکاالت ساختاری 
در اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصالح ساختار بودجه 
نیز طبق همین عادت دیرینه و  است. الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
حتی بیش از اشکاالت ساختار مرسوم دارای مشکالت جدی بود و 

معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می داد.
رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به روند طی شده بین 
مجلس و دولت در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی اصالحات مهمی در این الیحه اعمال کرد 
و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد، اما از آنجا که 
دولت در نهایت مجری بودجه بود به این نتیجه رسیدیم که دولت 
می تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیم ها، فرصت اصالحات 
ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند. به همین دلیل 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصمیم گرفتند اصالحات بودجه 

به عهده دولت گذاشته شود.
انتقادات جدید قالیباف از بودجه ۱۴۰۰

قالیباف اضافه کرد: مسئوالن اجرایی نیز با توجه به توان و 
اراده فعلی دولت تغییرات الزم را در الیحه اعمال کردند در نتیجه 
این فرآیند و رایزنی های صورت گرفته خوشبختانه دولت بخشی 
از اصالحات مورد نظر را اعمال کرد و در تعامل با مجلس شورای 
اسالمی به نفع مردم گام برداشت و مجلس نیز چندین گام برداشت 
و از بخشی از اصالحات مدنظر خود چشم پوشی کرد تا در این 
از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل  شرایط اختالفات، مانع 

مشکالت مردم نشود.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که بودجه پیش روی 
ما بودجه مطلوب مجلس نیست، تصریح کرد: در عین حال با توجه 
به ظرفیت های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصالحات ممکن 
به نفع معیشت مردم در این بودجه اعمال شده است. از اعضای 
تلفیق که در چند روز گذشته به صورت سه شیفت و  کمیسیون 
حتی در روزهای تعطیل وظیفه خطیر تکمیل اصالحات را برعهده 

داشتند تشکر می کنم.
قالیباف در پایان نطق خود با اشاره به دلداری مردم زلزله زده 
شهرهای دنا و سی سخت از دولت و دستگاه های اجرایی خواست 
که نسبت به مشکالت ناشی از زلزله کوشا باشند و ضمن تشکر 
که  داد  دستور  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  نمایندگان  تالش  از 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی کارگروهی تشکیل دهد 

و مشکالت مردم در آن منطقه را نظارت کنند.

روحانی: برنامه اقتصادی کالن دولت
 در سال جاری محقق شد

رییس جمهوری گفت: مدیریت درآمد و هزینه بودجه سال ۹۹ در شرایط 
جنگ اقتصادی و  فشار حداکثری دولت ترامپ حاصل شد.

االسالم  حجت  جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
هماهنگی  ستاد  جلسه  پنجمین  و  دویست  در  روحانی  حسن  والمسلمین 
اقتصادی دولت افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته در سال جاری به ویژه 
تمهیداتی که در بودجه سال ۱3۹۹ دیده شده بود، توانستیم درآمدها و هزینه ها 
را مدیریت کنیم و این مهم در شرایط جنگ اقتصادی و فشار حداکثری دولت 
ترامپ حاصل شد که به اعتراف خود آنها، به شکست این سیاست منجر شد.

به  که  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد  گزارش،  این  براساس 
نمایندگی از طرف رییس جمهور به استان کهگیلویه و بویر احمد و منطقه 
زلزله زده سی سخت سفر کرده بود، گزارشی از وضعیت زلزله زدگان، میزان 
امدادرسانی و مداوای مصدومان و اسکان موقت  آسیب و خسارات، روند 
خانواده هایی که خانه هایشان آسیب دیده و همچنین برآورد خسارات وارد 

شده و برنامه ریزی برای کمک به ساخت منازل تخریب شده، ارائه کرد.
 پس از ارائه این گزارش، رییس جمهوری بر ضرورت کمک رسانی 
فوری به زلزله زدگان، جبران خسارت ها و همچنین تسریع در اسکان موقت 
کسانی که  منازل شاندر این زلزله خسارت دیده است با توجه به فصل سرما 

در این منطقه، تاکید کرد.
 روحانی در ادامه با اشاره به گزارش وزیر راه و شهرسازی در خصوص 
آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن، این طرح را گام بزرگ دولت تدبیر 
و امید برای تامین مسکن دهک های پایین و متوسط درآمدی جامعه عنوان 
کرد و با  اشاره به روند خوب طی مراحل این طرح ملی و زیر بنایی اظهار 
داشت: امیدواریم بخشی از واحدهای در دست ساخت این طرح تا پایان این 

دولت تکمیل و افتتاح شود.
رییس دولت دوازدهم تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح ملی 
مسکن از طرف دولت را نقطه قوت این طرح عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
مواجه شده و  متقاضیان  از سوی  و مشارکت خوبی  استقبال  با  این طرح 
امیدواریم با برنامه ریزی های درست، مسکن همه ثبت نام کنندگان در زمان 

مقرر آماده و تحویل شود.
 ۲6۰ برای ساخت  نیاز  مورد  زمین  فراهم شدن  به  اشاره  با  روحانی 
خاطرنشان  واحدها،  ساخت  مراحل  افتادن  طبیعی  ریل  در  و  واحد   هزار 
اجرایی  پروژه های  و  نیازبوده  با  متناسب  نیز  طرح ها  استانی  توزیع  کرد: 
به  آتی  های  ماه  در  یزد  و  کرمان  بلوچستان،  و  سیستان  استان های  در 

بهره برداری خواهد رسید.
در این جلسه همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی از میزان 
تحقق درآمدهای مشخص شده در قانون بودجه سال ۱3۹۹ به ویژه از محل 
وصول مالیات، فروش اوراق و درآمد حاصله از صادرات ارائه کرد. براساس این 
گزارش وزیر اقتصاد با اشاره به مالیات وصولی از مالیات دهندگان بزرگ و 
همچنین وصول مالیات های معوقه، از تحقق بخش عمده درآمدهای مشخص 

شده در بودجه سال جاری خبر داد.
رییس جمهوری با اشاره به تحقق اهداف بودجه سال جاری در حوزه 
اصلی درآمدها و هزینه ها، اظهار داشت: برنامه اقتصادی کالن دولت در 
سال جاری که بودجه نیز در ذیل آن است، براساس واقعیت ها و ظرفیت های 

اقتصادی کشور تدوین و در اجرا نیز محقق شد.

عضو ستاد ملی کرونا:

افرادی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند، مجازات شوند
مبارزه  ملی  ستاد  عضو 
شت:  ا د ر  ظها ا نا  و کر با 
راه اندازی خط  با  خوشبختانه 
هیچ  محتاج  دیگر  کرونا  واکسن  تولید 
بر  واکسن  این  و  نیستیم  کشوری 
می تواند  یافته  جهش  نمونه های  روی 

موثر باشد.
مینو محرز در نشست خبری ستاد 
اجرایی فرمان امام برای فاز یک مطالعات 
بالینی اولین واکسن ایرانی کرونا با تاکید 
پاندومی قرار داریم و  اینکه در یک  بر 
در این شرایط کشورها موظف به توزیع 
رایگان واکسن هستند اظهار داشت: در 
واکسن  باید  کشورها  تمام  شرایط  این 
رایگان در اختیار مردم قرار دهند و بحث 
هزینه واکسن اصال مطرح نیست. وی 
واکسن  از  باید  کودکان  ویژه  به  افزود: 

رایگان بهره مند شوند.
موثر  به  اشاره  با  همچنین  وی 
روی  بر  برکت  کوایران  واکسن  بودن 
ویروس های جهش یافته اظهار داشت: 
اخیرا ویروس جهش یافته انگلیسی ارز 
وزارت بهداشت برای انجام آزمایشات در 
اختیار گرفتیم و خوشبختانه این واکسن 

بر واریانت انگلیسی نیز موثر بود.
کرونا   با  مبارزه  ملی  ستاد  عضو 
راه اندازی  با  خوشبختانه  داد:  ادامه 
محتاج  دیگر  کرونا  واکسن  تولید  خط 
هیچ کشوری نیستیم و این واکسن بر 
می تواند  یافته  جهش  نمونه های  روی 

موثر باشد.

لمبنی  سوا به  پاسخ  در  محرز 
عملیات  آغاز  به  توجه  با  ینکه  ا بر 
همسایه  کشورهای  در  واکسیناسیون 
برای تمام افراد نه تنها گروه حساس، 
دچار  واکسن  تزریق  مرحله  در  ایران 
عقب ماندگی نیست؟ گفت: باور نمی کنید 
در چه شرایط تحریمی سخت و دشواری 
توانستیم مراحل تولید واکسن کرونای 

ایرانی را پیش ببریم.
وی ادامه داد: شرایط ایران در این 
تحریم های ظالمانه برای تولید واکسن 
با  خوشبختانه  اما  است  سخت  بسیار 
نان  جوا ممکن  سیستم های  بهترین 

ایرانی به این تکنولوژی دست یافتند.
این  از  پیش  داد:  ادامه  محرز 
موسسه رازی در ایران برای تولید انواع 
واکسن بسیار معروف بود اما در چند سال 
گذشته فعالیت این موسسه محدود شده 
بود االن با راه اندازی خط تولید واکسن 

کرونا می توانیم با افتخار بگوییم ما هم 
تولیدکننده این واکسن هستیم و دیگر 
به  محتاج  مردم  کردن  واکسینه  برای 

هیچ کشوری نیستیم.
وی تاکید کرد:  خوشحالم که هیچ 
لیاقت  ایران  بگوید  نمی تواند  کشوری 
فروش واکسن کرونا را ندارد و به ایران 

واکسن نمی فروشیم.
عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا در 
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر فروش 
مرزهای  در  کرونا  منفی  جعلی  تست 
حضرت  فرودگاه  و  کشور  کشورهای 
امام تاکید کرد: این اتفاقات باعث تاسف 
است و متاسفیم که شاهد عدم رعایت 

پروتکل ها هستیم.
وی ادامه داد: یک سال است که 
ستاد ملی مبارزه با کرونا پروتکل های 
دستگاه ها  تمام  به  را  سخت گیرانه ای 
ارائه داده اما هیچ ضمانت اجرایی ندارد 

و متاسفیم که کسی این پروتکل ها را 
رعایت نمی کند.

علمی  عضو  بنده  داد:  ادامه  وی 
فرد  نه  و  هستم  کرونا  با  مبارزه  ستاد 
گذاری  سیاست  نه  و  هستم  سیاسی 
بلدم اما در همان زمان سخت گیری های 
الزم ابالغ شد.محرز گفت: در این مدت 
با چند ویروس جهش یافته کرونا مواجه 
شرایط  نباشیم  مراقب  اگر  که  بودیم 
حالی  در  می آید.  وجود  به  سخت تری 
که درباره ویروس انگلیسی هشدار داده 
بودیم اما باز هم کسی کاری به کسی 
نداشت و شاهد ورود این ویروس جهش 

یافته به کشور بودیم.
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  عضو 
ادامه داد: بنا بر پروتکل ها اگر کسی در 
رعایت الزامات کوتاهی کند باید جریمه 
شود چراکه با هر خطایی جان افراد دیگر 

را به خطر می اندازد.
محرز افزود: متوجه افزایش فشار 
مشکالت  این  و  هستیم  مردم  روانی 
شوند  خسته  مردم  شده  باعث  روانی 
داده  تورها  برگزاری  اجازه  وقتی  اما 
تقاضاها  که  است  مشخص  می شود، 
برای سفرهای کیش و قشم باال می رود 

و شرایط سخت تر می شود.
وی تاکید کرد:  با وجود اینکه سه 
ماه گذشته درگیر ابتال به ویروس کرونا 
اجازه تزریق  اینکه  اما به محض  بودم 
واکسن ایرانی داده شود با 7۵ سال سن 

تزریق را انجام می دهم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مشاورِ معاون وزارت علوم:
چاره ای جز تحول در نظام تحصیالت تکمیلی نداریم

به گفته مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ یکی از 
نقاط شروع تحول در نظام تحصیالت تکمیلی و کاربردی کردن پژوهش ها، تغییر نگاه به 

دوره تحصیالت تکمیلی و نقش پژوهشگری دانشجو در آن به ویژه در مقطع دکتری است.
دکتر رضا نقی زاده گفت: برخی از آمارها با توجه به فعالیت های دو دهه اخیر دانشگاه 
های کشور قابل توجه است. رتبه ۱۵ در انتشار مقاالت علمی، رتبه ۱۲ در مقاالت پر استناد و 
برتر پایگاه اطالعاتی WOS و آمارهای مشابه دیگر نمایانگر دستاوردهای پژوهشی کشور در 
این سال ها است. اما در برخی از بخش ها همچون کاربردی سازی دستاوردهای پژوهشی 
هنوز با استانداردها فاصله داریم. همین امر ضرورت ورود به مرحله ای جدید از توسعه علمی 
و پژوهشی کشور را ایجاد کرده است. ویژگی اصلی تحول در مرحله نوین تحول علمی و 
پژوهشی کشور، توجه به نیازمحوری و کاربردی کردن پژوهش ها در کشور است. یکی از 
نقاط شروع در این تحول، تغییر نگاه به دوره تحصیالت تکمیلی و نقش پژوهشگری دانشجو 

در آن به ویژه در مقطع دکتری است.
وی گفت: هم اکنون در دانشگاه های کشور سازوکارهای جذب دانشجوی دکترا و تعامل 
با آن مشابه دوره های کارشناسی است. دانشگاه بر اساس معیارهایی عمومی درخواست می 
دهند، دانشجو آزمون می دهد و انتخاب می شود و سپس یک دوره آموزشی به همراه رساله 
دکتری را پشت سر می گذارد. تنها نقش این دانشجو در فرایندهای پژوهشی دانشگاه، همان 
اجرای رساله است که در بسیاری از موارد نیز رساله ها به واسطه عدم شناخت نیاز یا بهتر بگویم 

عدم نیاز به شناخت نیاز، منجر به پاسخ به نیاز مشخصی نمی شود.
نقی زاده ادامه داد: اما در دانشگاه های معتبر دنیا چه اتفاقی می افتد که این دوره به یک 
دوره پژوهشی نیاز محور تبدیل می شود؟ در دانشگاه های معتبر دنیا، دانشجوی دوره دکتری 
یک شغل قلمداد می شود و شغل بودن سه معنی ویژه می دهد: ۱: پژوهشگر تمام وقت است 
۲: پژوهشگر به ازای تالش پژوهشی خود حقوق می گیرد 3: پژوهشگر از مزایای یک شغل 
همچون بیمه برخوردار است. در این نگاه شغل دانشجوی دکتری، پژوهشگری است. اما سوال 
کلیدی آن است که حقوق این پژوهشگران از چه منبعی تامین می شود. حقوق پژوهشگران 
دوره دکتری از سه منبع اصلی تامین می شود: ۱: قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت اعضای 
هیات علمی و دانشگاه ۲: پروژه های صندوق های علمی مبتنی بر گرنت دولتی و عمومی )یا 
بدنه های تامین مالی گرنت( 3: کمک ها و حمایت های مالی همچون کمک خیرین و واقفین.

وی همچنین عنوان کرد: اعضای هیات علمی برای جذب دانشجوی دکتری نیازمند 
داشتن گرنت از این منابع هستند. برای همین یا باید به یک نیاز جامعه و صنعت پاسخ دهند 
یا برای مواردی که بخش  اقتصادی حاضر به هزینه برای آن نیست ولی حاکمیت برای آن 
اولویت قائل است )مثل مطالعات بنیادین یا مطالعات فرهنگی و …( بایستی پروپزال به صندوق 
های گرنت بدهند و نیازهای مطالعاتی که بر اساس اولویت های بخش دولتی و عمومی است 

را مرتفع کند یا در نهایت تالش کند حمایت مالی از منابع دیگر را جذب کند.
نقی زاده افزود: به هر صورت عضو هیات علمی برای جذب دانشجوی دکترا و متعاقب 
آن طی کردن فرایند ترفیع و ارتقاء، نیازمند پاسخ به یک نیاز است و اگر این توانایی را نداشته 
باشد امکان پیشرفت محدود می شود و در برخی از دانشگاه های معتبر تر امکان ادامه همکاری 
سلب می شود. ضمن اینکه با توجه به چرخه جذب دانشجو از ابتدا پژوهشگر بر روی موضوعی 
نیازمحور و کاربردی متمرکز می شود و احتمال مکافات های پایان نامه فروشی را کمتر خواهد 
داشت. ضمن اینکه استقالل عضو هیات علمی در جذب دانشجو نیز به شکل قابل مالحظه 

ای افزایش می یابد. نتیجه چنین زیست بومی به طور خالصه چنین است:
الف: دانشجوی دکترا به جمع پژوهشگران تمام وقت با حقوق و مزایای مشخص 

می پیوندد.
ب: پژوهش های دوره دکترا نیاز محور، کاربردی و واقعی می شود و احتمال پژوهش 

های غیرواقعی در آن به شدت کاهش می یابد.
ج: اعضای هیات علمی می توانند از مزیت داشتن دانشجوی دکترا و متعاقب آن پیشرفت 

علمی برخوردار شوند که می تواند یک نیاز جامعه را با تامین مالی مناسب حل کند.
د: یک حرکت شتابان برای رفع نیازهای جامعه و صنعت از طرف دانشگاه آغاز می شود.

وی در پایان گفت: شاید سوال پیش بیاید که آیا انجام چنین تحولی در کشور امکان 
پذیر است؟چاره ای جز این تحول نداریم. الزمه ورود به عصر نوین توسعه پژوهشی در کشور 
و  پذیرفتن این تغییر بنیادین است و این تغییر بایستی به صورت تدریجی و با اولویت دانشگاه 

های برتر کشور آغاز شود.

کشف 93 کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیسی  
کیلوگرم   ۹3 کشف  از  ناجا  پیشگیری  پلیس  فرودگاه های  پلیس  فرمانده 
از نوع تریاک و دستگیری سه قاچاقچی در یک عملیات مشترک  مواد مخدر 

پلیسی خبر داد.
سردار حسن مهری اظهارکرد: ماموران پلیس فرودگاه مشهد با انجام اقدامات 
اطالعاتی گسترده از اقدام قاچاقچیان برای انتقال موادمخدر با یک دستگاه کامیون 
از استان کرمان به شهر مقدس مشهد مطلع شدند و بالفاصله پیگیری موضوع را 

در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری ناجا افزود: با مشخص شدن 
جزئیات مربوط به زمان و مسیر جابه جایی مواد مخدر، تیمی از کارکنان پلیس 
از  پس  مشهد  انتظامی شهرستان  فرماندهی  ویژه  عملیات  ماموران  و  فرودگاه 

هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.  
وی ادامه داد: قاچاقچیان این پرونده برای پوشش و گمراه کردن ماموران 
اقدام به جاسازی مواد مخدر در بار پروفیل یک دستگاه کامیون کرده بودند که 

توسط پلیس شناسایی و توقیف شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس مهری خاطرنشان کرد: در بازرسی از کامیون 
۹3 کیلوگرم تریاک که به صورت بسیار ماهرانه  جاسازی شده بود، کشف شد و سه 

نفر نیز در این ارتباط دستگیر و به مراجع قضائی برای ادامه رسیدگی معرفی شدند.

بازداشت پسر به علت دستبرد به حساب بانکی مادر
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل برداشت غیرمجاز 
اینترنتی از حساب بانکی یکی از شهروندان خبر داد و گفت: فرزندی که از حساب 
بانکی مادر خود به صورت غیرمجاز برداشت کرده بود توسط پلیس فتا شناسایی شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی با بیان 
اینکه عدم دقت در حفظ اطالعات حساب های بانکی، زمینه ساز جرایم اینترنتی 
می شود، افزود: خانمی جوان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد بیش از 

۴۸۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش بصورت غیرمجاز برداشت شده است.
وی ادامه داد: پس از ثبت اظهارات شاکی، پرونده ابتدایی تشکیل شده و 
رسیدگی به موضوع در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت، در بررسی پرینت 
حساب بانکی شاکی، مشخص شد مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال از طریق اینترنت بانک 

از حساب وی به صورت غیرمجاز برداشت شده است.
معظمی گودرزی افزود: مهندسان سایبری پلیس فتا پایتخت پس از انجام 
اقدامات مقدماتی و بهره گیری از روش های علمی و تخصصی متوجه شدند 
عملیات انتقال وجه از یک خط تلفن همراه متعلق به شاکی و توسط تلفن همراه 

خود شاکی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ با تکمیل تحقیقات خود 
متهم که فرزند شاکی پرونده بود را شناسایی کرده و پس از تشریفات قضایی به 
پلیس فتا احضار کردند. فرزند شاکی پس از حضور در پلیس با قبول بزه انتسابی 
اظهار داشت باتوجه به اینکه غرق در بازی های آنالین شده بودم در یک فرصت 
مناسب تلفن همراه مادرم را برداشته و باتوجه به داشتن اطالعات حساب بانکی 
اش اقدام به شارژ حساب کاربری خود به مبلغ ۴۸ میلیون تومان در بازی های 

آنالین کردم و از کار خود پشیمان هستم.
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 AMD Ryzen پردازنده های PowerGPU
5۰۰۰ نرخ خرابی باالیی دارند

براساس گزارش PowerGPU ، پردازنده های سری رایزن ۵۰۰۰ ای ام 
دی و مادربردهای X۵7۰ و B۵۵۰ دارای نرخ خرابی بسیار بیشتر از محصوالت 

نسل قبل تیم قرمز هستند.
 AMD(( دی  ام  ای   ۵۰۰۰ رایزن  سری  دسکتاپ  کالس  پردازنده های 
Ryzen ۵۰۰۰ که بر پایه ی معماری ذن Zen(( 3 3 ساخته شده اند به  همراه 
مادربردهای مبتنی  بر تراشه ی X۵7۰، طی چند وقت اخیر زیر ذره بین کارشناسان 
حوزه ی فناوری رفته اند و شاهد واکنش های بسیار مثبتی بوده ایم. بسیاری اعتقاد 
دارند سری رایزن ۵۰۰۰ بهترین پردازنده های ای ام دی تا  به  امروز هستند؛ چون 

قدرت پردازشی بسیار زیادی ارائه می دهند.
خرابی  نرخ   ،PowerGPU از  نقل  به    Wccftech گزارش  براساس 
پردازنده ها و مادربردهای ای ام دی در مدل های رده باال بیشتر است.در حال  حاضر 
ای ام دی با مشکالت زیادی در زمینه ی تأمین تراشه مواجه شده است و نمی تواند 
تقاضای بسیار زیاد کاربران برای پردازنده های رایزن ۵۰۰۰ و رایزن 3۰۰۰ را به  
شکل مناسب پاسخ بدهد. هر دو خانواده این پردازنده ها برپایه ی لیتوگرافی هفت 

نانومتری تولید شده اند.
ای ام دی با وجود عرضه ی یک میلیون واحد پردازنده ی سری رایزن ۵۰۰۰ 
در سه ماهه ی گذشته ی میالدی، برای نخستین بار در سه سال اخیر سهمش از بازار 
کاهش یافت و در اختیار اینتل قرار گرفت. تحلیلگران می گویند تمرکز ویژه ی اینتل 
روی بازار پردازنده ی اقتصادی اثر محسوسی روی عملی شدن این اتفاق گذاشته است.

از ۵۰ پردازنده  ی ۵۹۵۰X ۹ Ryzen که PowerGPU دریافت کرده است، 
 ۵۹۰۰X هشت مورد در همان آغاز  کار خراب شده بودند. این عدد برای ۵۰ پردازنده ی
برابر چهار، برای ۱۰۰ پردازنده ی ۵۸۰۰X برابر با چهار و برای ۱۲۰ پردازنده ی 
۵6۰۰X برابر با سه بوده است. PowerGPU می گوید در همان بازه ی زمانی 
شاهد اتفاقی مشابه برای تنها یک پردازنده ی اینتل ))۹7۰۰K-Core i7 بوده است.

الین آپ AMD Ryzen ۵۰۰۰ بر پایه معماری Zen 3 از فناوری ساخت 
نوین 7 نانومتری TSMC استفاده می کند. در عین حال تیم سرخ موفق شده در 
 ۲ Zen باالتری را نسبت به )IPC( 3 تا ۱۹ درصد دستورالعمل بر کالک Zen
پدید آورد کهبه عملکرد بر مصرفی تا ۲۴ درصد بهتر نسبت به Zen ۲ ختم خواهد 
شد. در مقایسه با پرچمدار فعلی اینتل یعنی ۱۰۹۰۰K Core i۹ پردازنده های 
Ryzen ۹ بر پایه معماری Zen 3 قادر خواهند بود تا ۲.۸ برابر بهره وری انرژی 
بیشتری داشته باشند.به گفته ی PowerGPU، تا پیش از عرضه ی پردازنده های 
سری رایزن ۵۰۰۰ نرخ خرابی برای اینتل ۸۰ درصد و برای ای ام دی ۲۰ درصد 
بود و ای ام دی در دو سال اخیر صرفا یک پردازنده ی خراب داشت. اما از زمان 
عرضه ی رسمی رایزن ۵۰۰۰، تراشه ها ی ای ام دی نرخ خرابی بسیار باالیی تجربه 
کرده اند. این مشکل صرفا محدود به پردازنده های مرکزی نیست و طبق گزارش ها، 

نرخ خرابی مادربردهای X۵7۰ نیز بسیار باال است.
 B۵۵۰ و X۵7۰ به صورت هفتگی حداقل سه تا پنج مادربرد PowerGPU
دریافت می کند که خراب هستند. در حال  حاضر نمی دانیم مشکل خرابی پردازنده ها و 

مادربردهای اینتل در فرایند تولید رخ داده یا موضوع دیگری است.
عده ی زیادی بدون مواجهه با هیچ مشکلی از پردازنده های رایزن ۵۰۰۰ استفاده 
می کنند؛ اما با درنظرگرفتن نرخ خرابی بسیار باالیی که PowerGPU گزارش 
کرده است، نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه حس می شود. برخی دیگر از کاربران 
گزارش داده اند الین های USB 3 در پردازنده های سری رایزن ۵۰۰۰ مشکالت 
عجیبی در زمینه ی ثبات تجربه کرده اند. ب  نظر می رسد مشکالت پردازنده های سری 
رایزن ۵۰۰۰ به صورت تقریبا گسترده در بین جامعه ی خریداران رایانه ی شخصی 
دیده شده است. فردی با نام کاربری Harukaze۵7۱۹ می گوید با افرادی در کره 
صحبت کرده و متوجه شده است آن ها نیز در استفاده از پردازنده های رایزن ۵۰۰۰ 
روی مادربرد X۵7۰ یا B۵۵۰  با مشکالتی مشابه مواجه شده اند.یوری بابیلی با نام 
کاربری usmus(۱( می گوید پردازنده هایی که توانایی ضعیفی در زمینه ی اورکالک 

FCLK دارند، در آمار خرابی ها حساب نشده اند. 

رئیس  هاشمی  محسن 
شورای شهر تهران در صحن 
شورای شهر اظهار داشت: در 
کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  سالروز 
قرار داریم و تاکنون این ویروس حدود 
6۰ هزار فوتی و یک ونیم میلیون مبتال 
باید  بر جای گذاشته است و همچنان 

اقدامات پیشگیرانه ادامه یابد. 
وی با اشاره به اینکه امروز الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ در شورا بررسی می شود، 
افزود: مدیریت شهری علی رغم رکود، 
پول  ارزش  کاهش  و  کرونا  و  تورم 

بدون  چابک سازی  با  توانست  ملی 
را  شهر  اداره  هزینه های  شهرفروشی، 
مدیران  از  بابت  این  از  و  کند  تأمین 
تشکر  شهر  شورای  اعضای  و  شهری 

ویژه دارم.
الیحه  منابع  اینکه  بیان  با  وی 
بودجه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان 
تبصره ها،  احتساب  بدون  گفت:  است، 
میلیارد  هزار   3۸ بودجه  اصلی  منابع 
مقایسه  در  عدد  این  که  است  تومان 
درصد   ۹۰  ،۹6 سال  بودجه  الیحه  با 

افزایش دارد. 

تهران گفت:  رئیس شورای شهر 
از 3۰۰  باالتر  کشور  رسمی  تورم  آمار 
و  بوده  گذشته  چهارسال  طی  درصد 
برابر پول ملی  ارزی در  برابری  قدرت 
بیش از 7۰۰ درصد افزایش داشته است. 
هاشمی خاطرنشان کرد: کمیسیون 
را ۱۸۰۰  منابع الیحه  بودجه  و  برنامه 
میلیارد تومان کاهش داده و به همین 
یکی  یابد.  کاهش  باید  مصارف  اندازه 
در  شهرداری  عملکرد  ضعف  نقاط  از 
بودجه  از  استفاده  اخیر، عدم  سال های 
در  امیدواریم  که  است  بوده  غیرنقد 

فرصت باقی مانده از این موضوع بیشتر 
استفاده شود.

دولت  کرونا  دوران  گفت: در  وی 
نه تنها از منابع مصوب ستاد ملی کرونا 
شهرداری  به  خسارت ها  برای  مبلغی 
نداد، بلکه وظایف قانونی خود را نیز در 
زمینه هایی مانند حمایت از حمل و نقل 

عمومی به طور ناقص انجام داد. 
اوراق  متأسفانه  داشت:  بیان  وی 
طریق  از  هنوز   ۹۹ سال  مشارکت 
این  و  نشده  محقق  عامل  بانک های 

مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای شهر تهران:

تورم رسمی کشور باالتر از ۳۰۰ درصد است

روانشناس بالینی نبود شناخت نسبت به 
توانایی ها را مانع اصلی برخی زنان در خودباوری 
دانست و گفت: منشا این عدم شناخت را نیز 
باید ابتدا در خانواده و سپس در جامعه جست.

هر  اینکه  یادآوری  با  بهرامنی  حسن 
سازمانی نیاز به مدیر کل و مدیر داخلی دارد 
که مدیر کل تعیین کننده سیاست های کلی 
مجموعه و مدیر داخلی تعیین کننده نحوه اجرا 
و عملکرد و هماهنگی های داخلی است، افزود: 
در یک خانواده، زن نقش مدیر داخلی را ایفا 
می کند یعنی قدرتمندی و توانمندی او در این 
حد است که بتواند هماهنگی بین همه اجزا و 
اعضا را فراهم کند تا این مجموعه به سالمت 
به مسیر خود در جهت شکوفایی و رشد پیش 
برود.وی درباره شرط موفقیت این مدیر داخلی 
در داشتن نقش، عملکرد و فعالیت موفق را 
با درایت،  تواند  اینگونه توضیح داد: زن می 
برنامه ریزی و ایجاد یک محیط امن و آرام 
زمینه رشد سایر اعضا را فراهم کند به شرط آنکه 
از خودباوری و اعتماد به نفس کافی برخوردار 
باشد یعنی نخست خود را باور کند و به قدرت 
ها و توانمندی های خود ایمان داشته و آنها را 
شناسایی کرده باشد تا بتواند به خوبی و زمان 

مناسب از آن استفاده کند.
این روانشناس بالینی و فعال حوزه زنان 
با تاکید بر اینکه منظور اعتماد به نفس کاذب 
نیست بلکه خودبینی و خودباوری صحیح بر 
اساس توانمندی ها مدنظر است، خاطرنشان 
کرد: زن ها از نظر شخصیتی، ویژگی های 
خاص خود اعم از انجام دادن چند کار همزمان، 
تحمل  و  مقابله  توان  خوب،  حافظه  داشتن 
با توجه  را دارند که  از مردان  استرس بیش 
به این ویژگی های شخصیتی، در صورتی که 
به اهمیت نقش خود در خانواده واقف شوند 
می توانند این جایگاه را برای خود بسازند و 

تصویب کنند.

بحران هویت و نبود اعتماد به نفس در 
زنان از کجا ناشی می شود؟

بهرامنی با بیان خانواده به عنوان یکی 
از اصلی ترین ارکان جامعه شامل زن، مرد و 
وابستگانی است که هر یک نقش و وظیفه 
داشت:  اظهار  دارند،  بر عهده  را  خاص خود 
به باور ساده می توان گفت خانواده مانند یک 
خودرو است که اگر تک تک اجزای آن درست 
عمل کنند این مجموعه خوب عمل می کند.

مادر  را  این خودرو  وی موتور محرکه 
عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که چرا 
اندک زنانی به جایگاه توانمندی و خودباوری 
می رسند، گفت: در طول تاریخ، دیدگاه های 
فرهنگی، سنتی و اعتقادی حاکم باعث شده 
که زنان خیلی پویا و فعال نمایش داده نشوند 
به گونه ای که حتی صدا زدن یک زن با نام 
پسر بزرگ او صورت می گرفت یعنی هویت 
او را گرفته بودند. صد البته با این اوصاف، یک 
زن هیچگاه نمی توانسته نقش و جایگاه خود 

را ایفا کند.
به باور این روانشناس، نداشتن شناخت 
نسبت به توانایی خود از دیگر دست اندازهای 
رسیدن به خودباوری در میان زنان است که 
سرچشمه این خالء از خانواده ناشی می شود 

یعنی زمینه ها و بسترهای تربیتی که خانواده 
باید برای این دختر ایجاد کند تا به خودآگاهی 

برسد، فراهم نشده است.
بهرامنی توضیح داد: در خانواده ای که 
تفاوت های فاحش میان فرزند دختر و پسر قائل 
می شود و دختر را از امتیازهایی که به پسر می 
دهد محروم می کند، دختر نسبت به خودباوری 
و کشف توانمندی های خود دور می ماند که 
متاسفانه این تاثیر تربیتی خود را در بزرگسالی 
نشان می دهد. به این معنا که دختر همانطور 
که در خانواده پدری جایگاه خوبی برای خود 
قائل نمی شوند وقتی وارد خانواده همسر هم 
می شود این جایگاه را برای خود قائل نمی 

شود زیرا یاد نگرفته چکار کند یا چه بخواهد.
وی با تاکید بر اینکه با تعلیم و تربیت و 
آگاهی رسانی از بافت خانواده ها و جامعه می 
توان  دختر را از دوران کودکی با ویژگی های 
خود آشنا و زمینه رشد او را فراهم کرد، تصریح 
کرد: وقتی جامعه حیطه و توانمندی الزم را 
برای اعضا فراهم کند یعنی جایگاه ها را طبقه 
بندی یا فیلتر نکند تا هر کس در هر جنسیتی 
که هست بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد 
زنان آن جامعه هم می توانند رشد و پیشرفت 

خوبی داشته باشد.

چرا زنان خود را در راه خانواده فراموش 
می کنند؟

بهرامنی در توضیح این پرسش که چرا 
زنان خود را در راه وقف خانواده فراموش می 
کنند، گفت: گاه شرایط به گونه ای چیده می 
شود که زن در خانواده و با توجه به موقعیتی 
که برای او فراهم می شود اجازه رشد پیدا نمی 
کند یعنی به یک باور فکری می رسد که زن 
خوب زنی است که باید اول به دیگران رسیدگی 
کند سپس به خود. به عنوان مثال وقتی غذا در 
سفر آورده می شود، حتما اول باید برای سایر 
واقع  در  داد:  ادامه  باشد.وی  خانواده  اعضای 
محیط و آموزش هایی که ارائه می شود باعث 
تعالی فرد و رسیدن به جایگاه واقعی خود می 
شود. آموزش هایی که باید بخش عمده آن 
در خانواده دموکراتیک ارائه شود یعنی فرای 
جنسیت به افراد نگاه، خدمات و محبت بدون 

شرط ارائه شود.
این  فرزندان  روانشناس،  این  گفته  به 
امنیت  و  آرامش  احساس  همواره  خانواده، 
می کند و بسته به توانمندی که دارند امتیاز 
آموزش  از  دیگر  بخشی  کنند.  می  دریافت 
و فرهنگ سازی هم از طریق صداوسیما و 
رسانه ارائه می شود؛ با برنامه سازی ها و دادن 
نقش و جایگاه مناسبی که می تواند برای یک 
از  گیری  بهره  گرفت.بهرامنی،  نظر  در  زن 
فضای مجازی را گزینه دیگر ارائه آموزش به 
خانواده ها و زنان دانست و گفت: الگوآفرینی 
و برجسته سازی زنان موفق در جامعه هم از 
دیگر راهکارهای فرهنگ سازی و آشنایی زنان 
به توانمندی های خود است. این برجسته سازی 
زنان موفق با پخش اخبار و لحظه های پیروزی 
ماندگار آنان در فضای رسانه امکان پذیر است 
نه اینکه موفقیت های بانوان در عرصه های 
سیاسی، ورزشی و اجتماعی را صرفا در تیترهای 

خبر و بدون تصویر ببینیم.

یک روانشناس بالینی:

زنان؛ مدیر داخلی خانواده هستند
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در  رگران  کا ینده  نما
بیان  با  کار  عالی  شورای 
اینکه با اقالم خوراکی و سبد 
معیشت کارگران مشخص شده، گفت: 
قرار شد دوشنبه)امروز( آیتم ها را جای 
گذاری کنیم و به یک جمع بندی نهایی 
برسیم. امیدواریم جلسه به نتیجه برسد 
و هفته آینده اولین جلسه شورای عالی 

کار تشکیل شود.
ز  ا یکی  تاجیک«  »محمدرضا 
کمیته  جلسات  شدن  طوالنی  دالیل 
ه  و گر ی  ها لفت  مخا ا  ر د  دستمز
آنها  افزود:  و  کرد  عنوان  کارفرمایی 
نمی توانند کل موضوع سبد معیشت را 
زیر سوال ببرند. نه تنها گروه کارفرمایی 
بلکه کل شورکای اجتماعی نمی توانند 
اگر  ببرند.  سوال  زیر  را  سبد  موضوع 
صحبتی دارند روی اعداد و ارقام سبد 
از  سبد  چهارچوب  چون  باشند،  داشته 

قبل تعیین شده است.
 : کرد بیان  مه  ا د ا در  تاجیک 
کارفرمایان در جلسات اعالم می کنند 
کمیته  جلسه  اما  داریم،  مشکالت  که 
دستمزد ربطی به مشکالت آنها ندارد. 
وظیفه کمیته دستمزد این است که رقم 

سبد معیشت مشخص شود.
مواد  کارفرمایان  کرد:  اظهار  وی 

اولیه را با هر قیمتی پرداخت می کنند 
و واردات را با هر ارزی که باشد، دارند 
و در واقع همه هزینه ها را پرداخت می 
کنند اما چطور است که وقتی به دستمزد 
کارگر که می رسند کوتاهی می کنند؟ 
متاسفانه سهم کارگر که می رسد همه 
که  نیست  درست  دارند.  گیری  موضع 
حق کارگر ضایع شود. به نظر بنده بجای 
اینکه گروه کارفرمایی در جلسه کمیته 
دستمزد موضع گیری کند، در جاهایی 
و  مالیات  روی  مشکالت  و  گرانی  که 
واردات وجود دارد، سخنان خود را مطرح 

کنند و مطمئنا خیلی بهتر است.
نماینده کارگران در شورای عالی 
را  چهارچوب  قانون  کرد:  تصریح  کار 
ماده  کافی  اندازه  به  و  کرده  مشخص 
است.  شفاف  و  روشن  کار  قانون   ۴۱
با  دارند،  مشکل  کارفرمایان  اگر  حاال 

را  آن  باید  و  کارگران  نه  است  دولت 
شورای  در  کنند.  مطرح  دیگری  جای 
عالی کار و کمیته دستمزد به نظر بنده 

جای سهم خواهی نیست.
تاجیک اسفند ماه را برای کارگران 
اظهار  و  برشمرد  سازی  سرنوشت  ماه 
کرد: تمام تالشمان را می کنیم و سعی 
و  باشیم  دور  به  ها  تنش  از  کنیم  می 
اگر بنده آمار و اعدادی ارائه نمی دهم 
نداریم.  نیست که چیزی  این  بر  مبنی 
در این برهه زمانی هر عددی را اعالم 
کنم، بازتاب خوبی در جلسات نخواهد 
داشت و بهتر است در میز مذاکره آمار 

را ارائه دهیم.
وی پیش بینی دستمزد سال جدید 
را منطقی ندانست و عنوان کرد: بهتر 
است که تأمل بیشتری کنیم چون تورم 
آنقدر زیاد است و اعالم هر عددی در 

است.  معنی  بی  دستمزد  خصوص 
همانطور که در مصاحبه های قبلی نیز 
افزایش  اگر ۱۰۰ درصد  ام حتی  گفته 
صورت بگیرد، با توجه به تورم و هزینه 

های زندگی باز هم بی معنی است.
تاجیک در ادامه افزود: فعال سکوت 
تعیین  معیشت  سبد  ابتدا  تا  کنیم  می 
دستمزد  روی  ثابت  عدد  مطمئنا  شود. 
ویژه  تدابیر  باید  دولت  نیست.  راهگشا 
بحران  از  نیم  بتوا که  بیاندیشد  ای 

خارج شویم.
نماینده کارگران در شورای عالی 
تعیین  برای  گذشته  سال  گفت:  کار 
نداشتیم.  کارفرماها  با  چالشی  دستمزد 
چون  بود  دولت  خود  با  اصلی  چالش 
دولت بزرگترین کارفرمای کشور است.

در جلسات  ساله  ما هر  واقع  در   
بزرگ  کافرمای  دو  کار  عالی  شورای 
اگر  ترتیب  این  به  و  داریم  رو  پیش 
نگاه  را  گذشته  های  سال  های  رقم 
تر  ارجح  ها  دولتی  نظر  همیشه  کنید، 

بوده است.
گروه  تنها  گر  ا گذشته  سال   
دستمزد  افزایش  به  نسبت  کارفرمایی 
با  آمدن  کنار  شاید  کرد  می  مخالفت 
آنها راحت تر بود. امیدواریم برای سال 
جدید چالشی با هیچکدام نداشته باشیم.

قائم مقام موسسه اعتباری ملل :
حمایت از ایده ها توسط موسسه اعتباری ملل

آقای مروجی گفت: در سال های گذشته ایده ها در 
قشر تحصیل کرده  و جوان صرفًا در حد یک طرح باقی 
می ماند و عمال به مرحله اجرا نمی رسید.لذا بر آن شدیم 
تا درکنار این عزیزان از مرحله ایده تا عمل حضوری فعال 
تر داشته باشیم تا عالوه بر اشتغال زایی و تسهیل امور، 

نقشی هم در این مسیر ایفا، کرده باشیم.
ایشان در خصوص نحوه شرکت عالقه مندان در این کمپین بیان داشتند که 
از طریق فضای مجازی و بسترهای طراحی شده همه صاحبان ایده و طرح می 

توانند با مراجعه به سایت )ایده تا عمل( در این پویش شرکت کنند.
 قائم مقام موسسه اعتباری ملل گفت: پس از بررسی و پایش طرح ها توسط 
تیم داوری و براساس عملیاتی شدن طرح ها موارد به معاونت اعتباری جهت اعتبار 
سنجی، تایید و اعطای تسهیالت ارسال  می گردد که پس از تایید نهایی و اعطای 

تسهیالت این موسسه در کنار ایده های خالق و موثر خواهد ماند.
ایشان اضافه کردند که هر ایده ای که خوب و عملیاتی باشد الیق دریافت 
این تسهیالت خواهد شد و کسب و کارها و ایده های حوزه بانکداری الکترونیک 

بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت .
قائم مقام موسسه اعتباری ملل با بیان اینکه این موسسه قریب به دوسال در 
تدارک برگزاری و اجرای این پویش بود بروز مشکالتی در این راه را علت تاخیر 
دوساله این موضوع دانستند که اکنون به لطف خدا و با تالش همکاران به مرحله 

اجرا درآمده است.
در پایان وی ضمن اعالم اینکه همواره دغدغه اصلی این موسسه حمایت از 
طرح ها و ایده های بکر و نو بوده ضمن اشاره به ضعف سیستم آموزشی در خصوص 
تعلیم و تربیت دانش آموختگان براساس مطالعات تئوری بیان داشتند همواره دانش 
آموختگان بعد از فراغت از تحصیل دغدغه کار و مشکالت ناشی از آن را دارند. لذا 
موسسه اعتباری ملل به نوبه خود در این مسیر پیشقدم شد تا به سهم خود از این 

قبیل کسب و کار ها  حمایت بعمل آورد.
ایشان از تمامی سازمان ها و نهادها با توجه به استقبال جوانان از این طرح 

درخواست کرد با اجرای پویش های مشابه از ایده های نو حمایت کنند.

بانک مهر ایران به کمک مردم سی سخت شتافت
میلیارد  از ۵۵  بیش  ایران  مهر  بانک قرض الحسنه 
اخیر  زلزله  از  که  مردم سي سخت  به  براي کمک  ریال، 

آسیب دیده اند، در نظر گرفت. 
مهر  بانک قرض الحسنه  روابط عمومی  گزارش  به 
ایران، این بانک در قالب پرداخت وام، ساخت و بازسازی 
بالعوض،  کمک  پرداخت  و  روستایي  بهداشت  مراکز 

اقداماتي را براي مردم سي سخت در نظر گرفته است.
برای آسیب دیدگان زلزله، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که در 
چارچوب وام قرض الحسنه پرداخت مي شود.همچنین ۵ میلیارد ریال براي ساخت 

و بازسازي مراکز بهداشت روستایي از سوي این بانک در نظر گرفته شده است.
در این راستا، بانک مهر ایران ۵۰۰ میلیون ریال نیز به صورت کمک بالعوض 

به آسیب دیدگان زلزله اخیر پرداخت مي کند.
زمین لرزه ای  بهمن  دقیقه چهارشنبه شب ۲۹   ۵ و  است ساعت ۲۲  گفتنی 
به بزرگي ۵.6 ریشتر شهر سي سخت مرکز شهرستان دنا را در استان کهگیلویه 
و بویراحمد لرزاند. مرکز لرزه نگاري کشور اعالم کرد این زمین لرزه در عمق ۸ 
کیلومتري زمین رخ داده و کانون آن در فاصله ۱۰ کیلومتري سي سخت در کهگیلویه 
و بویراحمد، ۱۹ کیلومتري کمه در استان اصفهان و ۲۴ کیلومتري یاسوج مرکز 
استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.خوشبختانه، این حادثه تلفات جانی نداشت؛ 
اما ده ها مصدوم بر جای گذاشت و به صدها واحد مسکونی خسارت زد. سي سخت 

با 7 هزار نفر جمعیت در 3۵ کیلومتري غرب یاسوج قرار دارد

اقدامات بانک پارسیان در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی 
تشریح شد؛

از ایجاد 165 هزار شغل تا کمک 32.3 میلیون یوروی به انتقال 
آب خلیج فارس

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان از ایجـاد 
از  ایجاد شده  اشتغال   : ۱6۵ هزارشـغل خبر داد و گفت 
محل پرداخت تسـهیالت در بخش های مختلف خدمات، 
صـنعت و معدن و کشاورزی توسط بانک پارسیان تقریبا 

معادل ۵ درصـد اشـتغال ایجاد شده کشور بوده است .
اقتصاد  فرامین  تحقق  راستای  در  پارسیان  بانک  

مقاومتی، افزایش تولید و اشتغال در طرح های قابل توجه و تأثیرگذار بی شماری، در 
عرصه ی اقتصادی کشور، سرمایه گذاری و مشارکت کرده  است.

کورش پرویزیان با بیان اینکه منویات رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی می 
تواند بستر ساز توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور در شرایط تحریمی باشد، به 
بهانه، فرارسیدن ۲۹ بهمن ماه، سالروز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بخشی از اقدمات 

انجام شده در بانک پارسیان در این باره را مورد اشاره قرار داد.
توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و ایجاد فرصت های شغلی مولد 
یکی از رویکردهای اصلی بانک پارسیان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
بود که پرویزیان به آن اشاره کرده و گفت: بر اساس تفاهم نامه بانک پارسیان، بنیاد 
برکت وصندوق قرض الحسنه بانک پارسیان ۱۲،۵۰۰ میلیـارد ریـال تسـهیالت 
قرض الحسـنه به حـدود3۵ هزار طرح اشـتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت در 

مناطق محروم پرداخت شده است .
بیکاری،  وکاهش  روستایی  اشتغال  توسعه  برای   : کرد  تاکید  وی همچنین 
قرارداد سه جانبه ای بین بانک پارسیان، بنیاد برکت و معاونت توسعه روستایی و 
مناطق محروم ریاست جمهوری امضا و ۱،۵۵3میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

اختصاص 3۲.3 میلیون یورو به طرح انتقال آب خلیج فارس
بانک  از دیگر رویکردهای اصلی  ارتقا عدالت اجتماعی  محرومیت زدایی و 

پارسیان برای رسیدن به اهداف اقتصادی مقاومتی بود .
آنگونه که مدیرعامل بانک پارسیان اعالم کرده، برای ایجاد عدالت اجتماعی 
حدود 3/3۲میلیون یورو اعتبار برای طرح انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی 

ایران و آب شـیرین کن اختصاص یافته است .
وی با بیان اینکه دسترسی به آب سالم ابتدایی ترین حق هر ایرانی است، 
افزود: به همین دلیل بانک پارسیان در ۲۱ طرح آبرسـانی به شـهرها و روسـتاها و 
منـاطق محروم که مربوط به ۱۴ استان کشور بوده مشارکت داشته و ۱6،۵۰۰میلیارد 

ریال نیز اعتبار در این بخش ها هزینه کرده است.
پارسیان بسترساز توسعه صادرات نفتی

اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
بانک  افزود:   ، توسعه صادرات  با  ، جز  اقتصادی نمی رسد  به شکوفایی  کشوری 
الی۲۴  از میـادین مشترک فازهای۱۱  اکتشـاف و اسـتخراج نفت  درطرح هـای 
پارس جنوبی وخطوط لوله سراسـری6 ،۹و ۱۱ انتقال گاز با اعتباری حدود ۴میلیارد 
دالر مشارکت داشته است. همچنین با شرکت نفت و گازکنگان درجهت صیانت از 
منابع ملی با سهم الشرکه این بانک به مبلغ ۱میلیارد دالر شرایط را برای توسعه 

صادرات بیشتر فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به مشـارکت بانک پارسیان در طرح احـداث پاالیشـگاه 
نفت در میـادین مشترک با شـرکت پاالیش پارسـیان سـپهر ، افزود : هدف اصلی 
این طرح افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش منابع زیرزمینی به 

مبلغ66۱میلیون دالر و ۱۰میلیون یورو بعالوه 6،3۴6میلیارد ریال بوده است .
این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: مشارکت 6۰۰ میلیون دالری درطرح 
در  مشارکت   ، شمالی  یاران  مانند  مشترک  میادین  از  نفت  واسـتخراج  اکتشاف 
هـدف  با  فارس  بیـدبلنـدخلیـج  گاز  پاالیشـگاه  پروژه  مالی  تأمین  سـندیکای 
ارزآوری و توسعه ظرفیت های تکمیل زنجیره ارزش به مبلغ3۵۰میلیون دالر از دیگر 
کارهای انجام شده توسط بانک پارسیان برای صیانت از تولید و صادرات بوده است

اما بنگاه های کوچک و متوسط که اصلی ترین نقش را در اشتغالزایی کشور را 
دارند از حمایت های بانک پارسیان بی نصیب نبوده اند. آنگونه که مدیرعامل بانک 
پارسیان اعالم کرده ،حدود ۵7،3۲۵ میلیارد ریال اعتبار در قالب اعطـای تسـهیالت 
و صـدورضـمانت نـامه وصـدور اوراق گـواهی اعتبـار مولـد)گـام( برای شرکت 

های کوچک ومتوسط پرداخت شده است .
گفتنی است توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و ایجاد فرصت های 
شغلی مولد، محرومیت زدایی و کمک به ارتقاء عدالت اجتماعی ، کمک به تأمین 
کارآفرینی،  توسعه  و  ، سرمایه گذاری  داخلی  تولید  از  ، حمایت  دارو  و  امنیت غذا 
توسعه صادرات ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، توانمندسازی شرکت های 
دانش بنیان، ایفای مسئولیت های اجتماعی ۹ رویکرد اصلی بانک پارسیان در راستای 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است .

در جلسه بررسی الیحه بودجه صورت گرفت؛
امکان خرید گاز مایع و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل 

نمایندگان مجلس با خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن 
با بنزین و گازوییل از سوی شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های 

تابعه این وزارتخانه موافقت کردند.
یکشنبه  روز  کار  دستور  در   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه  جزئیات  بررسی 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی است و نمایندگان با بند الحاقی 

۲ تبصره یک ماده واحده الیحه بودجه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده الیحه بودجه 
آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مجاز به خرید 
گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی 
نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی 
گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام 
عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می گردد.

همچنین قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع 
کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد.

در دیگر مصوبه مجلس در الیحه بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان با افزایش 
اعتبارات استانداردسازی مدارس موافقت کردند.

براساس بند ب ردیف ه در تبصره یک ماده واحده گزارش کمیسیون 
تلفیق برای الیحه بودجه، سهم بند )ب( ماده )6۵( قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( مصوب ۴ اسفندماه ۱3۹3 
با اصالحات و الحاقات بعدی، از ۲۰ درصد به پنجاه درصد  افزایش یافته و 
فقط برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی۱۰۰ هزار کالس درس 
مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت 
مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می یابد. سهم افزایش یافته 

از محل کاهش سهم بند )الف( ماده فوق الذکر است.

مجلس سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با میزان یک میلیون ۹۹۲ هزار 
نفتی  درآمدهای  از  حاصل  منابع  سقف  عنوان  به  ریال  7۲۰میلیارد  و 

موافقت کردند.
در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی بررسی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان با ردیف 
بودجه در بخش درآمدی درباره  نخست تبصره یک ماده واحده الیحه 

سقف درآمدهای نفتی موافقت کردند.
در بخش درآمدی ردیف اول تبصره یک ماده واحده الیحه بودجه 
آمده است: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 
۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ 
و منابع مربوط به 3 درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره )۵( این 
قانون معادل یک میلیون و ۹۹۲ هزار و 7۲۰ میلیارد ریال تعیین می شود.

پیش از موافقت نمایندگان »سیداحسان خاندوزی« نماینده تهران 
پیشنهاد داده بود این رقم به ۱۴۵ هزار هزار میلیارد تومان کاهش داده 

شود که نمایندگان مخالفت کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

اجازه نمی دهیم حق کارگران ضایع شود!
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
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زیر نظر: مطهره رضوانی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:
میدان نفتی خشت سال آینده به تولید می رسد

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: میدان نفتی خشت در 
نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به تولید زودهنگام می رسد و تا پایان سال آینده، توسعه 

این میدان با تحقق تولید روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت تکمیل می شود.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، 
رامین حاتمی در بازدیدی که روز شنبه گذشته از طرح تولید زودهنگام میدان نفتی 
خشت داشت، با بیان این مطلب افزود: تولید زودهنگام این میدان با راه اندازی سه 
حلقه چاه در نیمه نخست سال آینده عملیاتی می شود و نفت تولیدی به وسیله خط 

لوله ۱۰ اینچ به طول ۱7 کیلومتر به مرکز بهره برداری نرگسی ارسال می شود.
وی گفت: این  میدان  نفتی، نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با پنج حلقه چاه و تولید 

۲۰ هزار بشکه به طور کامل وارد چرخه تولید نفت و گاز کشور وارد می شود.
میدان نفتی خشت یکی از میدان های نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران در گستره فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است 
کازرون  شهرستان  جغرافیایی  حوزه  در  و  شیراز  شهر  کیلومتری   ۱۸۰ در  که 

قرار دارد.
بر اساس این گزارش، در بازدیدی که به منظور بررسی روند پیشرفت طرح 
تولید زودهنگام میدان نفتی خشت از این میدان و در ادامه از مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای استان فارس در کازرون صورت گرفت، فریدون عباسی، رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، فرخ علیخانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران در امور تولید، سیدابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی، جمعی از مسئوالن شهرستان کازرون و مدیرعامل شرکت 
OEID  به عنوان پیمانکار پروژه نیز حضور داشتند که از محل احداث تأسیسات 

روسطحی و چاه های این میدان نفتی بازدید کردند.
پیشرفت ۹۰ درصدی طرح توسعه میدان خشت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز در حاشیه این بازدید گفت: 
راه اندازی میدان خشت، توسعه پایدار مناطق همجوار با این میدان را به دنبال دارد.

فریدون عباسی با اشاره به پیشرفت حدود ۹۰ درصدی طرح توسعه میدان 
نفتی خشت، گفت: اقدام بعدی پس از عملیاتی شدن این میدان، ساخت مرکز 
پتروپاالیشی در مقیاس کوچک در این  منطقه است که به این منظور در هماهنگی 
و  است  شده  انجام  داخلی  سرمایه گذاران  برخی  با  رایزنی هایی  نفت،  وزارت  با 

امیدواریم نتیجه بخش باشد.
تاکید بر توسعه میدان های گازی نفت مناطق مرکزی

وی با اعالم حمایت کمیسیون انرژی از طرح های توسعه ای وزارت نفت، بر 
توسعه میدان های گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز تأکید کرد و گفت: 
هر منطقه ای که منابع هیدروکربوری دارد از جایگاه ویژه ای از نظر ثروت افزایی 
افزایش  بر  افزون  گازی  میدان های جدید  توسعه  و  است  برخوردار  برای کشور 

سرمایه های اقتصادی کشور، توسعه پایدار مناطق را هم به دنبال دارد.
به گفته عباسی، تعدادی از این میدان ها در حوزه شرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی قرار دارد که توسعه آنها، استان فارس را به یکی از قطب های 

اصلی تأمین انرژی کشور تبدیل می کند.
تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به همکاری شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران با سازمان فنی و حرفه ای استان فارس در زمینه راه اندازی 
مرکز آموزش های تخصصی صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به نزدیکی 
شهرستان کازرون با مراکز اداری و عملیاتی صنعت نفت در استان های فارس، 
خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، احداث این آموزشگاه حرفه ای می تواند 
ضمن تأمین نیازهای آموزشی کارکنان صنعت نفت در این استان ها، جوانان جویای 

کار را هم برای ورود به بازار کار آماده کند.
وی ادامه داد: این مرکز با اعطای مدرک معتبر بین المللی در حوزه شیرآالت 
صنعتی و تجهیزات دوار و سایر دوره های عمومی صنعت نفت، نقش تأثیرگذاری 

در تربیت نیروی کار مورد نیاز این صنعت خواهد داشت.
میان  امسال  پاییز  اوایل  آموزشی  مرکز  این  احداث  همکاری  تفاهم نامه 
و  نفت  وزارت  از  نمایندگی  به  زاگرس جنوبی  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت 
این مدت شرکت  سازمان فنی و حرفه ای استان فارس امضا شده بود که در 
آموزشی  کارگاه های  تجهیز  به  نسبت  جنوبی  زاگرس  گاز  و  نفت  بهره برداری 

این مرکز اقدام کرده است.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

برندگان سیزدهمین قرعه کشی فروش فوق العاده 
ایران خودرو مشخص شدند

قرعه کشی سیزدهمین فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو روز گذشته 
)یکشنبه، سوم بهمن ماه( با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار و منتخبان 

این طرح مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از شرکت ایران خودرو،  در سیزدهمین 
پارس  پژو  6 محصول ۲۰6 صندوق دار،  گروه صنعتی  این  فوق العاده  فروش 
بنزینی، سمند ال. ایکس، سورن پالس، رانا پالس و دنا پالس با زمان تحویل 

حداکثر ۹۰ روزه عرضه شد.

کشی  قرعه  فرآیند  تایید  از  پس  منتخبان،  اسامی  و  کشی  قرعه  نتایج 
esale.ikco. توسط نهادهای نظارتی در سایت فروش ایران خودرو به نشانی

ir  قرار گرفت.
همچنین پیامک برای برندگان ارسال خواهد شد، با این حال مشتریان نتایج 

را از طریق سایت پیگیری کنند.
الزم به ذکر است منتخبان پنج روز مهلت دارند تا نسبت به پرداخت وجه 
کامل خودرو براساس بخش نامه فروش اقدام کنند و در صورت عدم واریز نفرات 

فهرست ذخیره جایگزین خواهند شد.
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 3۸۸ هزار و ۹۴ دستگاه 
خودرو از سوی گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امسال تا پایان دی ماه است.

برپایه این آمارها، تا پایان دی ماه ۲۸۰ هزار و ۱۵3 دستگاه در گروه پژو، 
۴۴ هزار و ۵۰7 دستگاه در گروه سمند، ۱۰ هزار و ۹۱ دستگاه رانا و ۴۵ هزار و 

۵۰3 دستگاه دنا در ایران خودرو تولید شد.
در مدت یاد شده، این گروه صنعتی همچنین موفق به تولید ۹۴ دستگاه 
دانگ فنگ، سه هزار و ۲۰۲ دستگاه هایما، چهار هزار و 3۱۱ دستگاه در گروه 

وانت و سایر محصوالت و ۱۸۱ دستگاه پژو ۲۰۰۸ شد.
گروه  این  نوبرانه  عنوان خودروی  به  تارا  تولید ۵۲ دستگاه  آمار،  این  در 

صنعتی نیز مشاهده می شود.

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
با پرداخت  در بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
بدهی دولت به بخش های خصوصی از محل 

واگذاری اموال و دارایی ها موافقت کردند.
در نشست علنی روز گذشته)یکشنبه( 
مجلس شورای اسالمی بررسی الیحه بودجه 
۱۴۰۰ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و 
نمایندگان با ردیف 3  تبصره ۲ الیحه بودجه 

۱۴۰۰ موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، بدهی دولت به 
نهادهای  تعاونی و  و  بخش های خصوصی 
اموال  واگذاری  از محل  عمومی غیردولتی 
و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و 
شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق 
مندرج در اصل ۸3 قانون اساسی و مشمول 
واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول 
شماره ۱۸ )توزیع اعتبارات موضوع واگذاری 

سهام و سهم الشرکه دولت( این قانون قابل 
پرداخت است.

مصوبه  دیگر  اساس  بر  همچنین   
 3 ردیف  )ج(  بند  با  نمایندگان  مجلس 
تبصره ۲ ماده واحده این الیحه درباره ارسال 
از  کمتر  سهام  دارای  شرکت های  فهرست 
۵۰ درصد به وزارت اقتصاد موافقت کردند.

در بند )ج( ردیف 3 تبصره ۲ الیحه 
و رؤسای  وزراء  است:   آمده  بودجه ۱۴۰۰ 
ذی ربط دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون 
اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه 
اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
ایران مصوب۱۴ اسفندماه ۱3۹۵ با اصالحات 
و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه 

سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت های زیرمجموعه 
خود که مجموع سهام دولت و شرکت های 
دولتی در آنها کمتر از ۵۰درصد است را به 
همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر 
شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

رایی  دا و  قتصادی  ا مور  ا وزارت 
همکاری  با   ) کشور کل   ری  نه دا ا )خز
دستگاه های اجرائی فوق الذکر موظف است 
شرکت های  در  دولت  سهم  سود  پرداخت 
مادر  شرکت های  طریق  از  را  فوق الذکر 
مقرر  مواعد  در  و  قوانین  چهارچوب  در 
قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت 
)خزانه داری کل  کشور( مکلف است سود و 
زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در 
این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت، در 
گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و 

به روزرسانی کند.

جلسه بررسی الیحه اصالحی بودجه؛

موافقت مجلس با پرداخت بدهی دولت از محل فروش اموال 

به گزارش سی ان بی سی، در حالی 
که بیتکوین در ادامه روند صعودی خود 
توانسته است تا در کانال ۵۰ هزار دالری 
جایگاه خود را تثبیت کند، تحلیلگران بانک 
جی پی مورگان در گزارشی هشدار داده اند 
رالی صعودی این ارز به احتمال زیاد پایدار 
نخواهد بود و قیمت ها در آینده ای نزدیک 
ریزش خواهد کرد. از پنج ماه پیش تاکنون 
ارزش بازار بیتکوین حدود ۴.۵ برابر شده 
و تحلیل گران این بانک هشدار داده اند 
چنین روند سریعی در افزایش قیمت که 
بخشی از آن هم به لطف شرایط کرونایی 
به دست آمده است امکان شکست دارد. 

و  گذار  بنیان  ماسک-  ایالن 
سرمایه گذاری  از  تسال  گروه  مدیرعامل 
۱.۵ میلیارد دالری شرکتش در بیتکوین 
دفاع کرده و نگهداری این ارز را بهتر از 
نگهداری وجه نقد دانسته است. وی در 
اختیار داشتن بیتکوین را یک مزیت برای 
شرکتش خواند و افزود: بهره واقعی ارزهای 
فیات منفی است. همین مساله باعث شد 
تا مردم به دنبال گزینه های دیگری برای 
سرمایه گذاری بروند. با افزایش محبوبیت و 
مقبولیت ارزهای دیجیتالی در جهان بانک 
های مرکزی هم به سرعت در حال توسعه 
بانک  رییس  هستند.  خود  ملی  ارزهای 
مرکزی روسیه از آغاز به کار اولیه روبل 
دیجیتال به صورت مفهومی تا تابستان 
خبر داده و بانک مرکزی سوئد هم اعالم 
کرده است احتماال تا سال ۲۰۲۲ کرون 
بانک  شد.  خواهد  اندازی  راه  دیجیتالی 
مرکزی کانادا هم از تسریع در برنامه قبلی 
خود برای راه اندازی ارز دیجیتالی رسمی 

این کشور خبر داده است. 
 مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
میلیارد  در حال حاضر ۱7۵۰  دیجیتالی 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
به روز قبل ۴.7۵ درصد بیشتر شده است. 
در حال حاضر 6۹ درصد کل بازار ارزهای 

دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱3 درصد 
در اختیار اتریوم است.  بیت کوین ۱۲ سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت. 
بروزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی 
)تا ۱3 ظهر به وقت شرقی( / این رده 
حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی 

بزرگ از نظر ارزش بازار است
۱- بیتکوین

قیمت: ۵6 هزار و ۹۲۹.33 دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 

۴.۱ درصد افزایش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۲۱.۰۹ درصد افزایش
۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۹6.۵۱ دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 

۱.۵۱ درصد افزایش 
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۰.۵۵ درصد افزایش
3- بایننس کوین

قیمت: ۲7۴.۴۴ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 
۹.7 درصد کاهش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۱۱۵.7۴ درصد افزایش

۴- پولکا دوت
قیمت: ۴۰.77 دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 
۲۰.۰۲ درصد افزایش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۴۴.6۵ درصد افزایش

۵- کاردانو
قیمت: ۱.۱۴ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 
۲۱.۴7 درصد افزایش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۲۹.3۴ درصد افزایش

6- تتر
قیمت: ۱.۰۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 
۰.۲۴ درصد افزایش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۰.۰۴ درصد کاهش

7- ریپل

قیمت: ۰.۵۴۱ دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 

۲.۴7 درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۰.۵۲ درصد افزایش
۸- الیت کوین

قیمت: ۲3۴.۱6 دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 

۲.۰۴ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۹.6۲ درصد افزایش
۹- چین لینک

قیمت: 3۵.7۵ دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 

۱.73 درصد افزایش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱6.۵3 درصد افزایش
۱۰- بیتکوین کش

قیمت: 7۱7.۱۴ دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 

۰.۲۹ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۸.۰۱ درصد افزایش

رکورد جدیدی برای ارزهای دیجیتالی؛

یک بیتکوین، پنجاه هزار دالر! 
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به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب وفاضالب استان 
دشتی  آبفای  مدیر  بوشهر 
با اشاره به نوسازی و بازسازی شبکه 
کاکی  بخش  روستاهای  آبرسانی 
اظهار داشت: در این راستا با مشارکت 
آبرسانی روستاهای  دهیاری ها شبکه 
به طول 3 کیلومتر در  بخش کاکی 
سایزهای 7۵ و ۹۰ میلیمتر نوسازی شد.

اینکه  بیان  با  گلبینی  مجتبی 
توسط  لوله ها  خرید  طرح  این  در 
دهیاری ها انجام شد افزود: خدمات 
بخشدار محترم کاکی و دهیاران این 

بخش در خور تحسین است.
همچنین  کرد:  تصریح  وی 
محله  انتقال  خط  نوسازی  عملیات 
متر   ۹۰۰ طول  به  خورموج  لنگک 
لوله  با جنس  میلیمتر  سایز ۲۰۰  و 
اشاره  با  شد.وی  اجرا  اتیلن  پلی 
نصب  و  حوضچه  دو  بهسازی  به 
شیراالت و اتصاالت و نوسازی ۲۵ 
فقره انشعاب، محله لنگک گفت: این 
پروژه با همکاری شهرداری خورموج 
همکاری  و  تعامل  از  که  شده  اجرا 
مهندس شیخیانی و اعضای شورای 

شهر خورموج قدردانی می شود.

اجرای طرح های آبرسانی در شهرستان دشتی همه باید خود را در زمینه ی پیشگیری آلودگی هوا 
مسوول بدانند

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان، در نشست هم اندیشی مسئوالن 
های  پروتکل  رعایت  با  که  استان  اجرایی  های  دستگاه  از  برخی 
بهداشتی در شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد، گفت : آلودگی 
هوای اصفهان و بسیاری از کالنشهرها سال هاست یکی از مهمترین 
چالش های شهری محسوب می شود، و هر ساله روزهایی از سال 
گریبان شهروندان را می گیرد و امسال آمیختن این آلودگی با وجود 
ویروس کرونا باعث شده تا مشکالت مردم صد چندان شود و به 

همان نسبت سالمت آنها نیز به خطر بیافتد.
دستگاه  بویژه  و  مردم  تمامی  افزود:  فروش  شیشه  منصور 
هوا  آلودگی  پیشگیری  ی  زمینه  در  را  خود  باید  اجرایی  های 

بدانند. مسوول 
وی، با اشاره به ضرورت افزایش صرفه جویی در مصرف انرژی، 
بویژه برق و گاز در دستگاه های دولتی و تالش برای عملیاتی نمودن 
این موضوع، تاکید کرد: باید با بهره مندی از همه ظرفیت ها و تالش 

بیشتر، محدودیت ها و موانع فعلی را تبدیل به فرصت نماییم.
شیشه فروش، با اشاره به برخی منابع آالیندگی ثابت در استان 
و همچنین صنایع فاقد فیلتر دفع مواد آالینده، گفت: تعداد روز هوای 
شهر اصفهان طبق گزارش هواشناسی در بازه زمانی ابتدای فروردین 
تا ۲7 بهمن ماه سالجاری ۴ روز ، تعداد روزهای هوای ناسالم برای 
گروه های حساس ۸۹ روز )۱۱ روز بیشتر از مدت مشابه سال ۹۸( 

و 3۲ روز نا سالم برای عموم بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، نیز با اشاره به وضعیت 
جمعیت  درصدی   ۹۹.۵ مندی  بهره  و  استان  سطح  در  گازرسانی 
از یک میلیون و  از گاز طبیعی،گفت: در حال حاضر بیش  استان 
۹6۰ مشترک در سطح استان از سوخت پاک و ارزان گاز طبیعی 

استفاده می کنند.
سید مصطفی علوی، گفت: ساالنه ۲۱ میلیارد متر مکعب در 
سطح استان به مصرف می رسد که از این میزان؛ 7۰ درصد آن در 
بخش صنعت و نیروگاه ها، ۲۰ درصد در بخش خانگی و ۱۰ درصد 

در سایر بخش های عمومی توزیع و مصرف می شود.
مهندس علوی، افزود: با وجود تمام تالش هایی که در راستانی 
فرهنگ سازی مصرف بهینه و رعایت الگوی مصرف انرژی شده، 
اما مصرف گاز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  به 

میزان قابل توجهی افزایش یافت.
وی، افزود: با اجرای طرح رایگان بهینه سازی موتور خانه ها و 
طرح تشویقی رایگان کردن گاز بهای مشترکین کم مصرف انتظار 

می رفت که مصرف گاز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
مهندس علوی، اظهار امیدواری کرد: تهدیدات و شرایط محیطی، 
فرصت  شهروندی  مختلف  سطوح  در  متولیان  همه  برای  بتواند 
هوشمندی و هوشیاری ایجاد کند تا در مجموع بتوانیم از منابع ملی 

کشور به خوبی بهره مند شده و از آنها صیانت کنیم.
وی، تاکید کرد: در شرایط فعلی وظیفه همگان این است که به 
گونه ای از منابع کشور بویژه در زمینه آب، برق و گاز استفاده کنیم  

که دیگران از آن بی بهره نمانند.
وی، بیان داشت: امیدواریم این نشست فرصتی ایجاد کند تا با 
بهره مندی از هم اندیشی و نتایج حاصل از تفکر جمعی و استفاده 
بهینه از ظرفیت های موجود در هر یک از دستگاه های متولی انرژی 
و محیط زیست، بتوانیم به خروجی مناسبی برای  مصرف منطقی 

انرژی وکاهش آلودگی هوا دست پیدا کنیم.

اولین همایش غیرحضوری موسسه خیریه امام حسین 
علیه السالم برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیهالسالم 
موسسه  این  اینکه  بیان  با  رقایی  مهدی  حوزه مسکن،  تخصصی 
خیریه از ابتدای سال جاری با توجه به شیوع کرونا اجرای برنامه های 
خود را در قالب غیر حضوری و در بستری فضای مجازی دنبال کرد، 
اظهار داشت: برگزاری جسالت هفتگی خیریه، برگزاری همایشها و 
جلسات هیئت مدیره، اجرای پویش های مختلف در مناسبت های 
خاص و ... از جمله اقداماتی است که امسال توسط این موسسه 

انجام شده است.
خیریه  موسسه  با  ارتباطی  راه های  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
امام حسین علیه السالم در فضای غیر حقیقی نیز در سال جاری با 
سرعت بیشتری دنبال شده است، ادامه داد: راه اندازی پایگاه اطالع 
رسانی و شبکه های اجتماعی خیریه نیز از اقدامات صورت گرفته در 

این فضا بوده است.
السالم  علیه  امام حسین  مقام مدیرعامل موسسه خیریه  قائم 
تخصصی حوزه مسکن با بیان اینکه در سال جاری با توجه به شیوع 
بیماری و همچنین افزایش فشار اقتصادی به خانواده های کم بضاعت 
به دنبال باال رفتن قیمت ارائه خدمات منجر به افزایش سه برابری 
مراجعه کنندگان به این موسسه خیریه شده است، ابراز داشت: در 
تاکنون دو هزار مددجو به خیریه  ابتدای سال جاری  از  این زمینه 
مراجعه کرده اند که تنها با توجه به بضاعت موجود به یک چهارم از 

این افراد خدمات الزم ارائه شد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود و همچنین اینکه هر 
ساله همایش ساالنه موسسه خیریه امام حسین علیه السالم تخصصی 
این خیریه برگزار  با حضور حداکثر خیران و حامیان  حوزه مسکن 
می شد، اضافه کرد: در سال جاری امکان برگزاری این همایش به 
صورت حضوری وجود ندارد و در نظر داریم این همایش را به صورت 

غیرحضوری برگزار کنیم.

بهینه  مدیریت  سوی  به  گامی  شهروندی  مشارکت 
شهری و ارتقاء حقوق شهروندی

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه مشارکت شهروندی گامی به 
سوی مدیریت بهینه شهری و ارتقاء حقوق شهروندی است، گفت: 
امروزه یکی از ارکان اساسی برنامه ریزی شهری، توجه به مشارکت 

آگاهانه و فعاالنه شهروندان در تمامی ابعاد توسعه است.
 علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه، تغییر درجهت استفاده از 
رویکردهای مشارکتی و جلب رضایت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر 
برای مدیریت شهری است، افزود: نظام مدیریت شهری زمانی می 
تواند کارآمد باشد که شهروندان مشارکت آگاهانه و فعاالنه ای در 

تمامی ابعاد توسعه شهری داشته باشند.
در  اگر  شهروندان  مشارکت  که،  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 
کارهای شهری از جمله پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری 
برخوردار شود، زمینه انجام هر چه بهتر مدیریت امور شهری وکاهش 
جایگاه  آنجایکه  از  داشت:    ابراز  کند،  می  راایجاد  آن  معضالت 
مدیریت شهری  نظام  در  و حقوق شهروندان  مشارکت شهروندی 
امر  در  ها  اولویت  از  مشارکت شهروندی  لذا  است  امری ضروری 

توسعه شهری به حساب می آید.

شهردار رشت خبر داد:
 پروژه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در 7 تقاطع 

شهر رشت اجرایی می شود
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، شهردار رشت در جلسه شورای راهبری ترافیک استان گیالن 
ارتقای تجهیزات ترافیکی را از جمله ملزومات یک شهر توسعه یافته 
چراغ های  هوشمندسازی  پروژه  اجرای  داشت:  اظهار  و  کرد  ذکر 
راهنمایی در 7 تقاطع شهر رشت از هفته آینده آغاز می شود.شهردار 
ابزارهای  و  ترافیکی  تجهیزات  لحاظ  از  رشت  اینکه  بیان  با  رشت 
مربوطه با کمبودهای اساسی مواجه است توجه ویژه در امر ترافیک 
را از ضروریات یک شهر خواند و عنوان کرد: برای برون رفت از این 
مشکل باید عزمی جدی داشته باشیم از سوی دیگر دستگاه ها هم 
باید با عزمی جدی به پلیس کمک کنند.سید محمد احمدی ضمن 
برشمردن عملکرد ۱۰ ماهه شهرداری رشت در حوزه ترافیکی یادآور 
شد: علی رغم اقدامات صورت گرفته به اعتقاد من این اقدامات کافی 
نیست و باید با برنامه ریزی بهتر تالش بیشتری صورت بگیرد.شهردا 
رشت با تشریح برنامه های سال آینده شهرداری در حوزه حمل و نقل 
و ترافیک شهری افزود: آنچه که امروز شهر رشت به آن نیاز دارد و 
چندین بار استاندار محترم گیالن هم به آن تاکید داشتند بازگشایی و 
احداث خیابان های جدید است که عزم آن به شکل جدی در شهرداری 
رشت وجود دارد.سید محمد احمدی با بیان اینکه تا راه اندازی قطار 
شهری، تراموا و مترو باید برای حل و فصل مشکالت ترافیکی شهر 
روی روش هایی مانند بازگشایی خیابان ها تمرکز کنیم افزود: امیدواریم 
استانداری گیالن در این زمینه به شهرداری کمک کند تا برخی از 
پروژه های بازگشایی مانند پروژه رینگ ۹۰ متری و بازگشایی خیابان 

امام علی)ع( زودتر انجام شود.

مدیرعامل آبفای گیالن: 
ارائه پیشنهادات از سوی کارکنان، سهیم بودن در روند 

پیشرفت سازمان است
آبفای  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  حسینی  سیدمحسن 
گیالن با اشاره به اهمیت نظام پیشنهادات در سازمانها اظهار داشت: 
یکی از راه های نجات و پیشرفت هر سازمانی، مشارکت کارکنان در 
امر پیشنهادات است و زمانیکه مشارکت اعضاء خانواده در تصمیم 
گیری زیاد شود، مقاومت خانواده در برابر مشکالت و تحوالت بهتر 
خواهد بود.وی افزایش مشارکت کارکنان در ارائه پیشنهادات سازنده 
را، سهیم بودن در پیشرفت شرکت دانست و افزود: باتوجه به ساعات 
حضور روزانه در محیط کار، باید شرایط به نحوی باشد که احساس 
و  همفکری  با  و  باشیم  داشته  حضورمان  از  رضایتمندی  و  خوب 
مرتفع  شرکت  مشکالت  از  بخشی   ، گیری  تصمیم  در  مشارکت 
خواهد شد.مدیرعامل آبفای گیالن، افزایش پیشنهاددهندگان را نشانه 
همگرایی و عالقمندی به شرکت دانست و خاطرنشان کرد: هدف، 
افزایش درصد مشارکت کارکنان در ارتقاء شرکت بعنوان یکی از راه 
های ایجاد انرژی در مجموعه است تا با این شیوه، حال شرکت و 
کارکنان خوب شود و شاهد پیشرفت و ارتقاء در شرکت باشیم.وی 
با تأکید بر اینکه کارگروه نظام پیشنهادات ، وظیفه استراتژیک دارند 
تصریح کرد: با اطالع رسانی از پیشنهادات اجرا شده همکاران تشویق 

به امر مشارکت در تصمیم گیری ها خواهند شد.

40 تن مرغ روانه بازار ایالم شد
بازار  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم گفت: مرغ 
استان تامین شده و امروز ۴۰ تن مرغ کشتار روز روانه بازار شده است.

رضا محمدرحیمی اظهار داشت: به منظور تامین مرغ مورد نیاز 
مردم استان، امروز میزان قابل توجهی مرغ کشتار و وارد بازار شده 

و اکنون هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
وی در خصوص تغییر قیمت مرغ تاکید کرد: هیچ تصمیمی در 
خصوص تغییر قیمت گرفته نشده و قیمت به ازای هر کیلوگرم ۲۰۴ 

هزار ریال به مصرف کنندگان خواهد رسید.
رییس سازمان صمت ایالم از مردم خواست فریب التهابات و 
هیجانات ناشی از شایعه های بی اساس در خصوص کمبود برخی 
اقالم و کاالهای اساسی را نخورند و برای مصارف روزانه خود اقدام 

به خرید مقدار زیادی از کاالها نکنند.
محمدرحیمی افزود: اگر هر خانوار به میزان مورد نیاز مصرف 
ماهانه یا هفتگی خود خرید کند و از انبار کردن کاالها برای مدت 

زمان زیاد پرهیز کند، مشکلی در بازار ایجاد نمی شود.
خوشبختانه  گفت:  ایالم  فرهنگ  با  مردم  از  تقدیر  با  وی 
از مردم در استان پروتکل های بهداشتی را رعایت می  بسیاری 
کنند و امیدواریم که با توجه به شرایط کرونا از حضور غیر ضرور 

در بازار خودداری کنند.
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت ایالم یادآور شد: خرید 
توسط  باید  شرایط  این  در  خانوار  ضروری  و  نیاز  مورد  مایحتاج 
با رعایت همه پروتکل های بهداشتی  از اعضای خانواده و  یکی 
ابتال به  افزایش آمار مرگ و میر و  تا دوباره شاهد  صورت گیرد 
اعمال  ها  محدودیت  هم  باز  این صورت  در  چراکه  نباشم  کرونا 

و بازار تعطیل می شود.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  دیدار  در 
مازندران با فرمانده سپاه کربال تاکید شد:

»مدیریت جهادی » راه حل برون رفت از مشکالت
مازندران-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با سردار 
مسلمی فرماندهی سپاه کربال در راستای توسعه تعامالت فی مابین 
در حوزه های فرهنگسازی ؛ عمرانی و اقدامات پیشگیرانه در جهت 

حفاظت از اماکن و تجهیزات شبکه برق دیدار و گفتگو کرد.
دومین  و  چهل  گرامیداشت  ضمن  سپری  فرامرز  مهندس 
اقدامات  به   ، ایران  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 
جهادی این شرکت در راستای خدمت رسانی به مردم شریف خطه 
سرسبز مازندران اشاره کرد و گفت : مانورهای جهادی در مازندران 
با سراسر  این خانه روشن است« و همزمان  در راستای پویش« 
معابر  روشنایی  اصالح  و   شود  می  برگزار  ماهانه  بصورت  کشور 
؛تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهبود و ارتقاء شاخص های 
بهبود  پایداری و اطمینان شبکه و  افزایش  عملکردی طرح سیما، 
رضایت مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق مازندران ازاهداف 

این مانور ها است .  
وی همچنین به اینترنتی شدن ارائه ۴۰ خدمت این شرکت به 
مشترکان در بستر اینترنت و در قالب اپلیکشن ” برق من ”  از ۹  
آذر ماه سال جاری خبر داد و گفت : مشترکان می توانند  به راحتی 
و بدون حضور به امورهای توزیع تنها با نصب اپلیکشن برق من این 

خدمات را دریافت کنند.
در این جلسه سردار مسلمی فرماندهی سپاه کربال با اشاره به 
سبک »مدیریت جهادی« در شرکت توزیع نیروی برق ؛از اقدامات 
موثر و بهنگام این شرکت در ارائه خدمات به مردم شریف مازندران 
تقدیر و بر ضرورت گسترش این نگاه مدیریتی در استان تاکید کرد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و آمـوزش همگانـی شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان بوشـهر : رئیـس 
بـا  اهـرم  شـورای اسـالمی شـهر 
مهنـدس  بـه  سـپاس  لـوح  اهـدا 
مدیرعامـل  حمزه پـور  عبدالحمیـد 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
تالش هـا  و  خدمـات  از  بوشـهر، 
در راسـتای پاسـخگویی مناسـب و 
خشـنودی مـردم و مشـترکین آب 

اهـرم قدردانـی نمـود. شـهر 
در بخشـی از ایـن تقدیـر نامه 
افتخـار  مدیریـت   : اسـت  آمـده 
بزرگـی اسـت کـه پـروردگار متعال 
آنـرا بـر عهـده کسـانی قـرار داده 
کـه بـا عمـل خالصانـه خویـش در 

مسـیر خشـنودی و رضایـت مندی 
مـردم گام بـر می دارند.بـه شـکرانه 
همـت  پاسداشـت  بـه  و  توفیـق 
اعمـال  در  حضرتعالـی  بی وقفـه 

مدیریـت حاکمیت نظـام و انضباط 
بـر مجموعه، حسـن خلـق و تعامل 
سـازنده بـا کارکنـان، ایجـاد جوی 
بـه  نسـبت  بـاال  درک  صمیمانـه، 

مسـائل کالن، خالقیـت، نـوآوری، 
جدیـت و قاطعیـت در امور این لوح 
تقدیـر تقدیـم حضـور ارجمندتـان 

می گـردد.

قدردانی رئیس شورای اسالمی شهر اهرم 
از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان ایالم گفت: از ابتدای آبان 
ماه تاکنون، ۸7 هزار و 6۹۵ قبض 
برق رایگان مشمول طرح برق اُمید 
کم  مشترکان  برای  استان  این  در 
مصرف برق خانگی صادر شده است.

نشست  در  شیرخانی  هادی 
آنالین با اصحاب رسانه، مطبوعات 
به  استان  فعاالن فضای مجازی  و 
های  تشویق  و  امید  برق  موضوع 
مصرف  کاهش  برای  نیرو  وزارت 
و  کرد  اشاره  الگو  این  ارائه  با  برق 
اظهار داشت: این طرح سال جاری 
و  رسید  وزیران  هیات  تصویب  به 
مشترکان به سه دسته کم مصرف، 
تقسیم  پرمصرف  و  مصرف  خوش 
می شوند و در واقع اصالح الگوی 
از  بهره گیری  با  خانگی  مصرف 
سازوکارهای تشویقی و بازدارنده از 

اهداف اصلی این طرح است.
اقدام های بزرگ  از  وی یکی 
مشترکان  برای  که  برق  صنعت 
بحث  را  شده  دیده  تدارک  خانگی 
طرح برق امید دانست و افزود: طرح 
برق امید برای همه مشترکان خانگی 
برنامه دارد از جمله برای مشترکان 
خانگی که میزان مصرف آنها کمتر 

از میزان الگوی مصرف است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق ایالم تاکید کرد: برای هر دسته 
منطقه  با  متناسب  مشترکان  ز  ا
جغرافیایی، الگوی مصرف برق تعیین 
و مشترکان برق به تناسب مشارکت 
تشویقی  مزایای  از  طرح  این  در 
شامل تخفیف تا ۱۰۰ درصد تعرفه 

بهره مند می شوند.  
ابتدای  از  داد:  ادامه  شیرخانی 
مجموع  از  تاکنون  طرح  این  آغاز 
صورتحساب   ۸۱۴ و  هزار   3۸۸
صادر شده شهری و روستایی، ۸7 
رایگان در  برق  هزار و 6۹۵ قبض 
طرح برق امید صادر شده است و تا 
زمانی که این مشترکان همچنان در 
گروه کم مصرف باقی بمانند، شامل 

این تخفیف خواهند بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
بودن  فعال  به  اشاره  با  ایالم  برق 
»برق  طرح  غیرحضوری  سامانه 
من« در استان، بیان کرد: مشترکان 
خانگی برق باید نرم افزار »خدمات 
را   « یران  ا برق  حضوری  غیر 
خدمت  نوع   ۱۰ از  و  کرده  نصب 
این شرکت به صورت غیرحضوری 

برخوردار شوند.
استعالم  شد:  یادآور  شیرخانی 
برق  طرح  در  بندی  دسته  وضعیت 
امید، امکان ثبت درخواست انشعاب 
ازمایش  مکان،  و  نام  تغییر  جدید، 
کنتور، تفکیک و ادغام به راحتی از 
طریق این نرم افزار انجام می گیرد.

و  پرداخت  کرد:  اضافه  وی 
از  مشاهده سوابق و ثبت خاموشی 

این  دیگر خدماتی است که توسط 
نرم افزار قابل اجراست.

شیرخانی با بیان اینکه این نرم 
افزار از سایت شرکت برق و سامانه  
بازار قابل دانلود و نصب است، گفت: 
با  می توانند  استان  برق  مشترکان 
به  شرکت  این  سایت  به  مراجعه 
www.waepd. نشانی اینترنتی

میز خدمت  بخش  از  استفاده  و   ir
مورد  خدمات  تمامی  الکترونیکی، 
نیاز خود را به صورت الکترونیکی و 

غیرحضوری دریافت کنند.
ارائه  اهداف  به  اشاره  با  وی 
غیرحضوری  صورت  به  خدمات 
حفظ  منظور  به  شرکت  این  افزود: 
راستای  در  و  رجوع  ارباب  سالمت 
کرونا،  ویروس  شیوع  از  پیشگیری 
صورت  به  را  رسانی  برق  خدمات 

غیرحضوری ارایه می کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
بخش  مشترکان  گفت:  ایالم  برق 
خانگی، صنعت، سازمان ها و ادارات 
دولتی ۸۰۰ میلیارد ریال به شرکت 

توزیع برق استان بدهکار هستند.
وضعیت  کرد:  تاکید  شیرخانی 
وصول مطالبات بدهی مشترکان برق 
در استان در شرایط نامطلوبی قرار 

دارد به شکلی که حدود 6۰ درصد از 
انرژی فروخته شده وصول می شود.

این  برنامه  کرد:  اضافه  وی 
لبات،  مطا وصول  برای  شرکت 
استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکار 
به  ابتدا  در  که  است  قرارداد  طرف 
استفاده  نهایت  در  و  اخطار  صورت 
ابزار قطع جریان برق مشترکان  از 

بدحساب است.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
این  طلب  میزان  بیشترین  ایالم 
آبفای  به شرکت  مربوط  را  شرکت 
عمده  کرد:  تاکید  و  دانست  استان 
ترین مشترکانی که در پرداخت به 
موقع صورتحساب کوتاهی می کنند، 
مشترکان تجاری و خانگی هستند.

را  ها  رسانه  نقش  شیرخانی 
سازی  فرهنگ  و  سازی  آگاه  در 
و  دانست  موثر  بسیار  مشترکان 
آگاه  طرح  این  موفقیت  رمز  گفت: 
این  برای  و  است  سازی مشترکان 
کار باید از شیوه های نوین و مختلف 
استفاده کرد.وی با بیان اینکه رسانه 
دو  ارتباط  برقراری  با  استان  های 
مردم  از  را  مطالبات شرکت  سویه، 
سازی  فرهنگ  گفت:  کنند،  طلب 
شرایط  در  کردن  مصرف  درست 
مشکل  با  های  نیروگاه  که  کنونی 
امری  مواجه هستند  تامین سوخت 

مهم و ضروری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق ایالم گفت: از هم اکنون باید 
برای درست مصرف کردن برق در 
تابستان سال آینده برنامه ریزی شود 

تا مردم با کمبود مواجه نشوند.

87 هزار قبض برق رایگان در طرح برق امید ایالم صادر شد

منابع  اداره  رییس  کشاورزیان  رضا  محمد 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود بابیان اینکه 
۴۰۰ هزار اصله نهال برای درختکاری در استان آماده 
توزیع است، گفت: این نهال ها به صورت سوزنی و 

پهن برگ و سازگار با اقلیم استان هستند.
محمدرضا کشاورزیان در گفت وگو با خبرنگاران  
ضمن بیان اینکه یکی از نهالستان استان سمنان در 
شهرستان شاهرود به مساحت ۱۵ هکتار انواع نهال 
برای درختکاری تهیه می شود، ابراز داشت: برای ایام 
درختکاری سال جاری نیز ۴۰۰ هزار اصله نهال 

آماده توزیع است.
نهال  اصله  تعداد  این  اینکه  بابیان  وی 
سوزنی برگ و پهن برگ برای فضای سبز کاشت 

مقاوم  گونه های  از  تا  شد  تالش  افزود:  می شود، 
به اقلیم استان برای تهیه این نهال ها استفاده شود 
که توزیع آن ها به صورت ریشه دار و گلدانی طی 
هفته منابع طبیعی با شعار همه با هم جهاد برای 
حفاظت از منابع طبیعی خواهد بود.رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان  شاهرود بابیان اینکه 
عمده درخت های تولیدی این نهالستان زیتون تلخ، 
عرعر، سنجد، توت، سرو نقره ای، سرو خمره ای و 
کاج است، ابراز داشت: شهرستان ها و دهیاری های 
استان سمنان در اولویت توزیع نهال هستند و سپس 
از ۱۵ اسفند عموم مردم می توانند با مراجعه به منابع 

طبیعی درخواست نهال کنند.
کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: با توجه به 

اینکه سنجد یکی از درختان مقاوم به خشکی و 
کم آبی و سازگار با اقلیم استان به شمار می رود لذا 
تولید ۴۰ الی ۵۰ هزار اصله نهال در دستور کار قرار 
گرفت که این نوع گونه نیز در هفته منابع طبیعی 

توزیع خواهد شد.
افزود: بوستان های روستایی عمده ترین  وی 
مکان هایی که برای کاشت نهال از منابع طبیعی 
درخواست می شود که به عنوان نمونه پارک بوستان 
پنج هکتار سال گذشته  به مساحت  ابر  روستایی 
نیز  میغان  روستایی  بوستان  در  و  نهال کاری شد 
این اقدام در دستور کار قرار گرفت لذا از دهیاری ها 
درخواست می شود هر چه سریع تر درخواست خود 

را به ادارات منابع طبیعی ارسال کنند.

4۰۰ هزار اصله نهال برای درختکاری در استان سمنان آماده توزیع است
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ستان  ا خبری  گروه 
شهرستان  رضوی  خراسان 
طمه  فا ه  سید شمر  کا
 ، شمر کا م  د مر ه  یند نما - حسینی
در  کوهسرخ  و  خلیل آباد  بردسکن، 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
دستور وزیر علوم مبنی بر ادغام برخی 
مؤسسات علمی و مراکز دانشگاهی در 
دستور  این  گفت:  کشور  نقاط  برخی 
چراکه  است،  قانون  صریح  خالف 
و  مؤسسات  این  انحالل  یا  ادغام 
مراکز باید به تصویب مجلس شورای 

اسالمی برسد.
نیک بین  جواد  حجت االسالم 
پیگیری  به منظور  که  جلسه ای  در 
موضوع استقالل مرکز آموزش عالی 
کاشمر برگزار شد، با طرح این سؤال 
که چرا وزارت علوم زمانی که تعداد 
این  رشته های  تعداد  و  دانشجویان 
مرکز دانشگاهی کم بود دست به ادغام 
این مجموعه علمی نزد، اظهار کرد: 
در بدو راه اندازی این دانشگاه در سال 
۹۱ تعداد دانشجویان زیر ۱۰۰ نفر بود 
و 6۰ درصدشان هم غیربومی بودند، 
اما باگذشت ۸ سال از فعالیت، بیش از 
هزار دانشجو در پنج رشته تحصیلی در 
این مرکز مشغول به تحصیل هستند 
بومی  درصدشان   ۸۰ از  بیش  که 

منطقه هستند.
تأکید  با  کاشمر  مردم  نماینده 
عدم  و  ادغام  با  مخالفت  اینکه  بر 
کاشمر  عالی  آموزش  مرکز  استقالل 
برای پیشرفت علم و منطقه و افزایش 
سرعت علمی دانشگاه ها است، افزود: 
کاشمر دارای ظرفیت های باالیی در 
بخش های متعدد است که از آن باید 
مراکز  ارتقای  و  توسعه  راستای  در 
مختلف به ویژه مراکز علمی، پژوهشی 
اکمل  و  احسن  نحو  به  تحقیقاتی  و 

استفاده کرد.
تمام  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
توان و ظرفیت افرادی که دلشان برای 
پیشرفت و ارتقای کاشمر می تپد برای 
استقالل و عدم وابستگی تنها دانشگاه 
دولتی در منطقه ترشیز استفاده کرد، 
یادآور شد: در این راستا با حضور وزیر 
علوم و ۱۴ نماینده مجلس که در حوزه 
انتخابیه شان قرار است این ادغام اجرا 
مبنی  دی ماه   ۲3 در  جلسه ای  شود، 
و  علمی  مؤسسات  برخی  ادغام  بر 

دانشگاهی برگزار کردیم.
اینکه وزیر  با اشاره به  نیک بین 
دستور  مستند  جلسه  این  در  علوم 
ادغام را مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی اعالم کرده است، گفت: پس 
به  خطاب  نامه ای  در  جلسه  این   از 
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی با 
اشاره به تبصره بند الف ماده ۲۸ بخش 
ششم نظام اداری شفافیت و مبارزه با 
فساد قانون ششم توسعه اعالم کردیم 
علمی  مؤسسات  انحالل  ادغام،  که 
مجلس  مصوبه  با  تنها  دانشگاهی  و 
مکان پذیر است، بنابراین با توجه به 
اینکه دستور وزیر باعث نارضایتی در 
برخی مناطق کشور شده، تقاضای لغو 

آن راداریم.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، 
خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای 
اسالمی با تأکید بر اینکه در مجلس 
در خصوص طرح آمایش آموزش عالی 

صحبت خواهم کرد، افزود: طبق اسناد 
باالدستی ادغام یا انحالل دانشگاه ها 
نیازمند مصوبه مجلس است و تاکنون 
نیز با پیگیری هایی که انجام شده است 
به  قبلی  چنین مصوبه ای در مجلس 

تصویب نرسیده است.
و  ظرفیت  از  اینکه  بیان  با  وی 
پتانسیل کاشمر و منطقه ترشیز برای 
حفظ استقالل و عدم وابستگی مرکز 
کنیم،  استفاده  باید  عالی  آموزش 
وجود  داشتن  با  کاشمر  کرد:  عنوان 
و  واجب التعظیم  امامزادگان  بارگاه 
مرقد بزرگ مرد عرصه دین و سیاست 
شهید آیت اهلل مدرس، عنوان چهارمین 
شهر زیارتی کشور را به خود اختصاص 
داده و ظرفیت حوزه بهداشت و درمان 
قطب  به  را  شهرستان  این  کاشمر، 
است،  کرده  تبدیل  منطقه  درمانی 
این  انگور  تاکستان های  گفت: وجود 
شربتخانه  به  تا  شده  باعث  منطقه 
فعالیت  پس  بگیرد،  لقب  خراسان 
در  می تواند  دولتی  دانشگاه  مستقل 
کنار همه این پتانسیل ها و ظرفیت ها 

توسعه متوازن در منطقه رقم بزند.
اینکه  به  اذعان  با  بین  نیک 
اجرایی شدن تصمیم وزارت علوم در 
به  اجتماعی  و  امنیتی  تبعات  منطقه 
دنبال خواهد داشت، ادامه داد: اگر این 
اجرایی  قانون  صریح  خالف  تصمیم 
شود، جان بسیاری از دانشجویان به 
برای  باید  آنان  چراکه  می افتد  خطر 
جاده ای  در  روزانه  دانشگاه  به  رفتن 
تردد کنند که به دلیل حوادث متعدد 
از  نفر   ۱۰۰ جان  اخیر  سال های  در 

هم وطنانمان را گرفته است.
سایه  در  اینکه  بابیان  نیک بین 
مردم  و  مسؤوالن  انسجام  و  وحدت 
از  دندان  و  چنگ  با  باید  منطقه 
منطقه  دولتی  دانشگاه  تنها  استقالل 
و  ادغام  مخالف  افزود:  کرد،  دفاع 
وابستگی مرکز آموزش عالی کاشمر 
هستیم،  دیگر  شهرستان های  در 
رقم  ناگوار  اتفاق  این  اگر  چراکه 
مشکل  با  منطقه  علمی  رشد  بخورد 

مواجه خواهد شد.
کاشمر  دانشگاه  استقالل  عدم   
توسعه  چرخه  الی  گذاشتن  چوب 

علم است
مرکز  رئیس  نشست  این  در 
به  اشاره  با  کاشمر  عالی  آموزش 
فعالیت ۹ ساله این واحد دانشگاهی و 
پیشرفت های چشمگیر در بخش های 
اجرای  از  پژوهشی  و  علمی  مختلف 
مراکز  سامان دهی  و  آمایش  طرح 
دانشگاهی ابراز نگرانی کرد و گفت: 
تجمیع و عدم استقالل مرکز آموزش 
مردم  به  مسلم  ظلمی  کاشمر  عالی 
چرخه  گذاشتن الی  چوب  و  منطقه 

توسعه علم است.
هادی معماریان با اشاره به اینکه 
ضوابط  و  سیاست ها  اسفند۹۴  در 
اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در 
تیرماه ۹۵ توسط وزیر  تصویب و در 
زمان  آن  از  افزود:  شد.  ابالغ  علوم 
روند  این مصوبه  به  توجه  با  تاکنون 
در  دولتی  لی  عا آموزش  توسعه 
شهرستان هایی مثل کاشمر با چالش 
بسیاری روبرو شد، به طوری که امکان 
توسعه رشته ها و جذب هیأت علمی 
دانشگاه  و  مواجه  زیادی  اختالل  با 
با رشد  بودجه متناسب  در تخصیص 
زیادی  مشکالت  با  دانشجو  پذیرش 

مواجه شد.
وی بابیان اینکه اگرچه بر اساس 
سند   ،۹7 سال  در  امنا  هیأت  دستور 
کاشمر  عالی  آموزش  مرکز  آمایش 
توسط تیم مورد تأیید وزارت تهیه شد 
اما حتی توسط خود هیأت امنا مورد 
اقبال و توجه قرار نگرفت، بیان کرد: 
امنا  هیأت  دستور  به  بازهم  پس ازآن 
سند راهبردی دانشگاه توسط دانشگاه 
اصاًل  آن  در  که  شد  تهیه  فردوسی 
بحث تجمیع مراکز دانشگاهی مطرح 
نشده بود و در جلسه اخیر هیأت امنای 

استان نیز به تصویب رسید.
رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر 
با تأکید بر اینکه پس از تصویب این 
از  سال   ۵ گذشت  از  بعد  و  طرح ها 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
سخن از تجمیع سه مرکز دانشگاهی 
تربت حیدریه، کاشمر و گناباد شده و 
)فردوسی  استان  معین  دانشگاه  به 
خاطرنشان  است،  ابالغ شده  مشهد( 
در  کاشمر  عالی  آموزش  مرکز  کرد: 
دولتی  دانشگاه  یک  به عنوان  منطقه 
که پرچم دار عدالت آموزشی و آموزش 
رایگان در منطقه است نباید با اجرای 
این طرح تضعیف شود، چراکه در طی 
یک دهه اخیر بسیاری از ساختمان ها و 
تأسیسات این مرکز با خون دل خوردن 
مدیران و کمک خیرین بنا شده است.

مرکز  بردن  شد:  یادآور  وی 
آموزش عالی کاشمر زیر نظر دانشگاه 
تربت حیدریه نه تنها هیچ مزیتی برای 
بلکه   ، نمی شود محسوب  کاشمر 
در  آن  نقش  و  دانشگاه  اختیارات 
مرور  به   و  محدود  شهرستان  توسعه 
سیاست های مدیریتی با رویکرد توسعه 
دانشگاه تربت حیدریه به کاشمر ابالغ 
حذف  مرکز  مستقل  بودجه  ردیف  و 

خواهد شد.
ینکه   ا به  اشاره  با  معماریان 
سطح بندی  در  تربت حیدریه  دانشگاه 
دانشگاه ها مشابه مرکز آموزش عالی 
اجرایی، هیأت  کاشمر است و هیأت 

امنای  هیأت  و  ممیزه  هیأت  جذب، 
وضعیت  با  کرد:  ابراز  ندارد،  مستقل 
دارد،  تربت  دانشگاه  که  جایگاهی  و 
مرکز  بال  و  پر  ند  می توا چگونه 
آموزش عالی کاشمر باشد؟! بنابراین 
موضوع  به  عادالنه  بخواهیم  اگر 
آموزش  آمایش  طرح  باید  بنگریم، 
دانشگاه های  کلیه  دربرگیرنده  عالی 

دولتی، نیمه دولتی و غیردولتی باشد.
آمایش  در  باید  کرد:  تأکید  وی 
سهم دانشگاه های شهرستان متناسب 
دیده شود و طوری برنامه ریزی شود 
و  رشته ها  ایجاد  در  دانشگاه ها  که 
فعالیت ها موازی کاری نکنند. گرفتن 
عالی کاشمر  آموزش  اختیارات مرکز 
و بردن این مرکز زیر پرچم دانشگاه 
موجب  و  مسلم  ظلم  تربت حیدریه 
سیاسی  و  اجتماعی  مناقشات  ایجاد 

بین دو شهرستان خواهد شد.
لی  عا موزش  آ مرکز  ئیس  ر
و  ادغام  اینکه  به  اذعان  با  کاشمر 
تربت  به  کاشمر  دانشگاه  وابستگی 
بیهوده  ترددهای  فزایش  ا باعث 
دانشجویان در گذرگاه خونین کاشمر 
اجرایی  کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد 
شدن این تصمیم منجر به نارضایتی 
دانشجویان بومی و خانواده های آنان 
بیهوده،  رفت وآمدهای  علت  به  را 
و  اداری  بروکراسی های  افزایش 
افزایش هزینه های تحصیل می شود.

این  ینکه   ا بابیان  معماریان 
طرح تنها زمانی موفق خواهد بود که 
عادالنه اجرا شود و سهم شهرستان در 
مدیریت این دانشگاه جامع  با حفظ 
استقالل بودجه ای به خوبی دیده شود، 
موضوع  این  بر  ما  همه  کرد:  اظهار 
یا  واقف هستیم که طرح ساماندهی 
شود)با  اجرا  منطقی  و  درست  باید 
مرکز  سه  تجمیع  گرفتن  نظر  در 
یا  و  کاشمر(  و  گناباد  تربت حیدریه، 
اجرای غلط آن تکرار خطاهای گذشته 
در مدیریت آموزش عالی خواهد بود.

معظم  مقام  نماینده  همچنین 
دانشگاهی کاشمر،  رهبری در مراکز 
عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی 
کاشمر، نماینده اساتید و خانواده های 
و  تجارت  بانک  رئیس  دانشجویان، 
آموز  مرکز  دانشجویان  نماینده  نیز 
در  جداگانه ای  به طور  کاشمر  عالی 
سخنانی اجرای طرح آمایش آموزش 
ایرادات مبنایی  عالی کشور را دارای 
محدودیت ها  ایجاد  و  اجرا  حوزه  در 
دانستند و تأکید کردند وابستگی و عدم 
استقالل این مرکز دانشگاهی با هزار و 
۱۰۰ دانشجو نه  تنها کمکی به توسعه 
کرد  نخواهد  علمی  فضای  ارتقای  و 
بلکه باعث محدود شدن اختیارات و 
حذف ردیف مستقل بودجه خواهد شد.

ادغام دانشگاه ها بدون مصوبه مجلس خالف صریح قانون است مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد: اردبیل 
در زمره استانهای سبز کشور قرار گرفت

با بهره برداری از پروژه های گازرسانی به 3۲ روستای استان 
سبز  استان  عنوان  به  اردبیل  استان  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 

شناخته می شود.
سردار  اردبیل،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش   به 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعالم این خبر گفت: به لحاظ 
العبور  گازرسانی به روستاها عالرغم شرایط آب و هوایی و صعب 
بودن برخی مناطق عملکرد مطلوبی داشته ایم به نحوی که تابحال 
کلیه ۲۹ شهر استان از نعمت گاز طبیعی با ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی 
بهره مند می باشند و در حوزه گازرسانی به روستاها نیز با بهره مندی 
3۲ روستای دیگر طی دهه فجر امسال ضریب نفوذ گاز طبیعی در 
روستاها به ۹6 درصد می رسد و استان اردبیل در زمره استانهای 

سبز کشور از لحاظ گازرسانی قرار میگیرد.
وی افزود: هم اکنون کلیه روستاهای باالی ۲۰ خانوار در سطح 
شهرستانهای سرعین و نمین از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند 
و ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخشهای روستایی این شهرستانها به 
۱۰۰ درصد رسیده است و در سایر شهرستانها نیز عملکرد مطلوبی 

از لحاظ گازرسانی به روستاها گزارش می شود.
سردار اسماعیلی با بیان اینکه پروژه های گازرسانی در مناطق 
جنوبی استان به لحاظ توپوگرافی منطقه و صعب العبور بودن مسیر 
و  کارکنان  جهادی  تالش  مصداق   ، گازرسانی  های  شبکه  عبور 
پروژه  اکنون  هم  کرد:  تصریح  باشد،  می  شرکت  این  پیمانکاران 
در  کوثر  و  خلخال  شهرستانهای  روستای   ۲۸ به  گازرسانی  های 
بخش جنوبی استان در دست اجراء می باشد که همزمان با دهه 
 6۸ بر  بالغ  اعتباری  با  شهرستانها  این  روستای   ۱۰ فجر  مبارک 
از  روستایی  خانوار   ۵۹۸ دادن  قرار  پوشش  تحت  و  ریال  میلیارد 
نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند و مابقی روستاها نیز تا پایان 

سال ۱۴۰۰ گازدار خواهند شد.
آمار  با تشریح  پایان  اردبیل در  استان  مدیر عامل شرکت گاز 
عملکردی این شرکت در جذب مشترکین گاز طبیعی اظهار داشت: 
هم اکنون این شرکت به بیش از ۵۰7 هزار مشترک در سطح استان 
خدمات ارایه می نماید که بالغ بر ۱3۵ هزار مشترک که قریب به 
۲7 درصد کل مشترکین را شامل می شوند در روستاها و مابقی در 

شهرهای سطح استان ساکن می باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل،
گسترش  اردبیل  استان  در  روستایی  ورزش های 

می یابد
بر  تاکید  با  اردبیل  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  اردبیل- 
در  که  توجهی  گرفتن  نظر  در  با  گفت:  روستاها  ورزش  گسترش 
سال های گذشته به این حوزه شده، نیاز است که در بحث بودجه 
ردیفی جداگانه برای گسترش آن در بعد همگانی و قهرمانی دیده شود. 
سجاد انوشیروانی در نشست مجمع ساالنه هیات ورزش روستایی 
و بازی های بومی و محلی استان اردبیل افزود: پرداختن به ورزش 
مناطق محروم به نوعی جهاد در ورزش است که نباید از این موضوع 
غافل باشیم و در این راستا 3۰ خانه ورزشی در سال ۹۹ در استان 

اردبیل تجهیز شد و این برنامه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه باید توازن اعتباری بین هیات های ورزشی با 
توجه به عملکرد مثبت آنها در استان ها رعایت شود، گفت: بازی های 
بومی و محلی می تواند فرمانداران، بخشداران و حتی دهیاران را مجاب 
برگزاری مسابقه ها و جشنواره های  برای  را  بسترهای الزم  تا  کند 
ورزشی در مناطق خود در راستای گسترش و توسعه آن فراهم کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل اضافه کرد: با توجه به 
ظرفیت و نسبت به پیشینه تاریخی این استان الزم است که موزه 
هدف  روستاهای  در  محلی  و  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش 

گردشگری ایجاد شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران:
 نصب و بهره برداری از دستگاه شتاب نگار لرزه ای 

در شهرستان کالرآباد
مازندران-به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه 
و شهرسازی استان مازندران مهندس سید محمد نظری در خصوص 
رویکرد شبکه شتاب نگاری استان عنوان نمود : فراهم کردن شهر 
ایمن تر و زندگی بهتر برای شهروندان از وظایف ماست و امیدواریم 
اطالعاتی که به واسطه نصب و راه اندازی دستگاههای شتاب نگار 
اجرایی  دستگاههای  مدیران  استفاده  مورد  بتواند  آید  می  به دست 

قرار گیرد.
مهندس نظری در خصوص سامانه پاسخ سریع گفت: پس از 
وقوع زلزله با استفاده از نقشه های )شیپ مپ( و تهیه نقشه برآورد 
خسارت بر اساس مقادیر طیفی و شناسایی مناطق با شتاب و تخریب 
زیاد بر اساس اطالعات پردازش شده توسط دستگاه های شتاب نگار 
بر خط، اطالع رسانی دقیق در اختیار مسئولین استان و مدیریت بحران 
و امدادگران قرار می دهیم. و با اجرای آن در استان چندین ثانیه قبل 
از زمین لرزه قطع شریان های اصلی گاز و برق و توقف نیروگاه و 
توقف کار در کارخانه ها و کارهای خطرناک را اطالع رسانی می کنیم.

وی افزود: گام اول انتقال 3۵ دستگاه قدیمی شتاب نگار از داخل 
ساختمانها به محوطه فضای باز و گام دوم نصب دستگاه های شتاب 
نگار بر خط در مراکز استان و شهرهای پرجمعیت و با خطر لرزه ای 
باالست. و در صورت تامین اعتبار توسط استان و مسئولین استانی، 

راه اندازی سامانه پاسخ سریع و هشدار سریع می باشد.
وی ادامه داد: تشخیص مدیریت بحران در خصوص خسارت پس 
از زلزله و ارسال امکانات به محل های آسیب دیده از جمله موارد 
مدیریت بحران آنالین توسط این دستگاه های نسل جدید است و 
در صورت قطع شدن برق شهری در مواقع اضطراری، دستگاه توسط 

باطری ذخیره کننده ولتاژ و صفحه خورشیدی پشتیبانی می شود.
مهندس نظری مهمترین موارد کاربردی این دستگاه ها را طبق 
ضرایب آیین نامه ۲۸۰۰ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
شتاب و وقوع مکان زمین لرزه مشخص می شود و در مهندسی زلزله 
و تحلیل سازه ها و شناخت زمین شناسی منطقه کاربرد اصولی دارد 
رویداد  در هنگام  تخریب ساختمان ها  در  اصلی  پارامتر  و همچنین 
دستگاه های  توسط  که  است  آن  رویداد  از  ناشی  شتاب  زمین لرزه،  

شتاب نگار ثبت می شود.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم  جهان باختر فرزند حسین دارای شناسنامه شماره ۵۴6 به شرح 
دادخواست به کالسه ۱۱۴۸/۹۹/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وارثت نموده 
و چنین توضیح داده کا شادروان شهره بانو سعیدی راد فرزند مراد و معصومه به 
شناسنامه ۲6۴77  در تاریخ ۱۰/۱۹ ۱3۹۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و آنمرحوم منحصر است به : 
جهان باختر فرزند حسین و شهربانو به شماره شناسنامه ۵۴6 متولد ۱33۹ 

فرزند متوفی
صبریه باختر فرزند حسین و شهربانو به شماره شناسنامه ۵۱۵ متولد ۱33۲ 

فرزند متوفی 
 ۱3۲۹ متولد   ۵ شناسنامه  شماره  به  شهربانو  و  حسین  فرزنمد  باختر  زیبا 

فرزند متوفی 
 ۱3۴۱ متولد   ۵۵۹ شناسنامه  شماره  به  حسین  فرذزند  راد  سعیدی  محمد 

فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی و یا وصیتنامه ای  از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

       دفتر شعبه پنجم شورای حل و اختالف شهرستان ایالم   

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق فن آوران صومعه سرا 
ملی  شناسه  و   ۱۴37 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰6۲33۸۱۸
۲۴/۱۰/۱3۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - سمت اعضای 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فائزه بازرگان به 
شماره ملی ۲67۰۱۱۰6۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقای عبداله نصراله زاده پشتیری به شماره ملی ۲67۹۸3۱۰3۹ 
به سمت عضو هیئت مدیره وآقای میالد بازرگان به شمارملی 
۲67۰۰۲۱۵6۵ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای 
میالد بازرگان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه 

سرا )۱۰۹۸3۴۵(

آگهی ابالغ
خواهان : زین العابدین فالح رودپشتی فرزند کاظم –خوانده: رازمیک شارویان 
و محمد شتیناء تاریخ حضور: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت حضور:۱۵:۱۵  محل حضور: 
رشت میدان انتظام ابتدای بلوار شیون فومنی مجتمع قضایی شماره ۲ شورای حل 
اختالف شهرستان رشت کدپستی ۴۱37۹۱36۹۹ تلفن: ۰۱333۴6۱۵۰۸-۹-۰۱3 
علت حضور:رسیدگی- در خصوص دعوي شما به طرفیت محمد شتیناء - رازمیک 
شارویان خواسته: مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو الزام به تنظیم سند رسمی 
مقوم  سند  تحویل  و   ۵۵ ایران ۲77 ص   ۴6 انتظامی  شماره  به  پراید  اتومبیل 
به  (مقوم  قانونی  وارده  کلیه خسارات  انضمام  به  ریال  مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  به 
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .

شعبه دوازدهم شورای حل اختالف رشت

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق فن آوران صومعه سرا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴37 و شناسه ملی ۱۴۰۰6۲33۸۱۸ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۲۴/۱۰/۱3۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره 
انتخاب  ذیل  قرار  به   ۲۴/۱۰/۱3۹۹ تاریخ  تا  دوسال  مدت  برای 
گردیدند: آقای میالد بازرگان به شماره ملی ۲67۰۰۲۱۵6۵ وآقای 
به شماره ملی ۲67۹۸3۱۰3۹ وخانم  زاده پشتیری  عبداله نصراله 
فائزه بازرگان به شماره ملی ۲67۰۱۱۰6۸۱ انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری صومعه سرا )۱۰۹۸3۴7(

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق فن آوران صومعه 
سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴37 و شناسه 
ملی ۱۴۰۰6۲33۸۱۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱3۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - محل شرکت از آدرس : گیالن – صومعه سرا – پشت 
دخانیات – نیلوفر ۴ – انتهای کوچه شش متری – روبروی 
ساختمان میالد ۹ به آدرس: گیالن ، شهرستان صومعه 
سرا ، بخش مرکزی ، شهر صومعه سرا، بلوار ولیعصر)کوی 
خرمشهر( ، خیابان )آزادگان( ، بن بست نیلوفر ۴ ، پالک ۰ 
، طبقه اول کدپستی ۴36۱۸۸6۸۴۹ تغییر یافت و ماده 3 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری صومعه سرا )۱۰۹۸3۴6(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
شماره ۱3۹۹6۰3۱۰۴۵6۰۱۵33۴ مورخ ۱۱-۱۱-۱3۹۹ که 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ۲ 
ساری تصرفات مالکانه سید علی اکبر کاریرنوی فرزند سید 
ششدانگ  به  نسبت   ۵7۴۹66۰۰۱۱ ملی  بشماره  اسماعیل 
متر   ۱3۱.۴۱ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مربع از 3 اصلی واقع در قریه آزا گله بخش ۴ ثبت ساری 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید ظرف مدت یک  اخذ  از 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  را مرجع قضایی  دادخواست خود 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۰۴-۱۲-۱3۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۹-۱۲-۱3۹۹ حسن 

یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
م الف ۱۹۹۱۰۱7۲

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
شماره ۱3۹۹6۰3۱۰۴۵6۰۱۵776 مورخ ۲6-۱۱-۱3۹۹ که 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
۲ ساری تصرفات مالکانه محمد اعتضادی فرزند محمد جواد 
بشماره ملی ۲۰۸۰۲6۵۸۵7 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲۰ متر مربع از 3 اصلی واقع 
در قریه آزادگله بخش ۴ ثبت ساری. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض  از تاریخ  میتوانند 
خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۴-۱۲-۱3۹۹ تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۹-۱۲-۱3۹۹ حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک منطقه دو ساری
م الف ۱۹۹۱۰۱7۸

تسهیالت نوسازی 17 هزار و 1۰9 واحد در بافت 
فرسوده پرداخت شد

اینکه تسهیالت ۱7 هزار و ۱۰۹ واحد در  با اعالم  عضو هیات مدیره بانک مسکن 
بافت فرسوده به متقاضیان برای نوسازی واحدها پرداخت شده است رقم این تسهیالت را 

۱۱۴۴ میلیاردتومان برشمرد.
شهرسازی،  و  راه  وزارت  از  نقل  به  مسکن-هیبنا  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن، تازه ترین وضعیت پرداخت تسهیالت 
در بافت فرسوده را توضیح داد.عضو هیات مدیره بانک مسکن با یادآوری این مطلب که 
ارایه تسهیالت در بافت فرسوده از سال ۹۸ بر اساس قرارداد عاملیت انجام شده است، 
از پرداخت تسهیالت بافت فرسوده به 3 هزار و 7۵۵ پروژه که معادل ۱7 هزار و ۱۰۹ 

واحد است خبر داد.
علمداری گفت: مبلغ قرارداد منعقد شده با مالکان بافت های فرسوده ۱۱ هزار و ۴۴۴ 
میلیارد ریال است.وی یادآور شد: بانک مسکن طبق سیاست هایی که ابالغ شده است در 
تهران و کالنشهرها تا ۵۰ درصد تسهیالت بافت فرسوده و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان 
را با سود ۹ درصد، پرداخت می کند. همچنین برای افرادی که به مبلغ بیشتری نیاز دارند در 
تهران تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۰۰ و ۱6۰ میلیون تومان با نرخ شود 

۱۸ درصد پرداخت می کند.
علمداری در خصوص افزایش تسهیالت بافت فرسوده از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان، 
گفت: بانک مسکن موافق افزایش تسهیالت است. پیشنهادی نیز در دولت مطرح است تا 
تسهیالت بافت فرسوده از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد که این موضوع باید در 

شورای پول و اعتبار، مصوب و ابالغ شود.

در چهار ماهه اخیر؛
بانک دی 12۰۰ میلیارد ریال تسهیالت

 به فرهنگیان پرداخت کرد
اعتباری و تسهیالت ویژه  اجرای طرح کارت  با  آبان ماه سال جاری  از  بانک دی   
فرهنگیان و با هدف ارج نهادن به این قشر تاثیرگذار، بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 

و اعتبار به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، رحیم طاهری، عضو هیئت عامل و معاون بانکی و 
بازاریابی بانک دی با اعالم این خبر گفت: جامعه معظم فرهنگیان کشور از زمان اجرای این 
طرح تا کنون، مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال در قالب کارت اعتباری و ۴۰۰ میلیارد ریال در قالب 

تسهیالت از محل این طرح دریافت کرده اند.
وی اظهار کرد: جامعه فرهنگیان اعم از کادر اداری، معلمان، نیروهای خدماتی مدارس 
دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و همچنین کارکنان شاغل در وزارت و ادارات تابعه آموزش 
و پرورش سراسر کشور می توانند با مراجعه به شعب بانک دی در سراسر کشور از امکانات 

این طرح بهره مند شوند.
بانک  سایت  به  طرح  این  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  می  متقاضیان 
دی به نشانی: ir.Day۲۴ مراجعه کنند یا با مرکز ارتباط با مشتریان دی از طریق شماره 

تلفن۲۸۹3۰ ارتباط برقرار کنند.
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قهرمانی دیپلمات های هندی
در جام دارت »قهرمانان سالمت«

در اولین دوره مسابقات دارت دیپلماتیک »جام قهرمانان سالمت« نماینده 
سفارت هند قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

این دوره از رقایت ها که بین ۱۲ سفارتخانه وسازمانهای بین المللی و با حضور 
3۴ دیپلمات و نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم تهران برگزار 
شداین مسابقات که بصورت انفرادی وگروهی حذفی و3۰۱ فیکس برگزار گردید  در 
نهایت نماینده سفارتخانه هند داشدیکپال کیشور نانِدشوار بر سکوی قهرمانی ایستاد. 
و نماینده سفارتخانه قزاقستان ااُلن موسالییِو Ulan Mussaliyevدوم شد و 
دیگر نماینده  سفارتخانه  قزاقستان کایرات ُقزاَحمت Kairat Qozhahmetو 
نماینده سفارتخانه صربستان ِدجان پِریسیک Dejan PERISICسوم مشترک 
شدند.رضا عبدی، مدیر تربیت بدنی وزارت امور خارجه و دبیر این دوره از مسابقات 
با اعالم این خبر گفت: اولین دوره مسابقات دارت دیپلماتیک مسابقات با محوریت 
اداره کل دیپلماسی و با رعایت همه پروتکل های مقابله با پاندمی کوید ۱۹ و به احترام 
ایثارگری کادر سالمت کشور با عنوان گرامیداشت »جام قهرمانان سالمت« برگزار 
شد که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. در این دوره از مسابقات، مجمع شهرداران 
آسیایی، فدراسیون انجمن های ورزشی، شرکت TNT، سازمان ورزش شهرداری 
تهران، شرکت خانه مونسا، انجمن دارت کشور را حمایت کردند که در نهایت منجر 
شد تا اولین دوره مسابقات دارت دیپلماتیک در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردد.

در پایان مراسم اختتامیه و با حضور مقامات وزارت امور خارجه و فدراسیون 
انجمن های ورزشی  انجمن دارت کشور از قهرمانان تجلیل و قدردانی و جوایز 

نفیسی به دیپلمات ها اهدا شد.

سایت فدراسیون جهانی والیبال:
معروف، والیبال ایران را به دوران طالیی رسانده است

در  والیبال  جهانی  فدراسیون  سایت 
گزارشی از سعید معروف کاپیتان تیم ایران که 
باعث پیشرفت قابل توجه والیبال ایران شده 

است، تمجید کرد.
سایت  والیبال،  فدراسیون  گزارش  به 
فدراسیون جهانی والیبال در ابتدای این گزارش، 
سعید معروف را هدایت گر تیم ایران به دوران 
طالیی نامیده و تاکید کرده است که کاپیتان 
و پاسور تیم ملی والیبال ایران در مسیری که 

خودش طراحی کرده است، حرکت می کند.
در ادامه این گزارش آمده است: معروف در مسابقات تیم ملی والیبال ایران، 
مهارت های دفاعی و حمله ای شگفت انگیزی را به نمایش گذاشته است. مردی که 
از طریق توانایی در تنظیم برنامه ها، هدایت و رهبری درست، تیم ایران را به یکی از 
بهترین های جهان تبدیل کرده است و عملکرد او تعداد عالقه مندان به ورزش والیبال 

در کشورمان را افزایش قابل توجهی داده است.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران همواره نمایش های خیره کننده و شگفت انگیزی 
داشته که میلیون ها طرفدار را حیرت زده کرده است. بر خالف تمام نابرابری ها، معروف 
با ساعت ها تالش و تمرین، تیم ایران را به باالترین سطح قاره آسیا رساند و حاال ایران 

قطعاً در میان برترین تیم های والیبال جهان قرار دارد.
در قسمت دیگری از گزارش فدراسیون جهانی والیبال درباره کاپیتان تیم ملی 
ایران، سایت FIVB به نقل از معروف آورده است: در ۱۰ سال گذشته، تیم ملی والیبال 
مردان ایران موفقیت های تاریخی به دست آورده است. این موفقیت ها شامل حفظ رتبه 
نخست در قاره آسیا، سه دوره متوالی حضور در جام جهانی و از همه مهم تر، دو بار 
کسب سهمیه بازی های المپیک است که در سال ۲۰۱6 برای نخستین بار در تاریخ 

والیبال ایران این اتفاق افتاد و در سال ۲۰۲۰ تکرار شد.
معروف تصریح کرد: به نظر من جدا از همه این دستاوردهای شگفت انگیز و 
دوست داشتنی، مهم ترین دستاورد والیبال ایران در این مدت، ایجاد شور و اشتیاق در 
مردم است؛ به گونه ای که والیبال به ورزش محبوب و مورد عالقه مردم تبدیل شده 
است و آن ها را به وجد می آورد. همچنین در این مدت، هیجان و اعتماد به نفس بسیار 

زیادی در جوانان نسبت به ورزش والیبال به وجود آمده است که قابل تقدیر است.
این بازیکن 3۵ ساله تیم ملی والیبال ایران، به رهبری خود در این تیم افتخار 
می کند و با تقدیر و تشکر از پشتیبانی و حمایت هواداران در مسیر رشدش، ادامه داد: 
در سال های اخیر، والیبال ایران ثابت کرده است که می تواند به عنوان یک مدعی 

موفق در صحنه های جهانی حاضر شود.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران با ابراز خرسندی از اینکه سهمی در دوران طالیی 
والیبال مردان ایران دارد، گفت: با نگاه به گذشته این دوران، به طور طبیعی یادآور 
خاطرات خوب و البته سخت خواهیم شد که نمی شود جزئیات را از هم تفکیک کرد. 

اما از همه افرادی که در این مسیر از من حمایت کردند، قدردانی و تشکر می کنم.
در ادامه گزارش FIVB آمده است: معروف اهل ارومیه است؛ شهری که در 
والیبال ایران شهرت زیادی دارد. او راه دایی های خود را در والیبال دنبال کرده است، اما 
از بازی کردن در سایر ورزش ها مانند دو و میدانی، بسکتبال و هندبال نیز لذت می برد.

مسیر معروف در والیبال ایران، در سال ۲۰۰۱ با انتخاب شدن برای تیم جوانان 
آغاز شد و چهار سال بعد به تیم ملی بزرگساالن دعوت شد و از سال ۲۰۱۲ به عنوان 
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در رقابت های مختلفی حضور دارد؛ یعنی از زمانی که 

خولیو والسکو مربی افسانه ای، سرمربی تیم ملی والیبال ایران بود.
معروف از آن زمان تیم ملی والیبال ایران را به پیروزی های بی شماری رسانده 
است؛ از جمله قهرمانی مردان آسیا در سال های ۲۰۱3 و ۲۰۱۹. والیبال ایران در سال 
۲۰۱3 برای نخستین بار حضور در لیگ جهانی را تجربه کرد و نشان داد که تیمی 
مدعی در سطح جهان است و توانایی پیروزی بر تیم های قدرتمندی همچون ایتالیا 
و کوبا را دارد. ایران در سال ۲۰۱۴ در سطح یک لیگ جهانی در جایگاه چهارم قرار 
گرفت و برابر برزیل، ایتالیا و لهستان پیروزی های به یاد ماندنی کسب کرد. معروف 

در آن سال به عنوان بهترین پاسور لیگ جهانی انتخاب شد.
کسب عنوان ششمی قهرمانی جهان سال ۲۰۱۴ در لهستان، کسب مدال های 
طالی مسابقات والیبال بازی های آسیایی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، صعود به المپیک برای اولین 
بار در سال ۲۰۱6، تکرار آن در سال ۲۰۲۰ و کسب مدال برنز جام قهرمانان بزرگ 

قاره ها در سال ۲۰۱7، از بزرگ ترین دستاوردهای سعید معروف است.
در سطح باشگاهی نیز معروف مهارت های خود را در باشگاه های مختلف ایران 
به نمایش گذاشته است و باشگاه های خارجی به دلیل توانایی او در رهبری یک تیم 
برای پیروزی، به دنبال کاپیتان ارزشمند تیم ملی ایران بوده اند. وی در روسیه برای 
زنیت کازان و در ایتالیا برای سیه نا بازی کرده است و در حال حاضر نیز عضو تیم 
بایک موتور پکن در کشور چین است.این بازیکن در حالی که به دنبال بهترین نمایش 

است، همچنان به ماموریتش برای رهبری تیم ملی والیبال ایران نیز ادامه می دهد.
در ادامه گزارش FIVB آمده است: در تمامی این سال ها و پیروزی های متعدد 
تیم ملی والیبال ایران، سید محمد موسوی همیشه همراه معروف بوده است و آن ها 
خاطرات مشترک بسیاری در والیبال با هم دارند.معروف همیشه با احترام از موسوی 
یاد می کند و این مدافع تیم ملی ایران را ستاره ای با استعداد و در کالس جهانی می داند 

که بازیکنی بسیار مهم برای والیبال ایران محسوب می شود.

قهرمانی تفتیان در رقابت های داخل سالن فرانسه 
دونده المپیکی ایران قهرمان مسابقات بین المللی داخل سالن فرانسه شد.

حسن تفتیان شنبه شب گذشته و در ماده دو 6۰ متر مسابقات بین المللی داخل 
سالن فرانسه، با زمان 6 ثانیه و 6۲ صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید.

»فال محمدو« با زمان 6.6۴ ثانیه و »آموری گلیتین« با زمان 6.6۴ ثانیه هر ۲ 
از کشور فرانسه در جایگاه سوم قرار گرفتند.

تفتیان که سهمیه حضور در بازی های المپیک توکیو در دو ۱۰۰ متر را کسب 
کرده، مدتی است تمرینات خود را در فرانسه پیگیری می کند. او رکورد ایران را در 6۰ 

متر داخل سالن با 6.۵۱ و ۱۰۰ متر فضای باز با ۱۰.۰3 ثانیه در اختیار دارد.

30 میلیون پوند هزینه اخراج مورینیو از تاتنهام
سران اسپرز در صورت اخراج مورینیو 
او  به  را  زیادی  هزینه  باید  تیم  این  از 

پرداخت کنند.
به گزارش تایمز، شرایط مالی فسخ 
شد.  تاتنهام مشخص  با  مورینیو  قرارداد 
طبق ESPN ، در صورت فسخ زودهنگام ، 
باشگاه لندنی باید حدود 3۰ میلیون پوند به 
ژوزه بپردازد - این مبلغ در اصل در قرارداد 

ذکر شده که تا سال ۲۰۲3 اعتبار دارد.
این منبع ادعا می کند که عمدتا به 

همین دلیل است که دانیل لوی انتظار دارد موضوع را به تابستان موکول کند. در 
آوریل تاتنهام با منچسترسیتی در فینال جام اتحادیه بازی می کند و در ماه مه فینال 

لیگ اروپا برگزار می شود.
 رئیس باشگاه سعی دارد موضوع استعفای مورینیو را تا آنجا که ممکن است به 
تعویق بیندازد دقیقاً به دلیل رقم زیاد غرامت. حتی جولیان ناگلزمن و برندان راجرز به 

عنوان نامزدهای جانشینی مورینیو در این تیم مطرح شده اند.
 3۰ میلیون پوند دو حقوق ساالنه خوزه در لندن و بزرگترین غرامت در حرفه 
مربی ها در لیگ برتر است. مورینیو مدت هاست که پادشاه جبران خسارت محسوب 

می شود و درآمد زیادی از این راه به دست آورده است.
البته او پیشرو در پرداخت ها توسط چلسی است. خوزه دو بار با رومان آبراموویچ 
کار کرده و هر دو بار با یک چمدان پول از استمفوردبریج خارج شده است. طبق 
گفته  اسکای اسپورت ، جدایی سال ۲۰۰7 ژوزه ۲6.۵ میلیون پوند هزینه برای تیم 

لندنی داشت. 
هشت سال بعد، خیلی کمتر به حساب مورینیو آمده است - فقط ۹.۵ میلیون 

پوند غرامت.
با کمال تعجب، فلورنتینو پرز موفق شد به مورینیو غرامت ندهد. رئیس رئال 
مادرید فقط منتظر پایان قرارداد بود و اعالم کرد که مورینیو باشگاه را به صورت 
رایگان ترک می کند. در انگلیس هنوز کسی موفق به تکرار این حیله نشده است: 
مورینیو پس از چلسی، یک قرارداد لوکس با منچستر یونایتد امضا کرد. در مدت ۲.۵ 
سال، این باشگاه سه جام )سوپرجام ، جام حذفی و لیگ اروپا( بدست آورد و یونایتد 

با یک غرامت به ارزش ۱۹.6 میلیون یورو از او خداحافظی کرد.
تاتنهام یا باید دو سال دیگر به مورینیو زمان بدهد یا 3۰ میلیون پوند غرامت 

به او پرداخت کند.

تمجید سولسشر از کاوانی
جم  مها  ، نی ا و کا ن  ینسو د ا
خود  فصل  نخستین  در  منچستریونایتد، 
بار  هفت  تیم  این  برای  اولدترافورد  در 

گلزنی کرده است.
سرمربی  سولسشر،  ر  گنا له  و ا
نخستین  که  گوید  می  منچستریونایتد، 
او را سورپرایز  این تیم  فصل کاوانی در 
نکرده چرا که همین انتظار را از او داشته.

این مهاجم 3۴ ساله پس از ترک 
تابستان  در  یونایتد  به  پیوستن  و   PSG
گذشته توانسته در تمام رقابت ها هفت 

گل و در لیگ برتر شش گل برای شیاطین سرخ به ثمر برساند.
سولسشر گفته است که در پایان فصل با کاوانی برای فعالسازی بند تمدید 
در  نیز  دیگر  فصل  یک  تجربه  با  مهاجم  این  تا  کرد  خواهد  او صحبت  قرارداد 

اولدترافورد بازی کند.
سولسشر گفت: »ادینسون من را سورپرایز نکرده، من تحت تاثیر قرار گرفته 
ام. من با آندر هررا و دیگو فورالن و بازیکنان دیگری که ادینسون را می شناختند 

صحبت کرده بودم.
تک تک آنها ادینسون را تحسین کردند و از او بابت رفتار و شخصیتی که دارد 

تعریف کردند و این دقیقا چیزی بود که ما هم دیدیم.
من فقط می توانم بگویم که او واقعا مرا تحت تاثیر قرار داده. اما شگفت 
خود  جمع  به  داریم  را  کسی  چه  که  دانستم  می  دقیقا  که  چرا  ام  نشده  زده 

اضافه می کنیم.
ما در پایان فصل با ادینسون و همچنین بین خودمان در باشگاه صحبت خواهیم 
کرد. اما باید بگویم عملکردی که او داشته بسیار مثبت بوده. تنها چیزی که خواهم 

گفت این است که ای کاش آب و هوا در منچستر برای او بهتر شود.«

انتقام از کومان به سبک ستاره سنگالی 
عمر نیاسه شکست بارسلونا از پی اس جی را جشن گرفت و به رونالد کومان 

کنایه زد.
عمر نیاسه ستاره سنگالی سابق اورتون، دوران بسیار بدی را زیر نظر رونالد 
کومان تجربه کرد. سرمربی حال حاضر بارسلونا مقطعی هدایت اورتون را برعهده 

داشت و در این تیم با عمر نیاسه به مشکل خورد.
نیاسه سال ۲۰۱6 با ۱۸ میلیون یورو از لوکوموتیو مسکو به عنوان یک بازیکن 
او هم شروع شد. سرمربی  افت  با ورود کومان  ولی  پیوست  اورتون  به  ارزشمند 
هلندی او را به تیم دوم تبعید کرد و حتی اجازه تمرین و غذا خوردن با تیم اول را 

هم به او نمی داد.
نیاسه در نهایت مجبور شد قرضی به هال سیتی و کاردیف برود و از ۸ ماه 

پیش پس از اتمام قراردادش با اورتون، بدون تیم است.
نیاسه پیروزی اورتون بر لیورپول در دربی مرسی ساید را جشن گرفت و با 
انتشار عکس زیر سعی کرد به کومان هم کنایه بزند. او در استوری اینستاگرامش 

نوشت:» عجب هفته ای«
در استوری او تصویر کومان در پایان بازی بارسا با پی اس جی)شکست ۴-۱ 
بارسا( و در حال لبخند زدن دیده می شود. خنده ای که مورد انتقاد هواداران بارسا 

هم قرار گرفت.

درخواست هواداران آبی ها از ستاره دورتموند؛
هالند به چلسی بیا!

بروسیا دورتموند شنبه شب 
گل  چهار  با  شد  موفق  گذشته 
شالکه را در هم بشکند و ارلینگ 
هالند، ستاره نروژی زردها، در این 

بازی دو بار موفق به گلزنی شد.
هالند در هفته ای که گذشت 
در  درخشانش  نمایش  خاطر  به 
مورد  سویا  بر  برا چمپیونزلیگ 
ستایش قرار گرفت. هالند هم دو 
بار موفق به گلزنی شد و هم یک 

پاس گل داد.
دورتموند  ساله   ۲۰ ستاره 
شنبه  و  است  ناپذیر  توقف  اما 
بوندسلیگا  در  نیز  گذشته  شب 

زیبا  بسیار  گل  سوپر  یک  کردن،  دبل  ضمن  و  داشت  کننده  خیره  نمایشی 
نیز به ثمر رساند.

هالند در نیمه اول روی ارسال جیدون سانچو توانست از فاصله دور با یک ضربه 
قیچی دروازه شالکه را باز کند. او در نیمه دوم نیز یک گل دیگر زد تا دورتموند با گل 

های هالند، جیدون سانچو و  رافائل گریرو ۴-۰ از سد شالکه بگذرد.
هالند در این فصل در ۱7 بازی ۱7 گل برای دورتموند به ثمر رسانده، هر چند 

هنوز در جدول گلزنان به لواندوفسکی با ۲6 گل نرسیده است.
مهاجم جوان دورتموند از زمان پیوستن به این تیم در ژانویه سال ۲۰۲۰ در ۴3 

بازی در تمام رقابت ها ۴3 گل برای زنبورها به ثمر رسانده است.
دقایقی  برای  از هواداران خود،  هالند  از تشکر  شنبه شب گذشته و پس 
هشتگ به چلسی بیا در توییتر تبدیل به ترند شده بود و بسیاری از هواداران 
بیاید و برای آبی  از او خواستند تا فصل بعد به لندن  العاده  این مهاجم خارق 

ها بازی کند.
هالند توییت کرده بود: »تقدیم به هواداران. حمایت شما بیش از آنچه بدانید 

ارزشمند است.”
هر چند تیم های زیادی خواهان به خدمت گرفتن این ستاره نروژی هستند 
و فقط در لیگ برتر منچستریونایتد و منچسترسیتی پیشتر با این بازیکن صحبت 

هایی داشته اند.

سرخپوشان  پیشکسوت 
پرسپولیس  گفت:  یتخت  پا
می تواند قهرمانی پنجم را هم 
به دست آورد اما نباید عیب هایی که در 
بردها  این  پشت  دارد،  وجود  تیم  بازی 

پنهان بماند.
تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در 
سیرجان به مصاف گل گهر رفت و موفق 
شد با پیروزی پنج بر صفر در این بازی به 
برتری رسیده و قهرمان نیم فصل شود.

تیم  پیشکسوت  عبدی  حسین  با 
مورد  در  پرسپولیس  باشگاه  و  ملی 
فصل،  نیم  در  پرسپولیس  قهرمانی 
گل گهر،  مقابل  سرخپوشان  عملکرد 
بردهای متوالی پرسپولیس و درخشش 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  طارمی  مهدی 
داشتیم  گفت وگویی  یوونتوس  مقابل 
را  این گفت وگو  زیر متن کامل  در  که 

می خوانید:
به  توانست  سرانجام  پرسپولیس 
صدر جدول بازگردد و قهرمان نیم فصل 
اول رقابت های لیگ بیستم شود. نظر شما 

در  این باره چیست.
این قهرمانی از نظر انگیزشی مهم 
اما  می گویم  تبریک  هواداران  به  بود. 
فصل،  نیم  قهرمان  به  که  بدانیم  باید 
خوبی  روند  پرسپولیس  نمی دهند.  جام 
را در پیش گرفته و امیدوارم این روند تا 
قهرمانی در پایان فصل ادامه داشته باشد.

بازی با گل گهر چطور بود؟
من  نظر  به  بود.  خوبی  بازی 
عملکرد  دوم  نیمه  در  پرسپولیس 

خوب  روز  البته  داشت.  خوبی  خیلی 
پرسپولیس با روز بد گل گهری ها همراه 
بود. پرسپولیسی ها به خوبی توانستند از 
موقعیت هایشان استفاده کنند و در نهایت 
هم به این برد قاطع برسند. سبک بازی 
این  در  پرسپولیس  برتری  به  گل گهر، 
با  هم  پرسپولیس  کرد.  کمک  بازی 
استفاده از ضد حمالت ویران کننده خود 

این بازی را برد.
پیش از این بازی به پرسپولیس این 
ایراد گرفته می شد که بردهای این تیم 

اقتصادی است.
این بردها اقتصادی بود اما کمک 
بازگشت پرسپولیس به صدر  زیادی به 
جدول کرد چرا که جایگاهی به غیر از 

صدر برای هواداران قابل قبول نیست.
پیش از این بازی انتقادات زیادی 
به سبک بازی پرسپولیس با وجود چند 
انتقادات  برد متوالی مطرح می شد. این 

منطقی بود؟
دارند  دوست  همیشه  هواداران 

بازی های خوب از تیمشان ببیند و از دیدن 
مسابقات لذت ببرند. به نظر من نباید عیب 
ها پشت این پیروزی ها پنهان باشد. تیم 
مشکالتی دارد که باید آنها برطرف شود.

پنجره نقل و انتقاالت زمستانی باز 
شد. آیا پرسپولیس نیاز به تقویت دارد؟

پرسپولیس  گفتم  که  همان طور 
مشکالتی دارد و امیدوارم با جذب بازیکن 
آنها برطرف شود. پرسپولیس کار زیادی 
در نقل و انتقاالت دارد. به نظر من هم 
یک  و  دانگ  مهاجم شش  یک  جذب 

مدافع کامال ضروری است.
آیا مهدی ترابی خرید خوبی برای 

پرسپولیس بود؟
ترابی بازیکن قابلی است و توانسته 
در  او  امیدوارم  کند.  ثابت  را  خودش 
پرسپولیس  برای  بتواند دوباره  بازگشت 

درخشان ظاهر شود.
پرسپولیس امسال می تواند پنجمین 

قهرمانی متوالی خود را بدست آورد؟
به نظر من این اتفاق دور از دسترس 

نیست. پرسپولیس باید عیب های خود 
تیم هنوز  این  برطرف کند. هر چند  را 
طرفی  از  است.  بهترین  ایران  در  هم 
کیفیت تیم ها در لیگ امسال پایین آمده 
و فکر نمی کنم کار تیم برای قهرمانی 

سخت باشد.
پرسپولیس  که  سال ها  این  در 
قهرمان شده، به نظر شما سخت ترین 
و آسان ترین قهرمانی در چه سال هایی 

رقم خورد؟
به نظر من پرسپولیس سال اولی که 
با برانکو قهرمان شد، با وجود مصدومیت 
ها و اتفاقاتی که افتاد، کار سختی پیش رو 
داشت ولی در نهایت هم قهرمان شد. از 
طرفی امسال پرسپولیس نسبت به سال 
برای  تری  آسان  نسبتا  کار  قبل  های 

قهرمانی پیش رو دارد.
مهدی طارمی در سال اول حضور در 
پرسپولیس شاگرد شما بود. او موفق شد 
به یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی 

کند. نظر شما در مورد طارمی چیست؟
در  طارمی  با  که  اولی  روز  از 
پرسپولیس رو به رو شدیم، او نشان داد 
که توانایی تبدیل شدن به یک بازیکن 
صحبت  او  با  همیشه  دارد.  را  بزرگ 
می کردم و به او می گفتم که قابلیت 
را  بزرگ  بازیکن  به یک  تبدیل شدن 
جزو  دو  هر  نوراللهی  احمد  و  او  دارد. 
نفراتی بودند که نوید آینده درخشان را 
از  بیشتر  خیلی  می تواند  او  دادند.  می 
این پیشرفت کند و به همین خاطر به 

طارمی تبریک می گویم.

پرسپولیس به یک مهاجم شش دانگ نیاز دارد؛

عبدی: قهرمانی پنجم دور از دسترس نیست

گفــت:  اســتقالل  پیشکســوت 
شــاید هــواداران اســتقالل از عملکــرد 
ــا  ــند ام ــته باش ــت نداش ــری رضای فک
نبایــد از او انتقــاد کننــد و بگوینــد 
بایــد جــدا شــود، آنهــا اگــر ایــن تیــم 
در  می خواهنــد  و  دارنــد  دوســت  را 
ایــن فصــل بــه موفقیــت برســد بایــد 
ــت  ــد و پش ــت کنن ــتقالل حمای از اس

ــند. ــی باش کادرفن
ــوت  ــار« پیشکس ــادق ورمزی »ص
اســت  بــاور  ایــن  بــر  اســتقالل 
آبی پوشــان در ایــن فصــل فــراز و 
ــا  ــت، آنه ــته اس ــادی داش ــیب زی نش
ــته  ــانی داش ــم یکس ــته اند ریت نتوانس
ــه  ــت ک ــی اس ــن عامل ــند و همی باش
ــد. ــاد کنن ــتقالل انتق ــواداران از اس ه

ــاره شــرایط ایــن روزهــای  او درب
اســتقالل حــرف زد، متــن ایــن گفــت 
ــد  ــان خواه ــر از حضورت ــو در زی و گ

گذشــت.
ــا  ــازی ب ــتقالل در ب ــرد اس عملک

ــود. ــز ب ــاد برانگی ــپاهان انتق س
اســتقالل در بازی مقابل ســپاهان 
عملکــرد خوبــی نداشــت، مــن می توانم 
ــازی  ــن ب ــابقه بدتری ــن مس ــم ای بگوی
آبی پوشــان در لیــگ بــود. آنهــا در 
تمــام پســت ها ســردرگرم بودنــد و 
ایــن باعــث شــد تــا شکســت بخورنــد.

اشکال کار در کجا بود؟
نمی دانــم چــرا اســتقالل در ایــن 
مســابقه عملکــرد خوبــی نداشــت، آنها 
ــد و  ــاع را رعایــت کردن ــه اصــول دف ن
نــه در حملــه برنامــه و طرحی داشــتند. 
شــاید یکــی از دالیــل بــد بــازی کردن 
اســتقالل در ایــن جــدال بیــرون از 
خانــه اســترس بــود. آنهــا تمرکــز الزم 

را نداشــتند.
انتقــادات  از  فکــری  محمــود 
ــادات  ــت انتق ــود، او باب ــت می ش ناراح
ــما  ــر ش ــد نظ ــان می ده ــش نش واکن

ــت؟ ــوص چیس ــن خص در ای
ــوب  ــری را خ ــود فک ــن محم م
می شناســم، او از انتقــادات ناراحــت 
و  حرف هــا  ز  ا بلکــه  نمی شــود 
انتقاداتــی کــه مغرضانــه باشــد ناراحــت 

می شــود. متاســفانه برخــی از انتقــادات 
درســت نیســت. برخی هــا دنبــال ایــن 
ــرای اســتقالل حاشــیه  هســتند کــه ب
ــرح  ــی را مط ــد و انتقادات ــت کنن درس

ــت. ــت نیس ــه درس ــد ک می کنن
چطــور  را  اســتقالل  آینــده 

؟ می بینیــد
ــان را  ــن بازیکن ــتقالل بهتری اس
در اختیــار دارد، هنــوز بــا صــدر جــدول 
ــه راه  ــدارد و در ادام ــادی ن ــه زی فاصل
ــدول  ــدر ج ــه ص ــاره ب ــد دوب می توان
برگــردد. اســتقالل در ایــن فصــل 
ــود  ــین ب ــادی صدرنش ــای زی هفته ه
ــت  ــپاهان شکس ــل س ــر در مقاب و اگ
قهرمــان  می توانســت  نمی خــورد 
ــری  ــود فک ــود. محم ــل ش ــم فص نی
ــد و  ــته باش ــز الزم را داش ــد تمرک بای
آرامــش را بــه تیمــش بازگردانــد. او باید 
انتقاداتــی کــه درســت اســت را قبــول 
کنــد و نقــاط ضعفــش  را برطــرف کند.

شــایعاتی دربــاره بــازی اســتقالل 
و ســپاهان مطــرح بــود؟

چه شایعاتی؟
بازیکنــان  از  برخــی  اینکــه 
ــم  ــپاهان ک ــا س ــازی ب ــتقالل در ب اس

کردنــد؟ کاری 
مــن ایــن حــرف را قبــول نــدارم 
کــه بازیکنــان اســتقالل در بــازی بــا 
ســپاهان کــم کاری کــرده باشــند، 
ــد  ــن حــرف درســت نیســت و نبای ای
ــرد.  ــرح ک ــی را مط ــن حرف های چنی

ــود  ــان اســتقالل نب ــاید روز بازیکن ش
ــی کــه  و آنهــا نتوانســتند آن انتظارات
امــا  ســازند  بــرآورده  را  می رفــت 

ــد. ــم کاری نکردن ک
اســتقالل در خط دفاع مشــکالت 

دارد؟ زیادی 
در  بــزرگ  ایــراد  یــک  ایــن 
ایــن  اســتقالل اســت و در طــول 
ــط  ــه خ ــورد ک ــی را خ ــل گل های فص
دفاعــی ایــن تیــم مقصــر اصلــی بودند، 
مدافعــان اســتقالل در جایگیــری و 
ــتند.  ــی نداش ــرد مطلوب ــش عملک پوش
محمــود فکــری بایــد در ادامــه فصــل 
ــرد. در  ــن بب ــص را از بی ــن نق ــد ای بای
ــا ســپاهان روی دو گلــی کــه  ــازی ب ب
مدافعــان  کردنــد  دریافــت  آبی هــا 

ــد. ــی بودن ــر اصل مقص
ر  د ســتقالل  ا فبک هــای  ها
ــتند. ــی نداش ــرد خوب ــازی عملک بازیس

ــا در  ــن هافبک ه ــه بهتری همیش
ــی  ــته اند، نفرات ــور داش ــتقالل حض اس
کــه خــالق و تکنیکــی بوده انــد و 
ــد.  ــن بوده ان ــران بهتری ــواره در ای هم
ــود یــک بازیکــن  ــن فصــل کمب در ای
ــده  ــتقالل دی ــراح در اس ــالق و ط خ
ــا ســپاهان عــدم  ــازی ب می شــود. در ب
حضــور مســعود ریگــی کامــال در 
اســتقالل به چشــم آمــد. او بــا دوندگی 
ــف  ــای حری ــت توپ ه ــود می توانس خ
را خلــق کنــد. در ایــن مســابقه حریــف 
توانســت در میانــه زمیــن برتــری 

داشــته باشــد.
ــه از  ــی ک ــی از ایرادات ــاید یک ش
ــه  ــت خــط حمل ــوان گرف اســتقالل نت

ــم اســت؟ ــن تی ای
ت  ا نفــر ســتقالل  ا  ، قیقــا د
ــه  ــت دارد ک ــن پس ــذاری در ای تاثیرگ
ــان  ــد جری ــا می توانن ــدام از آنه ــر ک ه
مســابقه را بــه ســود ایــن تیــم تغییــر 
دهند.شــیخ دیاباتــه، ارســالن مطهــری 
ــر  ــتند ه ــادر هس ــدی ق ــدی قای و مه
خــط دفاعــی را شکســت دهنــد. شــیخ 
دیاباتــه در چنــد مســابقه اخیر بــه دلیل 
ــدان  ــه می ــت ب ــیب دیدیگی نتوانس آس
ــه  ــی او ب ــم وقت ــور حت ــه ط ــرود و ب ب
شــرایط ایــده آل برگــردد می توانــد 
بازهــم در ایــن فصــل آقــای گل شــود.

حاشــیه های زیــادی در اســتقالل 
ــاد  ــواداران اعتق ــه ه ــود دارد، اینک وج

دارنــد فکــری بایــد جــدا شــود.
از  اســتقالل  هــواداران  شــاید 
عملکــرد فکــری رضایــت نداشــته 
ــد و  ــاد کنن ــد از او انتق ــا نیاب ــند ام باش
بگوینــد بایــد جــدا شــود، آنهــا اگــر این 
تیــم را دوســت دارنــد و می خواهنــد در 
ایــن فصــل بــه موفقیــت برســد بایــد از 
تیــم محبو شــان حمایــت کنند و پشــت 
کادرفنــی باشــند. اینکه محمــود فکری 
در حالــی کــه اســتقالل در رتبــه ســوم 
جــدول اســت و با صــدر جــدول فاصله 
ــان  ــت آبی پوش ــدارد از نیمک ــادی ن زی

جــدا شــود کار درســتی نیســت.
یعنی او بماند؟

او بایــد بمانــد و البتــه اشــکاالت 
و ضعف هــای اســتقالل را برطــرف 
کنــد. اســتقالل همیــن حــاال پتانســیل 
دارد کــه در پایــان فصل قهرمان شــود.

بــازی بــا مــس رفســنجان را 
می بینیــد؟ چطــور 

اینکــه  صورتــی  در  اســتقالل 
بــازی را بــا پیــروزی پشــت ســر 
دور  دوبــاره روی  بگــذارد می توانــد 
موفقیــت قــرار بگیــرد و مــن امیــدوارم 
ــرون  ــاف بی ــن مص ــان در ای آبی پوش
ــا دل  ــیده ت ــری رس ــه برت ــه ب از خان

ــد. ــاد کنن ــواداران را ش ه

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

فکری باید انتقاد پذیر باشد؛

ورمزیار: بازی با سپاهان، بدترین بازی استقالل در لیگ بود

پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
برای جذب بازیکن در خط دفاعی تیمش 

به جمع بندی رسید.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  دفاع  خط 
از جدایی شجاع خلیل  این فصل پس 
ابتدا  شد.  مواجه  مشکالتی  با  زاده 
کنعانی  حسین  و  حسینی  جالل  سید 
را  پرسپولیس  زادگان زوج خط دفاعی 
را  خوبی  عملکرد  و  می دادند  تشکیل 
هم از خود به نمایش گذاشتند اما اینکه 
تخصصی  میانی  مدافع  نیمکت  روی 
برای  معضل  یک  به  نداشت،  حضور 
در  که  بود  شده  تبدیل  پرسپولیسی ها 
چه  مدافع  یک  مصدومیت  صورت 
دفاع  خط  در  او  جایگزین  بازیکنی 

خواهد شد.
با توجه به فشردگی مسابقات هم 
دور از ذهن نبود که مصدومیت گریبان با 
ثبات ترین بازیکنان پرسپولیس را بگیرد.

در بازی با فوالد اما به یکباره هر 
دو مدافع میانی یعنی سید جالل حسینی 
و حسین کنعانی زادگان مصدوم شدند. 
و  اولین  تا  شد  موجب  موضوع  همین 
نیم فصل  پرسپولیس در  تنها شکست 

اول مقابل آلومینیوم اراک رقم بخورد.
سرمربی  ولویت  ا حال  ین  ا با 
میانی  مدافع  یک  جذب  پرسپولیس 

برای نیم فصل دوم است.

در همین راستا اسامی مانند علی 
فرجی، عبداهلل حسینی،  فرشاد  نعمتی، 
 ... و  محمدی  نادر  ابراهیمی  علیرضا 

برای حضور در پرسپولیس مطرح شد.

موضوع سرمربی  این  به  توجه  با 
پرسپولیس نام چهار مدافع را به باشگاه 
اعالم کرده تا در نهایت یکی از آنها به 

پرسپولیس بپیوندند.

همراه با پرسپولیس در نقل وانتقاالت؛

 یحیی برای خط دفاع به جمع بندی رسید
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مهلت ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره فرهنگی  هنری »فرفره« 
تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

سیدغالمرضا کاظمی دینان، رئیس شورای سیاست گذاری 
تقاضای  درپی  کرد:  بیان  فرفره  فرهنگی هنری  جشنواره 
عالقه مندان شرکت در این جشنواره و استقبال از این رویداد 
فرهنگی هنری و همچنین تماس های شفاهی و مکتوب برای 
جشنواره  سیاست گذاری  شورای  آثار،  ارسال  مهلت  تمدید 
»فرفره« با تمدید مهلت ثبت نام و ارائه  آثار تا ۲۰ فروردین ماه 

موافقت کرد.
با  ادامه داد: شورای سیاست گذاری جشنواره »فرفره«  او 
بررسی علل مطرح شدن این تقاضاها که تقارن مهلت تحویل آثار 
با امتحانات مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و حضور 
هنرمندان و نویسندگان در جشنواره های متعدد و همچنین استقبال 
متقاضیان بیان شده، با تمدید مهلت تحویل آثار تا ۲۰ فروردین ماه 
موافقت کرد تا شرکت کنندگان بتوانند از فرصت تعطیالت نوروز 
نیز استفاده کرده و آثارشان را در چهار بخش عکاسی، نقاشی، 

شعر و داستان برای جشنواره ارسال کنند.
است جشنواره  امید  کرد:  تصریح  ادامه  در  کاظمی دینان 
»کودکان  موضوعی  محوریت  با  که  »فرفره«  فرهنگی هنری 
و دوران کرونایی« و با حمایت و همکاری موسسات فرهنگی 
و اقتصادی برگزار می شود، راهی باشد برای توجه و اثرگذاری 
بیشتر بر تاثیرات ویروس کرونا در جامعه، به ویژه زندگی و رشد 

اجتماعی کودکان و نوجوانان.
رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره »فرفره« در پایان 
گفت: بدین منظور مجددا از تمامی هنرمندان، اولیای تربیتی، 
مربیان، پژوهشگران و همچنین تمامی خانواده ها، کودکان و 
نوجوانان در هر سطح و حرفه ای دعوت می شود تا در این جشنواره 
شرکت کنند و آثار و مطالعات شان با موضوع محوری »کرونا« را 

برای دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.
داوری اولین دوره این رویداد را فریدون عموزاده خلیلی، 
معصومه یزدانی، علی خانجانی، علیرضا کریمی صارمی، زهرا 

موسوی و هدی حدادی تشکیل می دهند.

مهلت ارسال آثار به جشنواره »فرفره« تمدید شد

گیالنی  سمیعی  احمد 
حیات  ثمرات  از  روایتی  در 
ثمره در حوزه  یداهلل  ۸6ساله 
توسط  گویش ها  ثبت  از  زبان شناسی، 
او به عنوان کار پرارزشی یاد می کند و 
می گوید که با منحل شدن فرهنگستان 
دوم این کار تعطیل شد و اگر ادامه پیدا 
می کرد حاال ما یک اطلس جغرافیایی 

گویش ها داشتیم.
دو سال می گذرد از کوچ همیشگی 
زبان  »آواشناسی  کتاب  که  مردی 
فارسی« تنها بخشی از میراث به جانده 
از او برای زبان و ادبیات فارسی  است؛ 
یداهلل ثمره که در سوم اسفندماه ۱3۹7 

از دنیا رفت. 
احمد سمیعی گیالنی که به تازگی 
جشن تولد صدسالگی او در فرهنگستان 
در  شد  برگزار  فارسی  ادب  و  زبان 
خود  استاد  درگذشت  سالروز  دومین 
چنین  ثمره  یداهلل  از  گفت وگویی  در 
می گوید: آقای دکتر ثمره، عضو پیوسته 
بود؛  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
فرهنگستان  عضویت  به  هنگامی که 
درآمدند، استاد بازنشسته دانشگاه بودند.

ایشان  می کند:  اضافه  سپس  او 
در  را  خود  دکتری  دوران  تحصیالت 
دوره  به  ورود  گذراندند.  انگلستان 
و  مشکل  بسیار  انگلستان  در  دکتری 
هم  دوره  این  از  شدن  فارغ التحصیل 
هر  کار  و  است  دشوار  بسیار  بسیار 
کار  بایستی  فرد  چون  نیست،  کسی 
تا بتواند درجه  ارائه کرده باشد  تازه ای 
از  بیش  ایشان  کند.  کسب  را  دکتری 
همه چیز در رشته آواشناسی )فونتیک( 
تخصص  )فونولوژی(  واج شناسی  و 
در  بیشتر  هم  پایان نامه شان  و  داشتند 

همین زمینه واج شناسی بود.
تازگی  می افزاید:  گیالنی  سمیعی 
از  که  بود  این  در  ایشان  پایان نامه 
دست  به  تازه ای  تعریف  مصوت  آوای 
در  مصوت ها  حضور  شمار  بر  که  داد 
یعنی  بود؛  مبتنی  گوناگون  بافت های 
پایان نامه شان بیشتر به بسامد حضور هر 
واج در بافت های گوناگون مربوط بود که 
می توان آن را شاخه ای از واج شناسی به 
نام واج آرایی دانست. ایشان ثابت کرد که 
حضور مصوت ها در بافت های گوناگون 

به صامت ها  نسبت  به طور چشم گیری 
مشاهده می شود و بدین ترتیب تعریف 

تازه ای از مصوت به دست داد.
فرهنگستان  پیوسته  عضو  این 
زبان و ادب فارسی همچنین از دوران 
شاگردی خود زیر نظر یداهلل ثمره چنین 
می گوید: من در دو درس واج شناسی و 
سبک شناسی در دوره فوق لیسانس رشته 
زبان شناسی شاگرد ایشان بودم. عالوه بر 
این ایشان درس دیگری هم داشت که 
بود؛  زبان شناسی  دیکته  می توان گفت 
یعنی کسی که می خواست امتحان بدهد 
یا یاد بگیرد می بایست چیزی را بشنود 
و بعد آوانویسی کند، این باعث می شد 
از نظر شنیداری مهارت پیدا کند. برای 
می شوند،  ثبت  گویش ها  وقتی  این که 
برای کسی که  بیشتر آن چه می گویند 
است؛  ناشنیده  کند،  تحقیق  می خواهد 
واژه هایی را می شنود که قبال نشنیده و 
نمی تواند آن ها را حدس بزند. در حالی 
که وقتی واژه آشنایی را می شنویم اگر 
بازشناسی  نشنویم،  هم  خوب  را  آن 
نشنیده  را  کلمه ای  اگر  اما  می کنیم. 
باشیم، نمی توانیم آن را بازشناسی کنیم. 
انجام داد،  ایشان  از کارهایی که  یکی 
که  بود  شنیداری  واج شناسی  آموزش 
برای ثبت گویش ها بسیار اهمیت دارد.

به  سپس  گیالنی  سمیعی  احمد 
ثبت  زمینه  در  ثمره  یداهلل  خدمات 
ماند  ناتمام  او  گفته  به  که  گویش ها 
عالوه بر  ایشان  می کند:  بیان  و  اشاره 
برنامه خیلی  فرهنگستان دوم  در  این، 
که  می کردند  سرپرستی  را  وسیعی  
این  در  بسیار  بود.  گویش ها  ثبت  آن 
زمینه کار کرده بودند و دستاورد بزرگی 

داشتند. برای خیلی از گویش ها کسانی 
را فرستاده بودند که به صورت میدانی 
می کردند.  ثبت  را  گویش ها  و  تحقیق 
همه وسایل و آالت فنی هم در اختیار 
آنان بود و با سرپرستی ایشان فعالیت 
می کردند و آن چه را ثبت و ضبط کرده 

بودند تحویل می دادند.
صر  معا ت  بیا د ا ه  و گر یر  مد
ادامه  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
می دهد: االن نمی دانم از آن کارها که 
استفاده ای  چه  هستند،  پرارزش  خیلی 
شده. اما بعد از انقالب که فرهنگستان 
دوم منحل شد، کار ایشان هم تعطیل 
شد؛ خیلی حیف بود. خوب بود که آن 
ادامه پیدا  ادامه پیدا می کرد و اگر  کار 
می کرد حاال ما یک اطلس جغرافیایی 
گویش ها داشتیم. حتی در شمال ایران 
اقوامی بودند که به یک گویش عربی 
صحبت می کردند. گویش های فراوانی 
در ایران وجود دارند که هنوز آن طور که 

باید و شاید، ثبت نشده اند.
این ویراستار پیشکسوت همچنین 
با اشاره به نقش یداهلل ثمره در انتخاب 
دانشگاه  زبان شناسی  رشته  داوطلبان 
در  ایشان  می گوید:  گذشته  در  تهران 
و  شفاهی  امتحان  به  بیشتر  امتحان 
امتحان  نه  داشتند،  اعتقاد  حضوری 
برای ورود  کتبی. در آن زمان معموال 
به دوره فوق لیسانس و دکتری قاعده 
بر این بود کسی که می خواست وارد این 
رشته شود، باید هم با زبان انگلیسی و 
یعنی  باشد.  آشنا  فرانسه  زبان  با  هم 
را  زبان شناسی  متن  یک  می توانست 
انگلیسی یا فرانسه بود به  که به زبان 
ثمره  دکتر  آقای  کند.  ترجمه  فارسی 

انتخاب  و  ورودی  امتحانات  برنامه  در 
هر  و  داشتند  موثری  نقش  داوطلبان 
این  وارد  می خواست  که  هم  کسی 
دوره بشود، بایستی عالوه بر قبولی در 
امتحان کتبی، مصاحبه ای حضوری به 
زبان فرانسه یا انگلیسی انجام می داد. آن 
زمان رشته زبان شناسی فقط در دانشگاه 
تهران وجود داشت که توسط دکتر مقدم 

دایر شده بود. 
درباره  همچنین  گیالنی  سمیعی 
شیوه تدریس یداهلل ثمره بیان می کند: 
امال می کردند  را همیشه  ایشان درس 
ما  بخوانی(،  را  کتابی  این که  )مثل 
می توانستیم راحت درس را بنویسیم و 
توضیح می داد  آن  درباره محتوای  بعد 
بود  آمده  متن  در  را  آن چه  تمام  و 
رابطه  هم  دانشجویان  با  می شکافت. 
شیرین  درسش  و  داشت  صمیمانه ای 
بود، خشک نبود و حالوت داشت. من 
از کسانی بودم که واقعا شیفته اخالق و 

سبک و شیوه تعلیم ایشان بودم.
روزهای  واپسین  از  پایان  در  او 
ثمره چنین بیان می کند: من در آخرین 
روزهای عمرشان به عیادت شان رفتم، 
ایشان دیگر نمی توانست صحبت کند اما 
با لبخند به احوال پرسی من جواب می داد 
اما  و من متوجه می شدم که می شنود 
نمی تواند صحبت کند. ایشان از کسانی 
بود که می توان گفت به آسانی نمی شود 

برایش جانشینی پیدا کرد.
یداهلل ثمره )متولد سال ۱3۱۱ در 
کرمان( از چهره های برجسته  زبان شناسی، 
عضو  تهران،  دانشگاه  بازنشسته  استاد 
پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
و اولین رییس انجمن زبان شناسی ایران 
آواشناسی  حوزه  در  او  تخصص  بود. 
در  کتاب  چندین  و  بود  واج شناسی  و 
زمینه آموزش زبان فارسی تألیف کرده  
ثمره،  آثار  برجسته ترین  از  یکی  است. 
کتاب »آواشناسی زبان فارسی« است. 
همچنین »دریچه ای به زبان فارسی«، 
که  فارسی«  زبان  تدریس  »راهنمای 
به چند زبان ترجمه شده  است،  اکنون 
ترجمه »نظام آوایی زبان« و ... از دیگر 

آثار او هستند.
یداهلل ثمره در سوم اسفندماه ۱3۹7 

از دنیا رفت.

گفت وگو با احمد سمیعی گیالنی

یداهلل ثمره معرف تازه ای از مصوت بود

زندگی نامه یداهلل ثمره منتشر شد
خدمات  و  »زندگی نامه  کتاب 
علمی و فرهنگی مرحوم دکتر یداهلل 

ثمره« منتشر شده است.
 این کتاب در 3۰۰ صفحه و با 
قیمت ۴۰هزار تومان توسط انتشارات 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ 

رسیده است.
زبان و  در معرفی فرهنگستان 
»زندگی نامه  کتاب  از  فارسی  ادب 
و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم 
دکتر یداهلل ثمره« عنوان شده است: 
این کتاب به عنوان صدونودوهفتمین 
»زندگی نامه ها«  مجموعه  از  شماره 

به شرح زندگی و فعالیت های علمی و فرهنگی دکتر یداهلل ثمره، یکی از 
بنیان گذاران رشته زبان شناسی در ایران، اختصاص دارد.

دکتر ثمره، استاد برجسته دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی و نخستین رئیس انجمن زبان شناسی ایران بود. استاد 
اندیشمند و برجسته ای که دکتری زبان و ادبیات فارسی خود را در سال 
۱3۴۰ از دانشگاه تهران و دکتری زبان شناسی عمومی با تخصص آواشناسی 
و واج شناسی را در سال ۱۹6۸ میالدی از دانشگاه لندن اخذ کرد. عضویت 
دائمی انجمن آواشناسی بین المللی IPA و تالش در جهت بنیان گذاری 
آزمایشگاه زبان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران همراه با تألیف های بسیار 
ارزنده و متعدد در عرصه آواشناسی و واج شناسی از دیگر خدمات برجسته 

این دانشمند گران قدر ایرانی است.

»ناجی« چاپ شد
»ناجی« روایت آغاز تا پرواز طلبه، عارف، و پاسدار شهید محمدحسین 
ناجی دزفولی که با همت و کوشش علی  موجودی تنظیم و تدوین شده است 
و حاصل جست وجو و تکاپوی گروه روایتگران شهدای شهرستان دزفول 
برای گردآوری و ثبت و ضبط خاطرات به  یاد مانده از شهید محمدحسین 
ناجی دزفولی است که با رعایت نسبی استانداردهای خاطره  پژوهی علمی، 

در قالب خاطرات کوتاه، نگارش یافته است.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پایگاه خبری سوره مهر، نویسنده 
در مقدمه به نحوه شکل گیری کتاب ناجی می پردازد و این گونه می نویسد:

»مرکز  پشتیبانی  و  همکاری  با  دزفول،  شهدای  روایتگران  »گروه 
فرهنگی دفاع مقدس شهرستان دزفول«، پس از تحقیق و پژوهش  های 
متعدد و مشخص کردن یک شهید برای ثبت خاطرات، اقوام و خویشان و 
رفقای او را یکی  یکی پیدا می  کنند و روبه  روی دوربین می  نشانند؛ مصاحبه 
می  کنند و مصاحبه  ها پیاده  سازی می  شود و آنگاه  که مجموعه کامل شد، 
نویسنده  ای از دیار دزفول را انتخاب می  کنند تا خاطرات شهید را در قالب 
مصاحبه  صفحه  هفتصد  حدود  روایتگران  بچه  های  وقتی  درآورد.  کتاب 
پیاده  شده را در خصوص شهید محمدحسین ناجی دزفولی به دستم دادند، 
هنوز سرگرم نگارش زمانه و زندگی شهید مدافع حرم شهرم، سید مجتبی 
با تماس  های  اما  به سرانجام می   رساندم.  را  باید کتاب  بودم.  ابوالقاسمی، 
خواهر و برادر بزرگوار شهید و تأکیدی که در کالم شان بود، حس کردم 
باید برای محمدحسین زودتر دست  به  قلم شوم و همزمان با سید مجتبی 

از حسین هم بنویسم.
مطالعه هفتصد صفحه خاطره از شهیدی که در هفتم فروردین ۱36۱، 
به شهادت رسیده بود، نخست مرا به مرز شیفتگی رساند. سپس در تلفیقی 
از حیرت و سرگشتگی چندین بار خاطرات را مرور کردم و هر بار تشنه  تر 
و ریزبینانه  تر خواندن را از سر  گرفتم. یکی از موضوعاتی که نظرم را جلب 
کرد آدم  هایی بودند که از حسین گفته بودند و همین باعث شد که مراقب 
باشم با شهیدی خاص رو به  رو هستم. هر یک از راویان روایت حسین امروز 
در گوشه  ای از وسعت پهناور ایران حرفی برای گفتن داشتند. گمنامی حسین 
در شهر آبا و اجدادی اش از یک  سو و آشنایی با شخصیتی شگرف در ابعاد 
مختلف به من هشدار می  داد که قرار است از جوانی گمنام پرده بردارم که 
تاکنون کمتر نام و نشانی از او به نسل سوم و چهارم رسیده است و همین 

بر دقت و حساسیت من در انتخاب تک تِک واژه  هایم می  افزود.
با کنکاش در برگ برگ قصه زیستن او، دریافتم که برخالف برخی 
شهدای هشت سال دفاع مقدس با شخصیتی روبه  رو هستم که از همان 
دوران کودکی راه کمال را در پیش گرفته است. تأکید می  کنم از کودکی، و 
این خود کم شاخص ه  ای برای درگیر کردن ذهن من نبود. از طرف دیگر، 
محمد حسین ناجی دزفولی به قول حضرت امام خمینی)ره( چنان ره صدساله 
را یک شبه طی کرده، آن قدر زود به مقصد نهایی رسیده بود که خودش 
نیز متعجب از این اتفاق، چند روزی قبل از شهادت در مناجات  هایش گفته 
بود: ’خدایا، می  دانستم که به دیدارت خواهم آمد. اما گمان نمی  کردم قرار 
چه  حاال  نباشم.  دیدار  آماده  هنوز  من  و  باشد  زودی  این  به  مالقات مان 

چاره کنم؟«
باید از یک  سو حقایق را می  گفتم و از دیگر سو مخاطب را نیز در نظر 
می گرفتم که نکند از حسین در ذهن خود مالئک ه ای دست  نیافتنی بسازد 
و به جای اینکه به دنبال الگوگیری از تفکر و سبک زندگی حسین باشد، 
ناجی را بیشتر رمان تصور کند تا واقعیت و همین موضوع نوشتن را هر روز 
بیشتر از روز قبل برای من دشوارتر می  کرد. لذا تالش کردم قلم را به  گونه  ای 
بچرخانم که مخاطب خود بتواند دالیل حسین شدِن حسین را کشف کند 
تا گفتار و رفتار و کردار او در نهایت شگفتی، برای مخاطب باورپذیر باشد.

گاه مجبور می  شدم به مالقات راویان بروم تا به پاسخ  سؤاالتم برسم 
و آنگاه  که راوی با اشک از حسین می  گفت، حساسیت نگارش ناجی برایم 
اهمیت بیشتری پیدا می  کرد. باید تمامی آنچه را می  شنیدم در قالب واژه 
درمی  آوردم و گاهی ترسیم برخی از تصاویر زندگی حسین با کلمات و جمالت 
امکان پذیر نبود. بیش از هشتاد راوی، »ناجی« را روایت کرده بودند. ازاین 
 رو، برای امانت داری و به تصویر کشیدن بهتر شخصیت حسین از زوایای 
مختلف، خاطرات مطرح  شده از زبان راویان متعدد نگارش شد. ناجی حدوداً 
دو سال طول کشید تا زمانه و زندگی شهید محمدحسین ناجی دزفولی را 

به تصویر بکشد.«
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پروانه رسولی خوشبخت

خدایار خبر داد؛
زرین«  »نقد  دوساالنه  جایزه  دوره  نخستین  اختتامیه 

برگزار می شود

رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران گفت: اختتامیه نخستین دوره جایزه دوساالنه 
»نقد زرین« با حضور اساتید نقد ادبی چهارشنبه ۱3 اسفند ماه برگزار می شود.

پایانی نخستین  آیین  اینکه  به  اشاره  با  ایران  ادبی  نقد  انجمن علمی  رئیس 
و  اسفند در موسسه خانه کتاب  زرین« چهارشنبه ۱3  دوره جایزه دوساالنه »نقد 
ادبیات ایران )سرای اهل قلم( برگزار خواهد شد گفت: در این مراسم نخست دکتر 
ایران سخن خواهد گفت  ادبیات  ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسه خانه کتاب و 
سپس قرائت پیام استاد دکتر شفیعی کدکنی توسط سرکار خانم دکتر مریم عاملی 

رضایی قرائت خواهد شد.  
خدایار افزود: دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان از دیگر سخنرانان 
آیین پایانی خواهد بود.دکتر تقی پورنامداریان استاد پژوهشگاه علوم انسانی و دکتر 

روزبه زرین کوب استاد دانشگاه تهران نیز در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.
رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران گفت: قرائت گزارش علمی فعالیت های 
انجمن علمی نقد ادبی ایران و اعطای تندیس لوح سپاس و جوایز نقدی برگزیدگان 

پایان بخش این مراسم خواهد بود.
خدایار در پایان گفت: این مراسم از ساعت ۱۵ تا ۱7 به صورت مجازی از 
http:// و iaalc۱3۸7@ آدرس های صفحه اینستاگرام انجمن علمی نقد ادبی

www.aparat.com/khaneketab خانه کتاب برگزار خواهد شد.
مقامات  »کالن ساختار  مقاله  برای  پورمظفری  داوود  که  است  ذکر  به  الزم 
صوفیان«، سینا جهان دیده برای  مقاله »تحلیل گفتمان انتقادی تلمیح و ایدئولوژی...«، 
قاسم درزی برای مقاله »استعاره و میان رشتگی«، الهام سیدان برای مقاله »بررسی 
برای  غفاری  محمد  عرفانی«،  پدیدارهای  و  تجربیات  در  مکان  مؤلفه  تحلیل  و 
مقاله »بررسی تطبیقی دو رویکرد تحلیلی و اروپایی در فلسفه ادبیات« و رحمان 
مشتاق مهر برای مقاله »بازخوانی تعلیقات شفیعی کدکنی بر غزلیات شمس« نیز به 
عنوان نامزدهای این جایزه معرفی شده بودند.ابراهیم خدایار، رئیس انجمن علمی 
نقد ادبی ایران و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دبیر دوساالنه »نقد زرین«، سیدعلی 
قاسم زاده، عضو هیئت مدیره انجمن و دانشیار دانشگاه بین المللی  امام خمینی)ره( 
قزوین، معاون علمی جایزه و حسن گوهرپور، نویسنده، روزنامه نگار حوزۀ فرهنگ و 

منتقد ادبی دبیر اجرایی دوساالنه »نقد زرین« هستند.
انجم علمی نقد ادبی ایران و مؤسسه خانه کتاب برگزارکنندگان و دانشگاه 
لرستان، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی 

از حامیان این جایزه هستند.

دارد:  عقیده  زبان شناس  یک   
و  دستورها  لغات،  از  مجموعه ای  زبان 
که  است  دریچه ای  و  نیست  گرامرها 
شما از طریق آن دنیای بیرون را نگاه 
می کنید و از طریق آن مفهوم سازی ها، 
از  شما  جهان بینی  و  مقوله پردازی ها 

موضوعات رقم می خورد.
 ۲( فوریه   ۲۱ روز   ۱۹۹۹ سال  از 
روز  به عنوان  یونسکو  از طرف  اسفند( 
 International جهانی زبان مادری یا
 Mother Language Day
با  نامگذاری  این  شده است.  نامگذاری 
عمری بیش از دو دهه با هدف کمک 
به تنوع فرهنگی و زبانی صورت گرفت 
و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز 
به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را 

سال جهانی زبان ها اعالم کرد.
از آنجا که زبان کانال ارتباطی انسان 
ها و ابزاری برای انتقال میراث فرهنگی 
و انسانی از نسلی به نسل دیگر است از 
دست رفتن و خاموش شدن هر زبان در 
از  افول بخشی  باعث  دنیا  از  هر جایی 
اندوخته های بشر در حوزه های مختلف 
و  سنن  ادبیات،  تاریخ،  هنرها،  )انواع 
شیوه های رفتار فرهنگی( می گردد. به 
همین دلیل هر زبانی در جایگاه خود حائز 
اهمیت است و نیاز است تا با حمایت های 

الزم حفظ شود.
که  فرهنگی  تنوع  رویکردهای 
روزی در تقابل با یکپارچه سازی فرهنگ 
جهانی شکل گرفتند امروز بر اهمیت زبان 
مادری به عنوان مولفه ای مهم در حفظ 

تعدد و تکثر فرهنگی تاکید دارند.
زبان صرف لغات و گرامر نیست

و  نسان شناس  ا بیلی  د ر ا لیال 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  زبان شناس 
فرهنگی ایرنا و در توضیح اهمیت زبان 
بیان کرد:  مادری در فرهنگ اجتماعی 

زبان صرف لغات و گرامر نیست و فراتر 
از اینها مجموعه ای از شناخت ها، طرح 
واره و استعاره های شناختی است و دریک 
کالم زبان یعنی جهان بینی؛ ما با استفاده 
از زبان مدخلی را پیدا می کنیم که جهان 
پیش رو را ببینیم و مفهوم سازی کنیم 
و در واقع از این دریچه به جهان بیرون 

نگاه کنیم.
از سوی دیگر مادری در این ترکیب 
زبان مادری به این معنا نیست که زبان 
و  منتقل  شما  به  مادر  طریق  از  صرفا 
آموخته می شود؛ مادر یعنی آن کودک 
در چه محیطی بزرگ شده و رشد یافته 
است و به کدام اجتماع فکری و فرهنگی 

و شناختی تعلق دارد.
برخی  اساس  بر  اگر  افزود:  وی 
از سیاست ها زبان مادری را از فردی 
بگیریم، صرفا لغات را از او نگرفته ایم 
بلکه بخشی از جهان بینی او را از وی 
سلب کرده ایم و در حقیقت بخشی از 
مفهوم سازی دنیای بیرون را که آن فرد 
در آن محیط رشد یافته است را گرفته 
ایم و خواستیم وقتی که وارد مدرسه می 

شود از زاویه ای دیگر به دنیا نگاه کند.
 6 تا  کودک  آن  اساس  این  بر 
نگرد  به جهان می  با شناختی  سالگی 
و پس از این که وارد مدرسه می شود، 
شناخت خودش را از دست می دهد و 
به موجودی ابتر بدل می گردد و تا آخر 
ترمیم  را  قسمت  این  تواند  نمی  عمر 
همین  به  است؛  درگیر  آن  با  و  کند 
دلیل در این جریان بخشی از خاطرات 
نوستالژیک کودکی افراد از دست رفته 
و در کوچکترین فرصت موجود  تالش 
می کنند تا در یک جمع با استفاده از 

زبان مادری خودشان صحبت کنند.
کرد:  تصریح  زبان شناس  این 
آزمایشی در برخی از کشورها با تمرکز 
که  بود  گرفته  کودکی صورت  زبان  بر 
وقتی از آنان خواسته شد تا خاطرات خود 
را بیان کنند با زبان مادری بسیار راحت تر 
از زبان رسمی بودند و زمانی که با زبان 
مادری صحبت و خاطراتشان را تعریف 
و  کرده  صحبت  دقیقه   ۱۵ کردند  می 
با زبان غیرمادری ۵ دقیقه؛ یعنی زبان 
رسمی قدرت خیالپردازی و تصویرپردازی 

کودکان را کاهش داده است.
در نتیجه زبان مجموعه ای از لغات، 
دستورها و گرامرها نیست و دریچه ای 
است که شما از طریق آن دنیای بیرون 
را نگاه می کنید ومفهوم سازی ها، مقوله 
پردازی ها و جهان بینی شما از موضوعات 

از طریق آن رقم می خورد.
نظم حقیقی خودش را از دل تکثرها 

نشان می دهد
آسیب های  بر  تاکید  در  اردبیلی 
شد:  یادآور  غیررسمی  زبان های  حذف 
وقتی که حق زبان مادری در جامعه ادا 
داده نمی  اجازه  به کودک  و  نمی شود 
شود که دست کم در دوران ابتدایی از 
بچه  کند  استفاده  خودش  مادری  زبان 
را از محیطی که در آن رشد کرده جدا 
کرده و وارد محیطی ناآشنا می کنیم. و 
این موضوعی جدی و آسیب زننده است 
چرا که زبان صرفا به تکلم محدود نمی 
شود و از این رهگذر به لحاظ روانی هم 

به این افراد ضربه وارد می شود.
این دیدگاهی ساده اندیشانه است 
اگر تصور کنیم که نظم در قالب یکسان 

سازی زبانی و یکی شدن گفتار رخ خواهد 
داد. این که همه شبیه به هم حرف بزنند 

و شبیه به هم لباس بپوشند.
که  ری  کا یعنی   : د و فز ا وی 
و  داشت  را  آن  انجام  قصد  رضاشاه 
را  مصنوعی  نظم  یک  خواست  می 
دهد  انجام  ها  آدم  کردن  با همشکل 
نظم  که  اینجاست  موضوع  اتفاقا  اما 
و  تکثرها  دل  ز  ا حقیقی  و  طبیعی 
دهد  می  نشان  را  خودش  ها  تفاوت 
و هر خرده فرهنگی نوعی از شناخت 

را وارد دنیا می سازد.
حقیقت مطلق نیست و همانطور که 
ما از زوایای مختلف به موضوعات نگاه 
می کنیم زبان های مختلف این امکان 
را به ما می دهند که حقیقت را از زوایای 

مختلف ببینیم.
این انسان شناس تصریح کرد: وقتی 
یک زبان را حذف می کنیم در حقیقت 
یک دریچه را که زاویه ای برای نگاه به 
حقیقت بوده است را حذف کرده ایم و 
خودمان را از دیدن حقیقت از این دریچه 

محروم ساخته ایم.

با  ها  فرهنگ  خرده  نتیجه  در 
خودشان جهان بینی، شناخت و مفهوم 
مانند  آورند که  را می  به جهان  سازی 
تمثیل فیل در داستان موالنا است و این 
که هر خرده فرهنگی درحال تالش به 
نگاه از زاویه ای و فراهم ساختن شناخت 
و حقیقت در ابعادی است. با حذف این 
زاویه من به عنوان یک سیاستگذار خودم 

را از این بعد و زاویه محروم کرده ام.
را  فرهنگ ها  خرده  پتانسیل های 

نباید از دست داد
اردبیلی خاطرنشان کرد: نگاهی به 
خرده فرهنگ جوامع روستایی نشان می 
ها  فرهنگ  خرده  این  چگونه  که  دهد 
مفهوم سازی هایی برای ارتباط با دنیای 
اطرافشان و حفظ محیط زیست دارند که 

من شهرنشین ندارم.
اگر این مفهوم سازی ها وارد زبان 
من شود باعث می شود که تالشی در 
راستای ارتباط و حراست با طبیعت منتقل 
شود و استمرار یابد؛ این که در این مفهوم 
سازی ها زمین را مادر می دانند و طبعیت 
را به قدری بکر و تمیز نگاه داشتنه اند که 
برای ما سوال است که چگونه با طبیعت 
خرده  این  از  شود  می  کنند.  می  رفتار 
فرهنگ استفاده و این مفهوم سازی را 

وارد زبان فارسی کرد.
وی در انتها بیان کرد: کشورهای 
پیشرفته از زبان های مختلف استفاده می 
کنند تا مفهوم سازی های متفاوت را وارد 
زبان خود سازند؛ ما در ایران خرده فرهنگ 
های مختلفی داریم که البته اشتراکاتی 
با تمامی آنها داریم و می توانیم از کرد، 
لر، ترک و بلوچ برای غنی کردن فرهنگ 
ایرانی استفاده کنیم که متاسفانه به دلیل 
وحدت  به  که  بهایی  و  اندیشی  ساده 
زبانی داده می شود، شاهد از بین رفتن 

زبان ها هستیم.

یک زبان شناس در »روز جهانی زبان مادری« گفت:

زبان ابزاری برای انتقال میراث فرهنگی و انسانی

زل
ل ع

ص
ف

از راست: مهدی محقق و حسن بلخاری
اختصاصی دنیای جوانان

دلواپسی ام نیست 
چه باشی، چه نباشی

محمدعلی بهمنی

دلواپسی ام نیست چه باشی، چه نباشی
احساس تو کافی ست چه متن و چه حواشی

 از خویش گذشتم، ببرم خاک کن، اما
شعرم چه؟ نه! بی ذوق مبادا شده باشی

می خواستم از تو بنویسم که مدادم
خندید: چه مانده است مرا تا بتراشی

مجموعه آماده نشرم - خبر بد
یک خالی پر، خط به خطش روح خراشی

شصت و سه ]سن شاعر[ غزل له شده در زلزله من
شصت و سه نفس، شصت و سه حس متالشی

 نفرین نه، سؤال است: چگونه دلت آمد-
بارانم! اسیدانه به من زخم بپاشی؟



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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کاندیداي بخش هاي مختلف جشنواره موسیقي فجر اعالم شدند

غیبت ستاره هاي بزرگ عرصه 
موسیقي!

سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر روز گذشته با اعالم اسامي 
نامزدهاي خود در بخش هاي مختلف رقابتي، به روز پایاني خود نزدیک 
شد. آلبوم هایی که از مهرماه سال گذشته به دبیرخانه جشنواره رسید، توسط 
هیات انتخاب گروه ها و آثار جشنواره ارزیابی شد و نامزدهای جایزه باربد 
جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند. کاندیداهای بخش رقابتی این دوره 
جشنواره در رشته های آهنگسازی موسیقی کالسیک، اجرا موسیقی نواحی، 
خوانندگی موسیقی نواحی، اجرای موسیقی دستگاهی بی کالم، آهنگسازی 
موسیقی دستگاهی باکالم، خوانندگی موسیقی دستگاهی، آهنگسازی و 
تلفیقی  و  پاپ  آهنگسازی بخش  بی کالم،  تلفیقی  و  پاپ  اجرای بخش 
باکالم، خوانندگی بخش پاپ و تلفیقی، آهنگسازی و اجرای بخش معاصر 
و ارکسترال ایرانی بی کالم، آهنگسازی بخش معاصر و ارکسترال باکالم، 
خوانندگی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی و بهترین ناشر  معرفی شدند. 
بهداد بابایی، احسان ذبیحی فر، محمدرضا چراغعلی، امیرعباس ستایشگر، 
مرتضی امیری اسفندقه، کارن کیهانی، محمدعلی مراتی و امین هنرمند 
آثار سی و ششمین جشنواره موسیقی  انتخاب گروهها و  اعضای هیات 
فجر هستند که کاندیداها و برگزیدگان جایزه باربد را انتخاب کرده اند و 

برگزیدگان جایزه در اختتامیه جشنواره معرفی می شوند.

کاندیداي آهنگسازی موسیقی کالسیک
مهران بدخشان )انگاره ها(،  رضا کهریزی )از او(، علیرضا مشایخی 

)مدال ۲۰۱۵(، کاوه میرحسینی )اشراق(

کاندیداي اجرای موسیقی نواحی
 عماد توحیدی و حسین نظری )ترانه های کبود(، محمد سلم آبادی 

)آوای صحرا(، حمزه مقدم )حمزه سیا(، جمشید نیکوزاد )بی گمون(

کاندیداي خوانندگی موسیقی نواحی
نورمحمد  مازندران(،  حماسی  موسیقی  و  )طالبا  خوشرو  ابوالحسن 
درپور )دردانه(، محی الدین شعبانی )دریاب و دریاب(، پرویز نزاکتی )ونوشه(

کاندیداي اجرای موسیقی دستگاهی بی کالم
سیامک جهانگیری )در رگ تاک(، حمیدرضا خبازی )واپسین فردا(، 

هوشمند عبادی)نایی(، بهاره فیاضی )افرا(

کاندیداي آهنگسازی دستگاهی باکالم
سراسر  )از  عبایی  احسان  نای ام(،  همان  )من  جهانگیری  سیامک 

بگذشته(، بهمن فریادرس )پرواز و آواز(، هومن مهدویان )باغ بی باران(

کاندیداي خوانندگی موسیقی دستگاهی
آواز(، مجتبی  امامی )من همان نای ام(، وحید تاج )پرواز و  مهدی 

عسگری)عشیران(، حسین علیشاپور )چقدر ز خویش دورم(

کاندیداي آهنگسازی و اجرای بخش پاپ  و تلفیقی بی کالم
مویدی  شهرام  و  غریب  سعید  صدا(،  در  )تنیده  شیرعلی  هومن 
هژیرآزاد  آرش  )کبوترخانه(،  قناعت  مصطفی  رویا(،  یک  )ناگفته های 

)تهران، مریخ(

کاندیداي آهنگسازی بخش پاپ و تلفیقی باکالم
صادق تسبیحی و امید نعمتی )حرمان(، داماهی) در من برو شکار(، 

نیما رمضان و امیر بال افشان )بالزن(، پویا کالهی )طاووس پربسته(

کاندیداي خوانندگی بخش پاپ و تلفیقی
امیر بال افشان )بالزن(، پویا کالهی )طاووس پربسته(، رضا کولغانی 

)در من برو شکار(، امید نعمتی )حرمان(

کاندیداي آهنگسازی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی بی کالم
پویا باباعلی )دوردست ها(، بهزاد عبدی )سوئیت برای قانون وارکستر 

زهی(، رضا والی )سرنا(

کاندیداي آهنگسازی بخش معاصر و ارکسترال باکالم
)از  فاضل  و حسین  حافظی  حامد  کیست(،  )عاشق  پورخلجی  امیر 
برگها(، سلمان سالک و عباس آزاد )گوهرجان(، سیاوش ولی پور )سرود 

مرد سرگردان(

کاندیداي خوانندگی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی
مهدی  برگها(،  )از  تاج  وحید  مرد سرگردان(،  )سرود  اخواص  پوریا 

نظری)آسوده خاطر(

کاندیداي بهترین ناشر
)محمد  ماهور  صمدپور(،  )علی  خرد  هنر  خانه  )ارژنگ(،  تلسک 

موسوی(، نسیم مهرآوا )محمد غالمی(

همراه با مجري ممنوع الکار شده تلویزیون بعد از 4۰ سال!

محمدرضا حیاطي: مردم سلبریتی هستند و ما خدمتگزارشان هستیم

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 1۰8- واحد9 
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سازمان شهرستان ها:  ۰912275219۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد جسین زاده

که  سال هایي  تمام  در  بارها 
مدیران  تغییر  مشغول  دائما  تلویزیون 
است، شاهد آن بوده ایم که مجریان هم 
به دالیل مختلف و حتي بعضا سلیقه اي 
از حضور در تلویزیون منع مي شوند و به 
قول معروف ممنوع الکار و ممنوع التصویر 
تلویزیون هم  مدیران  گویا  و  مي شوند 
که  نمي دهند  موضوع  این  به  اهمیتي 
مردم چه مي خواهند چرا که اگر اینچنین 
بود شاهد کنار رفتن چهره اي محبوب 
چون عادل فردوسي پور نبودیم. با این 
حال کنار گذاشتن یکي از قدیمي هاي 
این کار از سوي تلویزیون بسبار عجیب 
بود. محمدرضا حیاطي که بیش از ۴۰ 
و  بود  تلویزیون  ثابت  اخبارگوي  سال 
مهم  و  حماسي  خبرهاي  از  بسیاري 
کشورمان را خوانش کرده بود، حاال از 
سوي تلویزیون ممنوع الکار شده چرا که 
از خوانندگان آنورآبي را برده  نام یکي 
است! محمدرضا حیاتی که پس از کنار 
گذاشته شدن از تلویزیون، مدتی است 
که به فعالیت در فضای مجازی مشغول 
همچنین  و  حضور  این  درباره  است، 
شبکه های  در  اخیرش  فعالیت های 
اینترنتی در گفتگویي اینترنتي با داریوش 

فرضیایي، توضیحاتی ارائه کرد.
این  ابتدای  در  حیاتی  محمدرضا 
گفتگوي اینترنتی در معرفی خود گفت: 
شناسنامه مرا همه می دانند. من آبادان 
دوران  تا  خواندم.  درس  و  شدم  متولد 
جنگ آنجا بودم. بعد از جنگ به اجبار 
شروع  رادیو  از  را  کارم  آمدیم.  تهران 
کردم. به خاطر عالقه ام به خبر وارد این 
حوزه شدم زیرا با روحیه ام سازگارتر بود.

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
و  بخوانید  را  خبر  کدام  دارید  دوست 
می کنم  فکر  گفت:  نخوانید؟  را  کدام 
را  انقالب  از  بعد  مهم  خبرهای  تمام 
من  که  نبوده  خبری  و  خوانده ام  من 
برای اولین بار گوینده اش نبوده باشم. 
تمامی خبرهای مهم سال 6۰ به بعد را 
تاریخ  در  که  خبرهایی  خوانده ام،  من 

کشورمان مهم و تاثیرگذار بودند.
علت  درباره  باسابقه  گوینده  این 
شدن  مطرح  و  تلویزیون  در  غیبتش 
شایعه مهاجرت، توضیح داد: شایعاتی در 
فضای مجازی منتشر شده بود که من از 
ایران رفته ام. من االن مسافرت داخل 
ایران را هم بیش از یک سال است که 
نرفته ام و در کشور عزیزمان ایران و در 
تهران هستم. در حال حاضر در فضای 

مجازی مشغول به کار هستم.
او درباره حضور در فضای مجازی 
به  عالقه ام  خاطر  به  همچنان  افزود: 
خبر، سعی می کنم اخبار مهم کشور و 

دنیا را در حد چند دقیقه برای مخاطبانم 
و  انتخاب  را  خبرها  خودم  بخوانم. 
ویرایش می کنم و جوانانی هم هستند 
که کارهای فنی اش را انجام می دهند. 
من همیشه عالقمند به خبر هستم. این 
حرفه ای است که من نه فقط به عنوان 
یک شغل بلکه به عنوان یک هنر به آن 
عالقمند بودم و هنوز هم به آن عالقمند 
هستم. طبعا کسانی که وارد این حرفه 
می شوند، عاشق این کار هستند و من 
هم عاشق امور فرهنگی و هنری بودم 
و دوست داشتم در این حرفه کار کنم. 
االن هم که چندماهی است از صدا و 
این کار را  سیما دور هستم، هنوز هم 

دوست دارم.
او در پاسخ به این پرسش فرضیایی 
کمتر  و  است  جدی  همیشه  چرا  که 
کرد:  عنوان  او  به  خطاب  می خندد؟ 
شخصیت انسان معموال از کارش تاثیر 
و  می کند  کودک  کار  یکي  می گیرد. 
روحیه اش شاد است و دیگري به واسطه 
کارش، جدي است. البته روحیه خود فرد 
هم بر انتخاب کارش تاثیرگذار است. ما 
سال ها خبر کار کردیم و خبر یک مقوله 
جدی است و روی شخصیت من هم اثر 
گذاشته است. شاید اگر من هم برنامه 
شادی داشتم و می گفتم و می خندیدم، 

خوش خنده بودم.
بیان  با  تلویزیون  سابق  گوینده 
اینکه در سال های فعالیتش، کوچکترین 
حاشیه ای نداشته و از تمام این مسائل به 
دور بوده است، در این زمینه عنوان کرد: 
قبال حتی در فضای مجازی هم فعال 
نبودم. قبل از اینکه بیایم، چندین پیج به 

اسم من بود که اصال متعلق به من نبود.
این  عنوان  با  حیاتی  محمدرضا 
مطلب که وقتی اتفاقی برای یک چهره 
تلویزیونی می افتد به شایعه ها دامن زده 
یادآوری  با  زمینه  همین  در  می شود، 
فضای  وقتی  حتی  گفت:  خاطره ای 
سفری   7۰ سال  در  نبود  هم  مجازی 
شده   مشرف  مکه  به  من  و  آمد  پیش 
بودم. یک ماه حج بودم و یک ماه هم 
مو نداشتم به خاطر همین به تلویزیون 
نمی آمدم. همان موقع هم شایعه هایی 
عجیب  خیلی  که  بودند  کرده  درست 
بود. می گفتند من زندان رفتم و دستگیر 
برگشتم  که  ماه هم  دو  از  بعد  شده ام. 
چون موهایم کوتاه بود، می گفتند دیدید 
زندان بوده و موهایش هنوز کوتاه است!

در ادامه این گفتگو حیاتی در پاسخ 
به پرسشی درباره استراتژی آینده، پاسخ 
داد: برای یک هنرمند و کسی که اهل 
رسانه  است و مردم با او آشنا هستند و 
است،  خانواده شان  عضو  می کنند  فکر 
صداقت  که  است  این  نکته  مهمترین 
هنرمند  نکنیم.  ریاکاری  باشیم.  داشته 
باید با مخاطبش صادق باشد و خودش 
جزوی  هم  ما  بداند.  مردم  کوچک  را 
کوچک از مردم هستیم که خدا قسمت 
کرده در زمینه ای کار می کنیم که مردم 
ما را می شناسند. این وسیله را خدا به 
ما داده که با صدای مان با مردم ارتباط 
برقرار کنیم. هنرمند و کسی که در رسانه 
است باید با هم میهنانش صداقت داشته 
باشد و خودش را در مقابل آنها چیزی 
نداند. فکر نکند اگر معروف شده، باید 
بداند.  برتر  مردم  مقابل  در  را  خودش 

من اگر چیزی شده ام به واسطه مردم 
شده ام. انشاءاهلل دیگر کسانی  هم که در 
عرصه صدا و تصویر هستند، همینطور 
که  سلبریتی ها  معروف  قول  به  باشند. 
البته من از این واژه زیاد خوشم نمی آید 
زیرا در واقع مردم سلبریتی هستند و ما 

خدمتگزارشان هستیم.
حیاتی در پاسخ به این پرسش که 
چقدر اهل کتاب است؟ گفت: بیشتر به 
تاریخ  تا حدودی هم  و  عرفان  و  شعر 
عالقمندم. در عرصه شعر و عرفان به 
موالنا و عطار عالقمندم و اشعارشان را 
می خوانم و تاریخ هم که انسان ها را از 
گذشته آگاه می کند و می تواند چراغ راه 

آینده باشد.
ه  ر با ر د خبر  ه  یند گو ین  ا
گفت:  تلویزیون  کودک  برنامه های 
عالقه زیادی به برنامه کودک دارم و 
االن  کودک  برنامه های  می کنم  فکر 
حتی  نیست.  کودکان  مختص  فقط 
وارد  تلویوزیون  رادیو و  به  اوایلی که 
کارتون ها  دوبلور  دشتم  دوست  شدم، 
اما  کردم  کار  دوبله  هم  مدتی  باشم 
است.  وقتگیری  و  سخت  کار  خیلی 
ز  ا خیلی   سال ها  ین  ا در  نه  متاسفا
دست  از  را  نام  صاحب  های  دوبلور 
از  که  جلیلوند  چنگیز  جمله  از  دادیم، 

بودند. ماندگار کشور  صداهای 
فلسفه  اینکه  بیان  با  او همچنین 
مهر  و  انسانیت  جز  به  چیزی  زندگی 
هیچ  زندگی  در  کرد:  عنوان  نیست، 
وقت برای خودم چیز خاصی نخواستم 
برای  و  دوستان  خانواده،  برای  بیشتر 
ملت ایران آرزوی خوبی و نیکی داشتم. 

همین موقعیتی که خداوند به ما داده و 
رسیده ایم  اینجا  به  ما  مردم  کمک  به 
خودش همه چیز است دیگر دنبال چه 
رسانه کسی  در  اگر  من  باشم؟  چیزی 
شدم به خاطر لطف خدا و بعد مردم بوده 
برنامه چهل  است. چند وقت پیش در 
تیکه مصاحبه ای داشتم که هنوز پخش 
با  برنامه گفتم من  نشده است. در آن 
اجازه مردم به رسانه ملی آمدم و تا هر 
در خدمت شان  اجازه دهند  وقت مردم 
چون  هستیم  مردم  خادم  ما  هستم. 
و  می شود  اداره  ملی  سرمایه  با  رسانه 
داشته  دوست  و  دهند  اجازه  مردم  اگر 

باشند ما برایشان کار می کنیم.
اشاره  با  خبر  پیشکسوت  گوینده 
و  کنونی  عصر  در  رسانه ها  تعدد  به 
مهیا بودن فضای کار، خاطرنشان کرد: 
می کشند،  زحمت  خیلی ها  رسانه  در 
اما  می بینند  جلوی صحنه  را  ما  مردم 
و  می کشند  زحمت  زیادی  نیروی های 
هیچکس نمی بیند، بازنشسته می شوند 
این ها  نمی شناسد.  را  آنها  هیچکس  و 
شاید از چهره های هنری هم تاثیرگذارتر 
باشند، من توقع نداشتم وقتی بازنشسته 
شدم با من به طرز ویژه ای برخورد شود 
به رسانه  اما طبعًا کسی که عالقه مند 
کنار  است  قرار  هم  زمانی  اگر  است 
برود.  محترمانه تر  مقداری  باید  رود 
این روزها رسانه  خیلی گسترده شده  و 
فضای رسانه فقط مختص رسانه ملی 
نیست. یک زمانی تنها رادیو و تلویزوین 
بود. در دهه 6۰ همه چشم ها و گوش ها 
شبکه  یک  و  تلویزیون  شبکه  دو  به 
رادیویی بود؛ شبکه یک و دو و شبکه 

رادیویی ایران. طبعا آن موقع بُرد چنین 
رسانه ای خیلی بیشتر بود االن با توجه به 
گستردگی رسانه ها کار رسانه ای سخت 
شده و باید برنامه ها جذابیت داشته باشد 

تا مردم ببینند.
این گوینده درباره حضور در فضای 
مجازی توضیح داد: به من گفتند وقتی 
از صدا و سیما جدا شدید فضایی برای 
البته  باشید  داشته  مشغولی هایتان  دل 
دوستان بیشتر مدیریتش می کنند و من 

زیاد وارد نیستم.
حیاتی همچنین درباره حضور در 
برخی از تبلیغات خاطرنشان کرد: برخی 
از تبلیغات را نباید قبول می کردم و از 
لحاظ وجهه کاری در مکانی بودم که 
باید چیزهایی را رعایت می کردم سعی 
بیشتری  درایت  با  این پس  از  می کنم 
این کار را بکنم و با شرکت های معتبر 
همکاری  می کنند  رسانی  خدمت  که 
و  تولیدکنندگان  خدمت  در  و  کنم 

کارآفرینان باشم.
او در ادامه درباره ثروت و عالقه به 
مال دنیا گفت: پول خوب است اما اگر 
خودم تنها بودم، خیلی برایم مهم نبود. 
بازنشستگی  حقوق  می دانید  خودتان 
گفتن  شاید  و  است  کم  صداوسیما 
برای  بشود.  باعث شرمندگی  مقدارش 
خانواده باید تالش کنیم و سعی کنیم 
بسازیم. هیچ وقت  را  زندگی  آنها  برای 
من  البته  نبودم،  دنیا  مال  به  عالقمند 
فکر  و  می آید  بدم  بودن  محتاج  از 
می کنم آدم فقط باید محتاج خدا باشد، 
آبرومندی  زندگی  آدم  که  اندازه ای  به 
داشته باشد، خانه و ماشینی داشته باشد 
و محتاج دیگری نباشد و اگر مریض شد 
بتواند خودش را اداره کند، خوب است.

برای  گفت:  مردم  به  خطاب  او 
شما ملت بزرگ ایران پیوسته سالمتی، 
نانی  جوا  ، پویا قتصادی  ا تندرستی، 
موفق، اشتغال، تولید، زندگی آباد و هر 
زیبنده  ما  عزیز  ایران  برای  که  چیزی 
همان  آرزومندم.  را  است  خواستنی  و 
است  ایران  ملت  دل  در  که  چیزهایی 
را آرزو می کنم به آن دست پیدا کنیم. 
ایران،  امیدوارم کشوری شایسته مردم 
تاریخ چند هزار ساله   و  ایران  بلند  نام 
ایران را با یکدیگر بسازیم و در سالمت 

و شادی باشیم.
با  گفت وگو  یان  پا در  تی  حیا
بغض  با  همچنین  فرضیایی  داریوش 
اقتصادی  مشکالت  االن  کرد:  عنوان 
زیاد است. جوانان ما بیکار هستند، شما 
را شاد  آنها  هنر خود  با  سعی می کنید 
کنید و بخندانید اما تا وقتی جوانی کار 
ندارد و دستش تنگ است و نمی تواند 
شادی  متاسفانه  دهد  تشکیل  خانواده 

هم نیست.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد جسین زاده

از چنـد روز پیـش و بعـد از نامـه یکـي از 
مسـئوالن سـازمان نظـام پزشـکي بـه وزارت 
بهداشـت کـه درخواسـت کـرده بـود هنرمندان 
در اولویـت دریافت واکسـن کرونا قـرار بگیرند، 
هیاهـو و جنجال هاي زیادي راه افتاد و بار دیگر 
انتقـاد مـردم از هنرمنـدان خصوصـا در فضـاي 
مجـازي باعـث شـد تـا بار دیگـر هنرمنـدان به 
قبیلـه اي بدنـام در بین مـردم تبدیل شـوند! اما 
واقعـا ماجـرا از چـه قـرار بـوده و چـرا برخـي 
از مسـئوالن تصمیـم گرفتنـد بـا ایـن حرکـت 
مـردم را بـه جـان هنرمنـدان بیندازنـد تـا عدم 
توانایي شـان در تهیـه واکسـن را توجیـح کنند، 
مشـخص نیسـت. بـا ایـن حـال نکتـه اي کـه 
هنرمنـدان  از  چندنفـري  اتفاقـا  و  دارد  وجـود 
اسـت کـه  ایـن  اشـاره کرده انـد  آن  بـه  هـم 
اولویـت دریافت واکسـن در سراسـر جهان یک 
رده بنـدي مشـخص دارد و از طـرف دیگـر مگر 
در کشـورمان واکسـني هـم وجـود دارد کـه بر 

سـر آن دعواسـت!؟
از  پزشـکی  نظـام  سـازمان  درخواسـت 
مسـئوالن وزارت بهداشـت بـرای در اولویـت 
در  تلویزیـون  و  سـینما  هنرمنـدان  گذاشـتن 
بـا  چنـد  هـر  کرونـا  واکسـن  دریافـت  نوبـت 
برخـی انتقادهـا مواجـه شـد امـا می توانـد بـا 
یـک رویکـرد منطقی عملی و اجرایی شـود. در 
بخشـی از نامه دکتر حسـین کرمانپور، مدیرکل 
روابـط عمومی سـازمان نظام پزشـکی به دکتر 
کیانـوش جهانپـور، رئیس مرکـز روابط عمومی 
و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت آمـده اسـت: 
یکـی از گروه هـای موثـر در تامین عملی شـعار 
در خانـه بمانیـم در دوران کرونـا تولیدکنندگان 
برنامه های سـینمایی و تلویزیونی هستند. جهاد 

امروز هنرمندان کشـور در نگه داشـتن مردم در 
خانـه و سسـت کـردن چرخـش ویـروس کرونا 
کمتـر از کادر درمـان نیسـت. مگـر می توان در 
فیلـم یـا سـریالی با ماسـک بـر صـورت ایفای 

کرد؟ نقـش 
مدیـرکل روابـط عمومـی سـازمان نظـام 
پزشـکی در پایان نامه خـود خطاب به همتایش 
در وزارت بهداشـت پیشـنهاد در نوبت گذاشـتن 
هنرمنـدان را بـرای زدن واکسـن کرونـا چنیـن 
مطـرح کرده اسـت: در واکسیناسـیون اختیاری 
این دسـت از برنامه سـازان هنـری همپای کادر 
درمان نگریسـته و برای در نظر گرفتن سـهمیه 
الزم بـرای آنهـا تدبیر شـود. اگر ایـن پیش بینی 
از طرف وزارت بهداشـت و سـتاد ملـی مقابله با 
کرونـا نشـود، بیم آن مـی رود تولید آثـار هنری 
به شـدت کاهـش یابد و بـا افزایش خطـر ابتال، 

شـاهد فقدان بیشـتر این عزیزان باشـیم.

بـا اینکـه انتشـار ایـن نامـه انتقادهایـی 
پـی  در  اجتماعـی  شـبکه های  در  به ویـژه  را 
داشـت و برخـی آن را سـهم خواهی هنرمندان 
و سـلبریتی ها تعبیـر کردنـد امـا طبعـا برخـی 
و  سـینما  در  فعـال  چهره هـای  و  بازیگـران 
سـنی  گروه هـای  در  خواه ناخـواه  تلویزیـون 
پرخطـر قـرار می گیرنـد و جـزو اولویت هـای 
اول یـا دوم دریافت واکسـن کرونا دسـته بندی 
وجـود  بـه  بـدون  به این ترتیـب،  می شـوند. 
آمدن شـائبه سـهم خواهی یـا پارتی بـازی باید 
باشـند.  واکسـن  زدن  ابتدایـی  نوبت هـای  در 
از دسـت رفتـن برخـی چهره هـای سرشـناس 
دنیـای هنـر ایـران بـه همـه یـادآور می شـود 
کـه بـاال رفتن سـن، آنها را نسـبت به ویروس 
آن  اگـر  بـود و شـاید  بی دفـاع کـرده  کرونـا 
زمـان واکسـن در دسـترس بـود، هنرمندانـی 
سـینایی،  خسـرو  پورحسـینی،  پرویـز  چـون 

اکبـر عالمـی، کریـم اکبـری مبارکـه، کامبوزیا 
زودی هـا  ایـن  جلیلوندبـه  چنگیـز  و  پرتـوی 
روی در نقـاب خـاک نمی کشـیدند. ازآنجاکـه 
تعـداد بازیگـران و عوامـل بـاالی 7۰ سـال و 
۸۰ سـال در پروژه هـای تصویـری کم نیسـت، 
می تـوان آنهـا را در اولویـت دریافـت واکسـن 

کرونـا قـرار داد.
در آمریکا هم برخی سـتاره های سرشناس 
و سـالخورده همان روزهای اول واکسن زدند تا 
از شـر ویـروس کرونـا در امـان بماننـد، از یـان 
مکلـن ۸۱ سـاله گرفته تا جودی دنچ ۸6 سـاله 
و اسـتیو مارتیـن 7۵ سـاله و آرنولد شـوارتزنگر 
73 سـاله و پاتریک اسـتوارت ۸۰ سـاله و بیلی 
کریسـتال 7۲ سـاله و جیـن فونـدا ۸3 سـاله و 
جـف گلدبـالم 6۸ سـاله. تایلـر پـری ۵۱ سـاله 
هـم بـه ایـن دلیـل واکسـن زد کـه نماینـده 
جامعـه سیاه پوسـتان بـود و بـا تزریـق واکسـن 

آمریکایی هـای  داد  نشـان  دوربین هـا  جلـوی 
آفریقایی تبـار در این حوزه همپای سفیدپوسـتان 
هسـتند. بـا ایـن تفاسـیر و در شـرایطی کـه راه 
ورود واکسـن های معتبر و تاییدشـده بین المللی 
بـه ایـران همـوار شـده، انتظـار مـی رود پس از 
تزریـق واکسـن بـه سـربازان و سـرداران خـط 
مقـدم مبـارزه بـا کرونـا، نوبت بـه چهره های پا 
به سـن گذاشـته سـینما و تلویزیون هم برسـد 
و آنهـا بـا خیـال آسـوده تر در عرصه تولیـد آثار 
تصویـری فعالیت کنند. انصافا چه کسـی اسـت 
کـه از واکسـن زدن مسـعود کیمیایی 7۹ سـاله 
سـر صحنـه »ائن کشـی، ناراحـت شـود و آن را 

نوعـی سـهم خواهی بداند؟
رویـا افشـار کـه امسـال جایـزه سـیمرغ 
بلوریـن بهتریـن بازیگـر زن جشـنواره سـی و 
نهـم را بـرد 6۰ سـاله اسـت و گیتـی معینـی 
در 76 سـالگی نامـزد دریافـت جایـزه بهتریـن 
بازیگـر زن نقـش مکمـل شـد. علـی نصیریان 
و فرامـرز قریبیـان هـم در ۸6 سـالگی و 7۹ 
سـالگی از چهره هایـی هسـتند کـه حتـی اگـر 
قـرار نبود سـر صحنـه فیلم و سـریال بروند، باز 
در فهرسـت اولویت های دریافت واکسـن کرونا 
بودند. سـینما و تلویزیون ایران از این بازیگران 
میانسـال و پا به سن گذاشته کم ندارد و بسیاری 
از عوامـل پشـت صحنـه هم در این گروه سـنی 
قـرار می گیرنـد. ایـن وظیفـه مسـئوالن وزارت 
بهداشـت اسـت کـه بی هـراس از هجمه هـا و 
موج هـای فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی 
دسـت کم گروه سـنی پرخطر بازیگران و عوامل 
را مشـخص کننـد و در مراحل بعـدی، آنها را در 
نوبت تزریق واکسـن قرار دهند. البته اگر واکسن 
معتبـري به ایـن زودي ها وارد کشـور بشـود که 
اصـال بر سـر اولویت بندي آن دعوا و مشـاجره و 

مسـائل دیگري باشـد...

آیا هنرمندان مستحق اولویت دریافت واکسن کرونا هستند!؟

دعوا بر سر واکسني که وجود ندارد!


