
یک کارشناس اقتصادی:

رکود ساخت و ساز موجب گرانی مسکن در آینده نزدیک می شود

اسـتاد دانشـگاه صنعتـی شـریف با اشـاره به 
اینکـه هزینه هـای الزم بـرای مصـرف دو میلیون 
تـن گاز مایـع به عنوان سـوخت خودروها از درآمد 
آن بیشـتر اسـت، گفت: حسـابی سرانگشـتی نشـان می دهد 
کـه بازگشـت سـرمایه در ایـن طرح ۱۰ سـال زمـان می برد 

و از همیـن رو ایـن طرح غیراقتصادی اسـت.

سـهم  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اورعـی  هاشـم  سـید 
از  درصـد   ۳ تنهـا  جـی  پـی.  ال.  همـان  یـا  مایـع  گاز 
سـوخت،  ایـن  داد:  ادامـه  اسـت،  فسـیلی  سـوخت های 
در سـبد سـوخت های جهـان جدیـد نیسـت و ترکیبـی از 

اسـت. پنتـان  و  بوتـان  پروپـان، 
صفحه ۳

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه؛

صادرات به سوریه 
با مشوق ها افزایش می یابد

خواب زمستانی بازار خودرو پایان ندارد!
حاکی  تهران  خودروی  بازار  بررسی 
با  هرچند  قیمت هاست.  در  ثبات  و  سکون  از 
مدل  افت  و  سال  پایانی  ایام  به  شدن  نزدیک 
خودروها، واسطه ها خودروهای بیشتری در بازار 
عرضه می کنند، اما خریدها همچنان محدود و به طور عمده 
پایتخت،  خودروی  بازار  میدانی  است.بررسی  تک فروشی 
ثبات  از  حاکی  خودرو  فروش  و  خرید  سایت های  همچنین 
نسبی قیمت هاست. دست کم هشت روزی است که قیمت ها 
هیچ تغییر خاصی نداشته و البته تقاضای موثری نیز مشاهده 

نمی شود.
روز گذشته) دوشنبه( در گروه سایپا هر دستگاه پراید 
۱۳۱ حدود ۱۱۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ نزدیک به ۱۲۸ 
میلیون تومان و وانت پراید ۱۱۱ میلیون تومان قیمت دارد. 
همچنین تیبا صندوق دار ۱۱۷ میلیون تومان و تیبا ۲ هاچ بک 

۱۲۷ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
صفحه ۳

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :

146 کیلومتر روکش آسفالت 
در راههای استان مرکزی اجرا شد

4
صفحه 2صف بندی چهارگانه برای تزریق واکسن کرونا

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1690-سه شنبه 12 اسفند  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نرگس آبيار: 

دوست دارم یك 
فيلم مشترك به 

کشور ترکيه بسازم

7فرهنگ
رابطه حميدی

 و شعر نو 
هيچ وقت

 درست نشد

نک 1با

نرگس آبيار يكي از موفق ترين فيلمسازان 5 سال اخير سينماي 
كشور است كه نه تنها آثار درخشاني را ساخته بلكه جوايز 
متعدد داخلي و بين المللي متعددي را از آن خود كرده است. 
او امسال با فيلم سينمايی ابلق در جشنواره سی و نهم فجر 
حضور داشت و برنده جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران شد

كاميار عابدی كه به تازگی در كتاب »شاعر و عاشق« به زندگی 
و شعر مهدی حميدی شيرازی پرداخته است درباره نگاه اين 
شاعر به خودش می گويد: حميدی در ميان شاعران 100 سال 
اخير هيچ كس را قبول نداشت و می گفت من خدای شاعران 

و تنها شاعر مهم كشور هستم.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، اين بانک از 
ابتدای شهريور تا پايان بهمن ماه سال جاری برای حمايت از 
مستأجران در شرايط شيوع بيماری كرونا، به 1٤ هزار و 5٣٢ 
مستأجر در سراسر كشور بالغ بر دو هزار و ٧٣٨ ميليارد ريال 

تسهيالت وديعه مسكن پرداخت كرد.

١٤ هزار مستأجر از 
بانك صادرات ایران 

وام ودیعه مسکن 
گرفتند

هزینه توليد گاز مایع از سود آن بيشتر است نگران گرانی کاغذ
 در بهار سال آینده هستیم

تاثیرگذار شعر  و  شناخته شده  از چهره های  مهدی حمیدی شیرازی 
معاصر است که طی سال های گذشته آنچنان که باید و شاید به او توجه نشده 
عابدی،  کامیار  با تالش های  و  روزهای گذشته  اما خوشبختانه طی  است؛ 
کتاب کاملی درباره شعر و زندگی حمیدی به نام »شاعر و عاشق« منتشر شده است که 
به همین بهانه با کامیار عابدی هم کالم شدیم و درباره مهدی حمیدی گفت وگو کردیم 

که در صفحه ۷ می خوانید.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: 
ما هیچ گفت و گوی دو جانبه ای با آمریکا نداریم 
نکند  اصالح  را  خود  مسیر  آمریکا  که  زمانی  تا  و 
دنیای  گزارش  نمی شود.به  ایجاد  ایران  در سیاست  تغییری 
جوانان، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود با حضور 
خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار 

شده بود در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رژیم صهیونیستی 
ایران را عامل اتفاق افتاده در کشتی این کشور در خلیج فارس 
دانسته با بیان این که این اتهامات را قویا رد می کنم تصریح 
کرد: رژیم صهیونیستی مبنای تمام ناامنی ها و بی ثباتی ها 

در منطقه است و این فرافکنی ها کامال خط روشنی دارد.
صفحه ۲

خطيب زاده: هيچ گفت وگوی دوجانبه ای با آمریکا نداریم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ــی  ــران ط ــادرات ای ــک ص  بان
شــش مــاه گذشــته بــه بیــش از ۱٤ 
ــزار  ــر دو ه ــغ ب ــتأجر بال ــزار مس ه
و ۷۰۰  میلیــارد ریــال وام ودیعــه 

ــرد. ــت ک ــکن پرداخ مس
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک صــادرات ایــران، ایــن بانــک 
بتــدای شــهریور تــا پایــان  ز ا ا
بهمن مــاه ســال جــاری بــرای 
ــرایط  ــتأجران در ش ــت از مس حمای
شــیوع بیمــاری کرونــا، بــه ۱٤ هــزار 
ــور  ــر کش ــتأجر در سراس و ٥۳۲ مس
ــارد  ــزار و ۷۳۸ میلی ــر دو ه ــغ ب بال
ــکن  ــه مس ــهیالت ودیع ــال تس ری

ــرد. ــت ک پرداخ
ــدت، اســتان های  ــن م طــی ای
خوزســتان، کردســتان، فــارس، 
آذربایجــان شــرقی، چهارمحــال 
و بختیــاری، مازنــدران، زنجــان، 

کرمــان، مرکــزی و خراســان رضوی 
۱۰ اســتان بــا بیشــترین میــزان 
دریافــت وام ودیعــه مســکن از 
بانــک صــادرات ایــران هســتند کــه 
ــزار و ٤٥۷  ــتان ه ــتان خوزس در اس

مســتأجر بالــغ بــر ۲٩۲ میلیــارد ریال 
ــکن  ــه مس ــک وام ودیع ــن بان از ای

ــد. ــت کردن دریاف
وام ودیعــه مســکن بــرای 
مســتأجران در قالــب برنامه هــای 

ــران  ــادرات ای ــک ص ــی بان حمایت
در شــرایط ویــژه ناشــی از بیمــاری 
کرونــا، از ابتــدای شــهریور مــاه 
ســال جــاری مــورد توجه بــوده و در 
کنــار پرداخــت تســهیالت حمایــت 
از کســب و کارهــای آســیب دیده 
از کرونــا، بــه منظــور کاهــش 
مشــکالت هموطنــان پرداخــت 

ــت. ــده اس ش
ــران طــی  بانــک صــادرات ای
بــه  کمــک  خیــر  ا ی  ل ها ســا
بخــش مســکن را در شــهرها و 
ــت  ــا پرداخ ــور ب ــتاهای کش روس
ــه  ــورد توج ــی م ــهیالت حمایت تس
ــهیالت  ــت تس ــرار داده و پرداخ ق
بافت هــای فرســوده شــهری و 
مســکن  زی  نوســا و  زی  بهســا
روســتایی را نیــز بــه صــورت 

جــدی دنبــال می کنــد.

14 هزار مستأجر از بانک صادرات ایران وام ودیعه مسکن گرفتند

سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای 
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه 

))افزایش ایمنی با کمربند ایمنی ((
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )چاپ :دردونوبت به شماره ۲۰٩٩۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰٤٩ (

کارفرما : اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه : تهیه واجرای پل عابر پیاده محور کرمانشاه -  بیستون درمحدوده کارخانه سیمان استان کرمانشاه 

مدت اجرا : 6ماه شمسی 
مبلغ برآورد : ۸/۷۰٩/۱6۱/۸۲۳ ریال

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : ٤۳٥/٤٥٩/۰۰۰ ریال 
تاریخ درج درسامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ ۱۳٩٩/۱۲/۱۱ می باشد 

شرایط مناقصه گر :کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه ٥ ابنیه ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باشند .
مهلت دریافت اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تاروز چهارشنبه مورخ ۱۳٩٩/۱۲/۱۳ساعت ۱٤/۰۰ جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند.
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه 

محقق سازند (.
مهلت تحویل اسناد تکمیل شده : تاروز شنبه مورخ ۱۳٩٩/۱۲/۲۳ساعت ۱٤/۰۰ جهت ارائه  اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیکی دولت 

)ستاد ( مراجعه نمایند .
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ٩/۰۰ صبح روزیکشنبه مورخ ۱۲/۲٤/۱۳٩٩

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت درمناقصه (:کرمانشاه –بلوار بنت الهدی صدر – روبه 
روی فرمانداری – اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه – طبقه همکف – دبیرخانه – تلفن ۰۸۳-۳۸۲٤٩٩۱۲-۱٤ 

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکز تماس ٤۱٩۳٤-۰۲۱دفتر ثبت نام ۸۸٩6٩۷۳۷و ۸٥۱٩۳۷۷6۸
روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه 

م الف ۲۷٥۸ 

آگهی مزایده شماره 99/2
شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختیاری( در نظر دارد فروش تعدادی تیر چوبی و فلزی )حدود ۳٥۰ اصله( در محل 

سورشجان به سودجان و یک دکل )پسیو( در محل تپه شلمزار را از طریق مزایده فروش برساند. 
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مزایده در سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱٤ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۲۷/۱۳٩٩
 WWW.chb.tci.ir و WWW.TCI.IR :شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختیاری( آدرس سایت

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه 
بازار جهانی در پی تصویب بسته کمک 
کرونایی ۱.٩ تریلیون دالری در آمریکا و 
افت ارزش دالر، از پایینترین رکورد هشت 
ماه اخیر که روز جمعه به آن صعود کرده 
بود، بهبود یافت و یک درصد صعود کرد.

بهای هر اونس طال برای تحویل 
ا ۰.٩ درصد افزایش، به ۱۷٤٩  فوری ب
دالر و ۷۷ سنت رسید. بهای معامالت 
این بازار روز جمعه تا مرز ۱۷۱6 دالر و ۸٥ 
سنت سقوط کرده بود.در بازار معامالت آتی 
آمریکا، هر اونس طال یک درصد صعود 

کرد و به ۱۷٤6 دالر و ۷۰ سنت رسید.
روز جمعه سه درصد  مت طال  ی ق
نزول کرده بود و تحت تاثیر رشد بازده 
اوراق قرضه آمریکا، در فوریه بزرگترین 
کاهش ماهانه خود از نوامبر سال ۲۰۱6 
تاکنون را ثبت کرد.به گفته استفن اینس، 
استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی 
کورپ، معکوس شدن روند صعودی بازده 

اوراق قرضه و دالر ضعیفتر به طال اجازه داد 
اندکی باالتر رود. بسته محرک مالی آمریکا 

هم از صعود قیمت طال پشتیبانی کرد.
کرونایی  بسته کمک  ب  صوی ت ا  ب
یون دالری در مجلس آمریکا  ل ری ۱.٩ ت
که روز شنبه روی داد، جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا نخستین پیروزی خود در 
عرصه قانونگذاری را کسب کرد.بر اساس 

گزارش رویترز، دالر از باالترین قیمت یک 
هفته اخیر که روز جمعه به آن صعود کرده 
بود، عقب نشست و جذابیت طال را برای 
خریداران غیرآمریکایی افزایش داد.طال 
پناهگاه امن دارایی در برابر تورم است که 
نتیجه اجرای تدابیر مالی گسترده است اما 
بازده باالتر اوراق قرضه، هزینه نگهداری 
این فلز ارزشمند که بازدهی ندارد را افزایش 

می دهد و جذابیت سرمایه گذاری در آن 
را کمتر می کند.

در بخش فنی، اینس گفت: سطح 
۱۷۰۰ دالر از نظر روانی برای بازار اهمیت 
زیادی دارد در حالی که طال در محدوده 
۱۷6۰ تا ۱۷6٥ دالر برای صعود بیشتر با 
مقاومت روبروست.در این بین، موجودی 
طالی »اس پی دی آر گلد تراست« که 
بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت 
پشتوانه طال در جهان است، روز جمعه 
۰.6 درصد کاهش یافت و به پایینترین 

میزان از ماه مه سال ۲۰۲۰ رسید.
ازار سایر فلزات ارزشمند، هر  در ب
اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد 
افزایش، به ۲6 دالر و ۸۲ سنت رسید. هر 
اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۱.۲ 
درصد افزایش، ۲۳٤٥ دالر و ٩6 سنت 
معامله شد. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با دو درصد افزایش، به ۱۲۱۲ دالر 

و ۳۳ سنت رسید.

افزایش قیمت طالی جهانی با یک تصمیم اقتصادی - پزشکی!

صفحه ۳
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سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی به سراوان
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
از سفر هیاتی از کمیسیون در هفته جاری برای بررسی اتفاقات اخیر به 

سراوان خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از خانه ملت، حسن همتی به سفر هیاتی از 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی حادثه سراوان 
اشاره کرد و گفت: هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در هفته جاری به شهر سراوان سفر خواهد کرد تا جزییات حادثه اخیر در 

این شهر را مورد بررسی قرار دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در این 
سفر همه اتفاقات اخیر در شهر سروان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با 
مقامات استانی، محلی و هر شخص دیگری که الزم باشد، در خصوص 

بررسی زوایای این حادثه به گفت  وگو خواهیم پرداخت.
همتی بیان کرد: پس از سفر به سراوان و بررسی اتفاقات اخیر، گزارشی 
در این رابطه به کمیسیون امنیت ملی و رییس مجلس قرار داده می شود.

اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به دستگاه های اجرایی 
به کمیسیون بازگشت

 رییس مجلس شورای اسالمی بند مربوط به نحوه اختصاص ۱٥۰ 
هزار میلیارد تومان به دستگاه های مختلف را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

بررسی  در جریان  و  دوشنبه  امروز  اسالمی  رییس مجلس شورای   
بخش هزینه ای بودجه،  با بند )و( تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر رد بخشی از 
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، 
رتبه بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، 

تأمین پاداش پایان خدمت و... به کمیسیون تلفیق موافقت کرد.
»محمدباقر قالیباف« در توضیح این بند گفت: حدود ۳۰۰ پیشنهاد برای 
بند )و( تبصره ۲  الیحه مطرح است  درحالی که سقف در نظر گرفته شده 
در این بند فقط ۱٥۰ هزار میلیارد تومان است. حال این سوال مطرح است 
که چطور می توان این تعداد پیشنهاد را برای  همه دستگاه ها در نظر گرفت.

به  بند  این  می کنم  پیشنهاد  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  ییس  ر
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ارجاع داده شود تا مشخص شود این بودجه 

متعلق به چه سازمان هایی است و بار دیگر در صحن بررسی شود.
در بخش هزینه ای بند ارجاعی )و( تبصره ۲ ماده واحده آمده است؛ 
به منظور پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت 
مسلح،  نیروهای  اجتماعی  تامین  سازمان  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  ه  ب
اجرایی،  دستگاه های  کارکنان  خدمت  پایان  پاداش  از  بخشی  أمین  ت
رتبه بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، 
تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته 
بازنشسته  مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای 
و همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از 
حقوق معلوالن، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات 
اجرای  و  بسیجیان  ذخیره  صندوق  اعضای  عضویت  حق  قانونی  سهم 
حمایت  و  جمعیت  جوانی  اجرای  و  خانواده  تعالی  و  جمعیت  سیاستهای 
از خانواده، پرداخت ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی در 
چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر مطالبات صندوق 
این  از  به عنوان مطالبه دولت  آنها  به  تعهدات دولت  نیز  و  از دولت  ها 

صندوق ها قلمداد می گردد.    
حکم تبصره)۳( ماده)۲٩( قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی 

ایران در خصوص ذینفعان این بند مجری است.

اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها ابالغ شد

 اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران از سوی دولت ابالغ شد.

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، با 
لغو تحریم ها و  اقدام راهبردی برای  آیین نامه اجرایی قانون  ابالغ دولت، 

صیانت از منافع ملت ایران اصالح شد.
بر این اساس، هیات وزیران در جلسه مورخ 6 اسفند ۱۳٩٩، به منظور 
درخصوص  قوانین  با  دولت  مصوبات  تطبیق  و  بررسی  هیات  نظر  امین  ت
»آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع 

ملت ایران«، اصالحات الزم در این خصوص را اعمال کرد.

خطیب زاده: هیچ گفت وگوی دوجانبه ای با آمریکا نداریم
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: ما هیچ گفت و گوی دو 
جانبه ای با آمریکا نداریم و تا زمانی که آمریکا مسیر خود را اصالح نکند 

تغییری در سیاست ایران ایجاد نمی شود.
به گزارش دنیای جوانان، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری 
خود با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار 
شده بود در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رژیم صهیونیستی ایران را 
بیان  با  دانسته  فارس  خلیج  در  کشور  این  کشتی  در  افتاده  اتفاق  عامل 
این که این اتهامات را قویا رد می کنم تصریح کرد: رژیم صهیونیستی 
مبنای تمام ناامنی ها و بی ثباتی ها در منطقه است و این فرافکنی ها 

کامال خط روشنی دارد.
وی ادامه داد: خلیج فارس و دریای عمان حوزه های امنیتی بالفصل 
ما هستند و ما اجازه نمی دهیم که با این گونه اظهارات و مسائل آنها در 

این منطقه هراس افکنی کنند .
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه به نظر می رسد نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی یک بیماری وسواس گونه ای در ارتباط با ایران دارد به 
وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد که 
مقامات رژیم صهیونیستی تصور می کنند که بافرافکنی می توانند از وضعیت 

اسفباری که در داخل این رژیم وجود دارد بگذرند.
وی با تاکید بر این که این گونه اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی 
رژیم  نیز  دیگری  مشکوک  اقدامات  کرد:  نشان  خاطر  است  رافکنی  ف
صهیونیستی آغاز کرده است که ما این گونه اقدامات را رصد می کنیم و 
آنها به خوبی می دانند که پاسخ ما در برابر هر گونه اقدامی همواره دقیق 

و محکم است .
اتهام زنی ها را قویا رد می  این  ادامه داد: ما  خطیب زاده همچنین 
کنیم و تاکید بر آن داریم که رژیم صهیونیستی منشاء ناامنی و بی ثباتی 

در منطقه است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد 
اظهارات اخیر سفیر ایران در عراق و نوع واکنشی که مقامات ترکیه ای از 
نادرستی شکل  ایشان برداشت  این سخنان داشتند گفت: از صحبت های 
گرفته است و هم دولت ایران و هم دولت ترکیه به حفظ حاکمیت ملی و 

تمامیت ارضی کشورها از جمله عراق تاکید دارند.
همان طور که اشاره کردم برداشت نادرستی از صحبت های ایشان 
صورت گرفته بود و در مورد این موضوع دو کشور با یکدیگر صحبت کردند.

صف بندی چهارگانه برای تزریق واکسن کرونا
 امیر پروسنان

به  حاال  کرونا  ماجرای   
یعنی  آن،  نقطه  ذاب ترین  ج
تزریق واکسن رسیده و از طرفی بسیاری 
اولویت تزریق  به دنبال قرار گرفتن در 
واکسن کووید ۱٩ هستند، اما آنچه انجام 
می شود، واکسیناسیون بر اساس سند ملی 
واکسیناسیون کرونا است و همه باید در 

صف بمانند تا نوبت به آنها برسد.
 سند ملی واکسیناسیون کووید ۱٩ 
که در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب 
را  واکسن  تزریق  اولویت های  شده، 
که  اولویت هایی  است.  کرده  شخص  م
برخی به دنبال دور زدن آن هستند، اما 
عمومی  واکنش های  با  موارد  این  همه 
عادت  می رسد  نظر  به  می شود.  واجه  م
و  بزنیم  دور  را  صف ها  که  رده ایم  ک
سریع تر به هدف برسیم، حتی اگر شده 

به قیمت اجحاف در حق دیگران.
نامه  زمینه،  این  در  مورد  ولین  ا
نظام  سازمان  عمومی  روابط  دیرکل  م
به  کرونا  واکسن  تزریق  برای  زشکی  پ
هنرمندان به علت درگیر بودن آنها برای 

ساخت فیلم و سریال بود.
موردی که به سرعت با واکنش های 
حقیقی و مجازی همراه شد و در کمتر از 
۲٤ ساعت با عذرخواهی حسین کرمانپور 
ختم به خیر شد. ولی همین نامه بی موقع 
بود که کبریت اولویت خواهی را به جان 

کم رمق واکسن کووید ۱٩ انداخت.
واکسن در همه دنیا کم است

نکته مهم در مورد واکسن کووید 
۱٩ این است که هنوز تولید واکسن در 
جهان به حدی نرسیده که بتوان بخش 
عمده جمعیت یک کشور را واکسینه کرد.

اولویت  شرط  به  کشورها  رخی  ب
خرید واکسن از یک شرکت، در مراحل 
کارآزمایی بالینی اولیه برخی واکسن های 
کرونا مشارکت کرده و واکسیناسیون را 
نشده  امتحان  هنوز  که  واکسن هایی  ا  ب

بودند، آغاز کردند.
ایران در این مسیر قرار نگرفت و 
ترجیح داد واکسنی را خریداری کند که 
حداقل در کشور تولیدکننده مراحل اولیه 
را گذرانده باشد و به اصطالح، امتحان 

خود را پس داده باشد.
شدن  وارد  با  اساس،  همین  ر  ب
واکسن کرونا »اسپوتنیک وی« از روسیه، 
واکسیناسیون کرونا از ۲۱ بهمن ۱۳٩٩ 
در کشور آغاز شد و به مرور با واردات 
روند  واکسن،  این  بعدی  حموله های  م

واکسیناسیون ادامه پیدا کرد.
در روزهای اخیر نیز ۲٥۰ هزار دوز 
واکسن سینوفارم چینی وارد کشور شده 
و خبرها حاکی از این است که واکسن 
کوواکسین هند نیز در روزهای آتی وارد 

کشور خواهد شد.
یک  هنوز  وقتی  حال،  این  ا  ب
افراد آسیب  از  نفر  میلیون و ۳۰۰ هزار 
و  درمان  و  بهداشت  کادر  شامل  ذیر  پ
معلوالن و سالمندان ساکن  و  جانبازان 
نشده اند،  واکسینه  در سرای سالمندان، 
چه جایگاهی برای اولویت خواهی سایر 

گروه ها وجود دارد؟

اصناف مختلف به دنبال نام یا 
جان؟

در حالی که واکسیناسیون کووید 
ملی  سند  اولویت های  اساس  بر   ۱ ٩
واکسن  تزریق  با  کرونا  اکسیناسیون  و
بخش های  در  شاغل  درمان  کادر  ه  ب
از  و  آغاز شده  کرونا  ویژه  راقبت های  م
هفتم اسفند ۱۳٩٩ نیز با تزریق واکسن 
کرونا به سالمندان و معلوالن ساکن در 
پیدا  ادامه  کهریزک  سالمندان  سرای 
صنفی  گروه های  برخی  همچنان  رد،  ک
به دنبال جا گرفتن در اولویت های تزریق 

واکسن هستند.
یا  صنفی  هر  این که  مهم  کته  ن
که  می کند  گمان  خود  با  شخصی  ر  ه
مهم ترین شغل یا مهم ترین موقعیت از 
آیا  اما  ابتال به کرونا را دارد،  نظر خطر 
تولید جهانی واکسن کرونا یا تولید داخلی 
آن به حدی رسیده که بتوان بدون در نظر 
گرفتن اولویت هایی مانند کادر بهداشت و 

درمان یا سالمندان و بیماران زمینه ای، 
گروه های شغلی را در اولویت ها بگذاریم؟

می رسد  نظر  به  شرایط  این  ر  د
یا  اصناف  از طرف  نظرها  اظهار  رخی  ب
به  با دالیلی  حتی سازمان های صنفی، 
جز سالمت و حفظ جان افراد رسانه ای 
می شود. اظهار نظرهایی که گاهی آن قدر 
بی ربط هستند که حتی مخاطب عادی 
یک  اگر  که  می کند  سوال  خود  از  هم 
اولویت  این دالیل می تواند در  با  شغل 
اولویت  در  دیگر  شغل های  چرا  اشد،  ب

قرار نگیرند؟
نتیجه بیرون زدن از صف 
واکسن در سایر کشورها

بیرون زدن از صف تزریق واکسن 
کشورها  از  بسیاری  در   ۱٩ ووید  ک
سیاست  برخی  حتی  و  شده  ردسرساز  د
همین  به  کشورها  مسئوالن  و  داران  م

دلیل مجبور به استعفا شده اند.
استعفای وزیر بهداشت پرو به دلیل 
تزریق زودتر از موعد واکسن کرونا توسط 
از  کشور  این  سابق  جمهوری  ییس  ر
جمله این موارد بود. مورد دوم در همین 
که  بود  پرو  خارجه  امور  وزیر  شور،  ک
مشخص شد واکسن کرونای سینوفارم 
را خارج از مطالعات بالینی و قبل از آغاز 
واکسیناسیون تزریق کرده بود که او هم 

مجبور به استعفا شد.
خبری  بازتاب  که  دیگری  ورد  م
گسترده ای داشت، ماجرای وزیر بهداشت 
آرژانتین  در  گزارش هایی  بود.  رژانتین  آ
منتشر شد که نشان می داد حداقل ۱۰ 
نفر با توجه به ارتباطاتی که با گونزالس 
داشتند، واکسن کرونا را خارج از اولویت 
باعث  موارد  این  کرده اند.  تزریق  ندی  ب
به  هم  آرژانتین  بهداشت  وزیر  که  شد 
خود  از سمت  بازی ها  پارتی  این  لیل  د

استعفا کند.
حتی ماجرای تزریق واکسن کرونا 
لبنان  در  دار  اولویت  گروه های  از  بل  ق
این که  عجیب  نکته  شد.  خبرساز  هم 
بود  گفته  کشور  این  بهداشت  زیر  و
این  قانونگذاران  تا  داده  اجازه  خود  ه  ک
کشور بتوانند واکسن های کرونا را زودتر 

تزریق کنند.
کار  این  که  بود  گفته  حمد حسن 
را برای تشکر از قانونگذاران انجام داده، 
زیرا آنها قانون اورژانسی خرید واکسن 
فایزر بایون تک را تصویب کرده بودند.

کانادایی  مقام های  به  حتی  اجرا  م
هم رسیده و رییس هیات سرمایه گذاری 
طرح بازنشستگی کانادا که به نوعی شبیه 
به صندوق بازنشستگی کشوری است هم 
به دلیل سفر به امارات متحده عربی و 
تزریق واکسن در این کشور، مجبور شد 

از سمت خود در کانادا استعفا بدهد.
ز  ا یکی  که  یلگاس  و نوئل  ا م
مقام های ارشد بهداشتی در اسپانیا است 
واکسن  این که مشخص شد  از  بعد  یز  ن
کرده،  تزریق  موعد  از  زودتر  را  رونا  ک

مجبور به استعفا شد.
حتی در کشور اوکراین گزارش هایی 
مبنی بر این منتشر شده که واکسن های 
به  کشورها  سایر  از  تک  بایون  ایزر  ف
صورت غیرقانونی به اوکراین وارد شده 
و برخی از شهروندان کی یف با پرداخت 
را  واکسن  این  دوز  دو  هر  یورو   ۳۰۰۰
دریافت می کنند. در این گزارش ها آمده 
که برخی مقام های سیاسی و اقتصادی 

اوکراین هم این واکسن های غیرقانونی 
را تزریق کرده اند.

اولویت بندی های سند ملی چه 
می گوید؟

واکسیناسیون  ملی  اساس سند  ر  ب
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوب   ۱٩ ووید  ک
کرونا، چهار فاز برای تزریق واکسن کرونا 
در نظر گرفته شده که هر کدام از این 
مراحل شامل گروه های مختلف می شود.

فاز اول واکسیناسیون کرونا شامل 
کارکنان خط اول ارائه خدمت به بیماران 
مبتال به کووید ۱٩ است که در معرض 
خطر باالی ابتال و انتقال عفونت به سایر 

اعضای جامعه قرار دارند.
در اولین زیر گروه فاز اول، »گروه 
اول شامل همه پرسنل بیمارستان های 
بستری کننده بیماران کووید ۱٩ شامل 
همه پرسنل تشخیصی، درمانی، خدمات، 
شامل  دوم  گروه  اداری،  و  نتظامات  ا
گروه  کشور،  اورژانس  عملیاتی  رسنل  پ
و  تغسیل  مستقیم  پرسنل  شامل  سوم 
گروه  متوفیان،  اجساد  ست وشوی  ش
آزمایشگاه های  پرسنل  شامل  هارم  چ
تشخیص  یشگاهی  زما آ شبکه  ضو  ع
پرسنل  شامل  پنجم  گروه   ،۱٩ ووید  ک
در  درگیر  سرپایی  مراکز  و  رمانگاه ها  د
گروه   ،۱٩ کووید  بیماران  ربالگری  غ
گروه های  و  مرکز  پرسنل  شامل  ششم 
تزریق واکسن کرونا، گروه هفتم شامل 
ساعته   ۲٤ و   ۱6 درمانگاه های  رسنل  پ
کرونا، گروه هشتم شامل پرسنل مراکز 
روستایی  و  شهری  و  شهری  هداشتی  ب
گروه  کرونا،  بیماران  به  دهنده  خدمت 
نهم شامل پرسنل درمانگاه های سرپایی 
مناطق شهری خدمت دهنده به بیماران 
مراکز  پرسنل  شامل  دهم  گروه  رونا،  ک
رسمی  مجوز  دارای  منزل  در  رمان  د
گروه  کرونا،  بیماران  به  دهنده  خدمت 
فعال  مطب های  پرسنل  شامل  ازدهم  ی
در پذیرش و غربالگری بیماران کرونا، 
گروه دوازدهم شامل پرسنل مطب های 
فعال متخصصان عفونی، گروه سیزدهم 
متخصصان  فعال  مطب های  امل  ش
چهاردهم  گروه  ریه،  فوق  و  اخلی  د
شامل مطب های فعال پزشکی عمومی، 
فعال  مطب های  شامل  پانزدهم  روه  گ
شانزدهم  گروه  کودکان،  تخصصان  م
کلینیک های  و  مطب ها  پرسنل  امل  ش
هفدهم  گروه  پزشکی،  دندان  عال  ف
رادیولوژی و سایر  شامل پرسنل مراکز 
آزمایشگاه های درگیر در تشخیص کرونا، 
گروه هجدهم شامل پرسنل داروخانه ها، 
ستادی  پرسنل  شامل  نوزدهم  روه  گ
وزارت  و  پزشکی  علوم  انشگاه های  د
از  پزشکی  آموزش  و  درمان  هداشت،  ب
به  که  اورژانس  ستادی  پرسنل  مله  ج
عنوان ناظران بهداشتی یا افرادی که بر 
اساس جایگاه شغلی خود ملزم به حضور 
مرتب در مراکز ارائه خدمات سالمت به 

بیماران کرونا هستند«، قرار دارند.
زیر گروه دوم فاز اول واکسیناسیون 
کرونا برای افراد با ریسک بسیار باالی 
بستری و مرگ به دلیل کووید ۱٩ است.

اول، »افراد  فاز  در زیر گروه دوم 
در  که  کرونا  به  ابتال  باالی  ریسک  ا  ب
مراکز نگهداری هستند، افراد ساکن در 
خانه های سالمندان و پرسنل خانه های 
مراکز  در  ساکن  جانبازان  المندان،  س
نگهداری جانبازان و پرسنل این مراکز، 

ساکن  و جسمی  ذهنی  توان  کم  فراد  ا
در مراکز نگهداری و پرسنل این مراکز 
و جانبازان باالی ٥۰ درصد و جانبازان 

شیمیایی تنفسی«، قرار گرفته اند.
فاز دوم واکسیناسیون کرونا مربوط 
به دو زیر گروه می شود. زیر گروه اول 
 ۸۰ باالی  ترتیب  به  مسن  افراد  شامل 
سال، باالی ۷٥ سال، باالی ۷۰ سال و 

باالی 6٥ سال است.
دوم  ز  فا در  دوم  گروه  یر  ز
با  افراد  شامل  کرونا،  اکسیناسیون  و
بیماری ها و شرایط زمینه ای پر ریسک 
۱6 تا 6٤ سال بر اساس آنالیز ریسک 
بر اساس راهنمای تعیین شدت ریسک 
به  و  تهیه  فنی کرونا  توسط کمیته  که 

روز خواهد شد.
نا  کرو کسیناسیون  وا سوم  ز  ا ف
شامل سه زیر گروه می شود. زیر گروه 
مراکز  در  ساکن  افراد  به  مربوط  ول  ا
در  ساکن  افراد  مانند  جمعی  گهداری  ن
ساکن  نظامیان  و  سربازان  ندان ها،  ز
افراد  روزی،  شبانه  آسایشگاه های  ر  د
ساکن در مراکز نگهداری کودکان بی 
گرمخانه ها،  در  ساکن  افراد  سرپرست، 
رسمی،  کمپ های  در  ساکن  هاجران  م
ترک  کمپ های  در  ساکن  ددجویان  م

اعتیاد است.
زیر گروه دوم نیز سایر پرسنل ارائه 
خدمت ضروری برای جامعه مانند سایر 
اول  خط  در  که  سالمت  نظام  رسنل  پ
پاسخگویی به بیماران کووید ۱٩ نیستند، 
افرادی در مشاغلی که در تماس بیشتر 
با مردم و خطر بیشتر ابتال هستند مانند 
و  حمل  پرسنل  بانک ها،  شعب  رسنل  پ
و  قطار  اتوبوس،  )تاکسی،  قل عمومی  ن
هواپیما(، پرسنل پلیس، معلم ها، پرسنل 
تولید و توزیع مواد سوختی، پرسنل تولید 
و توزیع مواد خوراکی، پرسنل پشتیبانی 
زیرساخت ها )برق، آب، گاز و ارتباطات(، 
نشانی  )آتش  شهری  خدمات  رسنل  پ
را  مهدکودک ها  کارکنان  پاکبان ها(،  و 

شامل می شود.
سوم  فاز  در  سوم  گروه  یر  ز
واکسیناسیون کرونا نیز شامل افراد ٥٥ 

تا 6٤ سال است.
فاز چهارم واکسیناسیون کرونا نیز 
شامل سایر افراد جامعه بر اساس اولویت 

سنی خواهد بود.
تغییری در برنامه واکسیناسیون 

نداریم
کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در همین رابطه 
جامع  برنامه  در  تغییری  هیچ  فت:  گ
و  نمی شود  اعمال  کرونا  اکسیناسیون  و
جز برای کادر درمان و سالمندان که در 
واکسیناسیون  دارند،  قرار  خطر  عرض  م
و  افراد  برای   )VIP( پی«  آی  وی  «

اقشار ویژه نخواهیم داشت.
اصناف  همه  اوصاف  این  همه  ا  ب
کرونا  واکسن  دریافت  صف  در  اید  ب
در  شده  انجام  بندی  اولویت  مانند.  ب
در   ۱٩ کووید  واکسیناسیون  ملی  ند  س
ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده و 
این اولویت بندی باید بدون بیرون زدن 
مسئوالن  حتی  شود.  اجرایی  صف  ز  ا
از صف  نباید  نیز  مجلس  نمایندگان  ا  ی
دریافت واکسن کرونا بیرون زده و باید 

همه در صف تعیین شده بمانند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

محتوای آموزش های الکترونیکی دانشگاه ها ذخیره شود
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  الکترونیکی  آموزش های  کارگروه  رییس 
گفت: محتواهای الکترونیکی تولیدی دانشکاه ها باید به خوبی مدیریت و ذخیره شود.

علی اکبر صفوی با تاکید بر اینکه دروس ضبط شده آموزش های الکترونیکی 
باید در آرشیو دانشگاه ها نگهداری شود، اظهار داشت: حجم زیادی از محتواهای 
آموزشی ضبط شده نسبت به سال گذشته در دانشگاه ها وجود دارد که به دلیل 

اشغال کردن فضای زیاد، این آرشیوها پاک می شوند. 
وی افزود: با تاسف اعالم می کنم بخشی از مجریان و مسووالن در دانشگاه 
ها و گروه های مختلف هنوز اهمیت این محتواها را متوجه نشدند و به راحتی در 
برخی از دانشگاه ها این محتواها را پاک می کنند؛ در حالی که محتواهای ضبط 

شده آموزشی باید به عنوان ثروت در آرشیو نگهداری شود.
رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم، این نگاه را غلط دانست 
و تاکید کرد: ضعف دانش و درک بخشی از مسووالن در گروه های مختلف رده 
های مدیریتی موجب این مشکل شده است. درس ضبط شده در واقع مقدمه ای 
برای اجرای آموزش های الکترونیکی است؛ بنابراین، نیازمند بازنگری شیوه های 

تدریس و ارتباط دانشجو و استاد هستیم.
صفوی همچنین با اشاره به اینکه باید از االن روی اشتراک گذاری محتواها 
بین دانشگاه ها در سطح ملی و بین المللی تمرکز کرد، گفت: شیوه اشتراک گذاری 
محتواها از نکاتی است که باید برای رقم زدن تحول آموزشی، روی آن تمرکز کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز درباره وجود مشکل اینترنت در آموزش 
های الکترونیکی طی یک سال گذشته، خاطرنشان کرد: در بدو شروع آموزش 
تهران،  شهرهای  در  اینترنت  که  بود  این  ای  عده  برداشت  الکترونیکی،   ای  ه
مشهد، شیراز و برخی شهرهای بزرگ مشکلی نداشته باشد و در استان سیستان 
و بلوچستان یا استان های کمتر برخوردار این مشکالت بیشتر باشد اما در عمل 
دیدیم که اینگونه نبود و در استان های بزرگ حتی پایتخت با مشکالت اینترنتی 

متعدد روبه رو بودیم.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه کشور در یک سال گذشته شرایط تحریمی 
سختی داشت و حتی تامین یک قطعه برای گسترش زیرساخت کشور با مشکل 
مواجه بود اما در مجموع اتفاقات قابل قبولی در آموزش های مجازی رخ داد و 
زمینه رشد ۱۰۰ درصدی در بهبود اجرای آزمایشگاه ها و دروس عملی فراهم شد.

 در طول اجرای آموزش های الکترونیکی در پاندمی کرونا، بیش از ٩۸ درصد 
کالس های تئوری و بیش از ۷۷ درصد کالس های عملی در ۲۲۰ دانشگاه و مؤسسه 

آموزش عالی به  شیوه الکترونیکی ارایه شده است.
بر پایه آمار دریافتی، کالس های برخط )با حضور همزمان استاد و دانشجو 
در کالس( بیش از ۸٥ درصد مجموع ساعات رسمی کالس ها را شامل و حدود 
هفت درصد دروس فقط به  صورت برون خط )آفالین( ارایه شد. همچنین بیش از 
٩۷ درصد مجموع دانشجویان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارایه دهنده 
الکترونیکی  آموزش های  از  گذشته  تحصیلی  نیمسال  در  توانستند  زارش،  گ

بهره مند شوند.

همکاری آموزشی دانشگاه فنی وحرفه ای و وزارت صمت آغاز شد
 همکاری های آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه فنی وحرفه ای و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت با امضای تفاهم نامه ای در این زمینه آغاز شد.
 دانشگاه فنی و حرفه ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضای تفاهم 
نامه ای، همکاری های خود را در زمینه آموزش و پژوهش های فنی و حرفه ای 

آغاز کردند.
امکانات موجود و در جهت  از  بهینه  بهره گیری  راستای  در  تفاهم نامه  ین  ا
آموزش های  فعالیت های  زمینه  در  همکاری ها  توسعه  و  مشترک  اهداف  حقق  ت
کاربردی و پژوهشی علمی با حضور ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و 
حرفه ای و برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در راستای رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی و فناوری این وزارتخانه و 
این  تخصصی  و  علمی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  بیشتر  بهره مندی  همچنین 

دانشگاه به امضا رسید.

افزون بر یک تن انواع موادمخدر در ایرانشهر کشف شد
 فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام یک باند مسلحانه قاچاق مواد 
مخدر، دستگیری چهار سوداگر مرگ و کشف یک تن و 6۳ کیلوگرم موادافیونی در 

عملیات مقتدرانه تکاوران پلیس در ایرانشهر خبر داد.
ایرنا اظهارداشت:  با خبرنگار  سردار احمد طاهری روز دوشنبه در گفت وگو 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان با اشراف اطالعاتی خود به سرنخ هایی از قاچاق 
محموله سنگین موادافیونی توسط اعضای یک باند مسلح  از شهرستان »ایرانشهر« 

به مرکز کشور دست یافتند.
وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مأموران 
مداوم  رصد  و  اطالعاتی  گسترده  کار  روز  شبانه  چند  از  پس  ایرانشهر  نتظامی  ا
تحرکات اعضای این باند، سرانجام شب گذشته قاچاقچیان را که حوالی یکی از 
روستاهای شهرستان مذکور بوسیله یک دستگاه پژو پارس و ۲ دستگاه پژو ٤۰٥ 

در حال انتقال محموله مواد مخدر بودند رویت کردند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سوداگران مرگ با قرار 
گرفتن در منطقه کمین، بدون توجه به دستور ایست پلیس بر سرعت خود افزوده 

و برای فرار از محل،  اقدام به تیراندازی به سمت مأموران انتظامی کردند.
و  با موادمخدر  مبارزه  پلیس  برکفان  به مثل جان  مقابله  با  بیان کرد:  وی 
شدت گرفتن درگیری، قاچاقچیان که توان مقاومت در برابر آتش پرحجم پلیس را 

نداشتند با رها کردن خودروهای حامل مواد به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.
سردار طاهری خاطرنشان کرد: در این عملیات مقتدرانه با سرعت عمل و 
اقدام به موقع تکاوران پلیس، چهار نفر از قاچاقچیان دستگیر و در پاک سازی 
 ۲6٥ و  کیلو   ۸۲۲ شامل:  افیونی  مواد  گرم   ۲6٥ و  کیلو   6۳ و  تن  یک  محل، 
گرم تریاک و ۲٤۱ کیلو حشیش به همراه ۲ قبضه سالح کالش و 6۳ فشنگ 

جنگی کشف شد.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق مواد مخدر گفت: غیور 
مردان نیروی انتظامی استان با هوشیاری کامل در گلوگاه ها و ورودی های قاچاق 
مواد مخدر حضوری فعال دارند و در راه مبارزه با این پدیده شوم و خانمان سوز از 

هیچ گونه تالشی فروگذار نخواهند کرد.

مادر و پسری در کرمانشاه بر اثر گاز گرفتگی جان باختند
 فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از مرگ مادر و پسری بر اثر گاز گرفتگی 
در یکی از محالت شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: این حادثه ساعات ابتدایی بامداد 

امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ُرخ داد.
سرهنگ »علیرضا دلیری« روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: پس از اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ ۲ نفر در یک واحد مسکونی واقع در 

شهرک کیهانشهر، تیمی از ماموران به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: پس از حضور ماموران کالنتری ۱۸ سجادیه و در تحقیقات 
اولیه مشخص شد مادری ۷۰ ساله به همراه پسر ٥۰ ساله اش در منزل مسکونی 

خود به علت گاز گرفتگی جان خود را از دست داده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در ادامه توضیح داد: تحقیقات تکمیلی 
پلیس نشان می داد گاز از لوله خروجی آبگرمکن نشت پیدا کرده و همین باعث 

مرگ ۲ شهروند کرمانشاهی شده است.
سرهنگ دلیری همچنین از انتقال پیکر مادر و پسر فوت شده به پزشکی 

قانونی جهت انجام تشریفات قانونی خبر داد.
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جزئیات پردازنده های کالس 
سرور AMD EPYC Genoa فاش شد

بر اساس شایعات، پردازنده های سری AMD EPYC Genoa قرار است به ٩6 
هسته ی مبتنی  بر معماری Zen ٤ مجهز باشند و از سوکت 6۰٩6 پین SP٥ بهره بگیرند.

 AMD جزئیات منتسب به نسل بعد پردازنده های کالس سرور ای ام دی که با نام
EPYC Genoa شناخته می شود و از معماری معرفی نشده ی ذن ٤ ))Zen ٤ استفاده 
می کند، به تازگی توسط افشاگری با نام کاربری ExecutableFix فاش شده است.  
این جزئیات به مشخصات فنی متنوعی برای پردازنده های خانواده ی اپیک جنوا اشاره 
 SPساخته می شوند. ٥ SPدارند و بر اساس آن ها، این پردازنده ها بر پایه ی سوکت ٥
 EPYC خواهد شد که از سه نسل پردازنده های خانواده ی SP۳ جایگزین سوکت
شامل Naples،اRome و Milan پشتیبانی کرده است؛ پردازنده های خانواده ی 

Milan هنوز عرضه نشده اند. 
 EPYC Genoa پیش تر اخباری درباره ی پردازنده های کالس سرور سری
شنیده بودیم؛ اما توییت ExecutableFix اطالعات بسیار بیشتری در اختیار ما 
قرار می دهد. مطابق گزارش Wccftech، به  نظر می رسد EPYC Genoa قدرت 

پردازشی بسیار زیادی خواهد داشت.
تیم قرمز تصمیم گرفته است در پردازنده های EPYC Genoa سراغ پلتفرم 
جدیدی برود و به  همین دلیل، در این پردازنده ها تعداد زیادی قابلیت جدید ارائه خواهد 
شد که هر یک از آن ها باید به صورت جداگانه موردبررسی قرار بگیرد. پردازنده های 
سری EPYC Genoa احتماال در سال جاری میالدی به صورت اولیه در دسترس 

قرار می گیرند و در سال ۲۰۲۲ به صورت گسترده عرضه می شوند. 
 EPYC Genoa ای ام دی پیش تر اعالم کرده است پردازنده های خانواده ی
با سوکت SP٥ سازگاری دارند و این یعنی پشتیبانی از سوکت SP۳ به صورت رسمی 
در خانواده ی Milan به پایان می رسد. پردازنده های Genoa از حافظه های مدرن تر 
و جدیدتر پشتیبانی خواهند کرد و یک  سری قابلیت اضافه نسبت  به نسل های فعلی 

خواهند داشت.
ادعا می شود پلتفرم SP٥ دارای سوکت 6۰٩6 پین است که در فرمت LGAا) 
)Land Grid Array چینش پیدا کرده اند. بدین ترتیب انتظار می رود SP٥ با فاصله ی 
زیاد، بزرگ ترین سوکت طراحی شده توسط ای ام دی باشد. این سوکت، ۲۰۰۲ پین 
 EPYC Genoa قطعا پس از SP٤۰٩٤ دارد. سوکت ٥ LGA بیشتر از سوکت فعلی
توسط چند نسل دیگر از پردازنده های کالس سرور ای ام دی نیز پشتیبانی خواهد شد. 
طبق شایعه ها، پردازنده های سری EPYC Genoa دارای ٩6 هسته ی پردازشی 
و ۱٩۲ ترد خواهند بود. این پردازنده ها با استفاده از معماری ذن ٤ ساخته خواهند شد؛ 
معماری جدیدی که قطعا بهبود محسوس IPC (دستورالعمل بر سیکل کالک( را به 
 همراه خواهد آورد و بر پایه ی لیتوگرافی پنج نانومتری TSMC توسعه داده خواهد شد. 
گفته می شود IPC پردازنده های EPYC Genoa به  لطف معماری ذن ٤ به مقدار ۲٩ 
درصد نسبت  به خانواده ی Milan پیشرفت خواهد کرد و وجود یک  سری فناوری کلیدی 
به بهبود ٤۰ درصدی عملکرد کلی پردازنده های EPYC Genoa منتهی خواهد شد.

 EPYC برای دستیابی به پیکربندی ٩6 هسته ای، ای ام دی باید درون پکیج
Genoa هسته های بیشتری جای بدهد. بر اساس شایعه ها، ای ام دی برای عملی 
کردن این هدف سراغ استفاده از حداکثر ۱۲ واحد CCD در تراشه ی جنوا می رود. هر 
واحد CCD شامل هشت هسته ی مبتنی  بر معماری ذن ٤ خواهد بود. استفاده از این 
تعداد هسته در هر واحد CCD در راستای افزایش ابعاد سوکت انجام می شود و بدون 
شک در خانواده ی جنوا از اینترپوزرهای عظیمی استفاده خواهد شد؛ حتی بزرگ تر از 
اینترپوزرهای پردازنده های اپیک. پردازنده های سری اپیک جنوا دارای توان طراحی 
حرارتی ۳۲۰ وات خواهند بود و امکان تبدیل این توان به ٤۰۰ وات وجود خواهد داشت. 
پردازنده های پرچم دار فعلی اپیک به حداکثر توان ۲۸۰ وات دست می یابند و این 
یعنی در خانواده ی EPYC Genoa قرار است شاهد افزایش ۱۲۰ واتی حداکثر توان 
طراحی حرارتی باشیم. با وجود افزایش قدرت و تعداد هسته ها، پردازنده های سری 
EPYC Genoa قطعا از لحاظ مصرف انرژی نیز بهینه خواهند بود. انتظار داریم 
EPYC Genoa به سرعت کالک باالتر )به خصوص سرعت کالک پایه( دست پیدا 
کند که این اتفاق نتیجه ی مستقیم افزایش TDP خواهد بود. دای I/O قرار است 
 EPYC مجزا باشد و همین موضوع باعث می شود شمار کل چیپلت های CCD از

Genoa به ۱۳ عدد برسد.
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دبیر کانون انبوه سازان با 
پاکت  این که قیمت هر  یان  ب
سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار 
تومان است و ٤۸ هزار تومان به دست 
سازندگان می رسد، گفت: برای کمک به 
کاهش قیمت مسکن باید خانه بسازیم 
اما یک روز با دالالن فوالد، روز دیگر 
این  در  و  مواجهیم  سیمان  دالالن  ا  ب
گیر و دار پروژه های ساختمانی به دلیل 
رشد قیمت مصالح دچار مشکل شده اند.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: آنچه 
در بازار مسکن اتفاق می افتاد انعکاس 
شرایط اقتصاد کالن است اما رکود بازار 
مسکن از سه علت نشأت می گیرد. هم 
اکنون گروه متقاضیان مصرفی از یک 
طرف با کمبود نقدینگی مواجهند و از 
طرف دیگر در انتظار تحوالت سیاسی و 
اقتصادی هستند. وزارت راه و شهرسازی 
به  بخش مسکن  متولی  عنوان  به  یز  ن
جای اینکه به تسهیل فرآیند ساخت و 
ساز و خرید و فروش مسکن کمک کند، 
مکررا طی حدود یک سال و نیم گذشته 

توصیه نخریدن را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه علیرغم کاهش 
معامالت مسکن شاهد افزایش قیمتها 
هستیم گفت: هم اکنون خرید و فروش 
و  یافته  کاهش  بسیار  مسکن  بازار  ر  د
اما رشد  بیاید  پایین  نرخها  باید  طبیعتا 
این  ساختمانی،  مصالح  و  زمین  یمت  ق
تورمی کشانده  رکود  به سمت  را  ازار  ب
است. بازار مصالح ساختمانی تقریبا به 
حال خود رها شده و در یک فرآیند رانت 

گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از 
درب کارخانه توسط واسطه ها و دالالن 

سه تا چهار برابر می شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان 
این ادعا که دستگاههای متولی نظارت 
مداخالت  ساختمانی  مصالح  حوزه  ر  د
الزم را صورت نداده اند افزود: همه ما به 
اقتصاد آزاد باور داریم اما متاسفانه بعضی 
غیرشفاف  ما  کشور  اقتصاد  سطوح  از 
است. به طور مثال در حوزه صنایع مادر، 
فوالد یا سیمان انحصار را به وضوح می 
بینیم و دستگاههای انحصارگر شرایط 
را بر بخش تولید سخت کرده اند. این 
باعث می شود مسکن به عنوان کاالیی 
می  تولید  خصوصی  بخش  توسط  که 
شود با قیمت باالیی به دست مصرف 

کننده برسد.
بازار  آشفته  در  گفت:  پورحاجت 
کنونی، دالالن سیمان چه ها که نمی 

هزار   ۱۸ کارخانه  درب  سیمان  کنند. 
سازنده  دست  به  تا  اما  است  تومان 
این  شود.  می  تومان  هزار   ٤۸ برسد 
تخم مرغ نیست که کسی نتواند رصدش 
و  کارخانجات  خروجی  و  ورودی  کند. 
هستند  فعال  حوزه  این  در  که  افرادی 

مشخص است.
تاکید کرد: االن کارگاههای  وی 
دارند  سیمان  به  مبرم  نیاز  ساختمانی 
صادرات  مسئوالن  بعضی  اولویت  اما 
سیمان به کشورهای دیگر است. بازار 
اندازه  مسکن طی سه سال گذشته به 
عامل  مهمترین  و  بوده  متالطم  کافی 
ساخت  افزایش  بازار  این  کنترل  در 
صادرات  گوییم  نمی  ما  است.  ساز  و 
باید  اولویت  اما  باشیم  نداشته  مصالح 
تامین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف 
را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه 
باشیم  دهند واردات سیمان هم داشته 

تا حداقل بتوانیم مصالح مورد نیاز خود 
را تهیه کنیم.

درباره  سازان  انبوه  کانون  دبیر 
پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: 
دیدیم که با وجود افت شدید معامالت 
قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه 
به میانگین ۲۸.۳ میلیون تومان رسید. 
بازار  برای  درصدی   ۳ تا   ۲ رشدهای 
نگرانی  اما  نیست  غیرمنطقی  مسکن 
ما این است که رشد تدریجی ادامه پیدا 
کند. اگر ساخت و ساز به همین منوال در 
رکود بماند افزایش قیمت، محتمل ترین 
گزینه در ماههای آینده است. البته پیش 
بینی می کنیم شرایط ساخت و ساز در 
سال آینده بهتر شود اما با توجه به کمبود 
پنج میلیون واحد مسکونی به این زودی 
نمی توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ 
داد. با این حال می توان افزایش قیمت 
تولید  برای  مناسب  ریزی  برنامه  با  را 
مسکن و کاهش هزینه های باالسری 

حوزه ساخت، کنترل کرد.
متقاضیان  داد:  ادامه  پورحاجت 
و  مواجهند  نقدینگی  کمبود  با  مسکن 
تسهیالت فعلی جوابگو نیست. افزایش 
حقوق و افزایش سقف تسهیالت بانکی 
باید متناسب با رشد قیمت مسکن باشد 
اما دولت فعال چنین سیاستی را دنبال 
تسهیالت  سقف  بردن  باال  کند.  نمی 
برنامه  سود،  نرخ  کاهش  و  مسکن 
و  اند  کرده  دنبال  دنیا  تمام  که  هایی 
کوتاه ترین مسیر برای خانه دار کردن 

مردم است.

طرح »آینده داران« بانک آینده؛ این بار در سراسر کشور
بانک آینده، در آستانه سال جدید، طرح اعتباری 

»آینده داران« را در سراسر کشور، عملیاتی کرد.
چه  هر  ارزش آفرینی  هدف  با  که  طرح  این 
بیش تر و امکان خریدی آسان و متنوع برای مشتریان، 
کاربرد  تهران،  استان  سطح  در  صرفًا  این  از  پیش 
این پس برای عموم مشتریان حقیقی و  از  داشت، 

حقوقی بانک در سراسر کشور، قابل بهره برداری است.
تمام مشتریان حقیقی و حقوقی بانک آینده که دارای انواع سپرده های 
سرمایه گذاری از جمله: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های بلندمدت شتاب، 
آینده ساز و واحدهای سرمایه گذاری صندوق گسترش فردای ایرانیان باشند، 
با ثبت نام در سامانه پیشخوان مجازی  از اسفندماه سال ۱۳٩٩  می توانند 
)abplus.ir( یا سامانه ساتا )ir.sata.ba۲٤(، بر اساس امتیاز اعتباری 
خود، اعتباری تا سقف ٥۰۰ )پانصد( میلیون ریال دریافت کرده و با مراجعه 
حضوری یا خرید اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد با بانک آینده از 
مزایای این طرح، بهره مند شوند. فهرست کامل فروشگاه ها را می توانید بر 

روی سایت بانک آینده به نشانی ir.Ba۲٤ مالحظه فرمایید.
بازپرداخت اعتبار در نظر گرفته شده در طرح »آینده داران« نیز بسته 
به انتخاب مشتری؛ تا یک ماه پس از تاریخ دریافت اعتبار، به صورت رایگان 
)بدون دریافت سود( خواهد بود. امکان بازپرداخت اقساطی این اعتبار نیز 
بازه زمانِی یک ساله۱۲ درصد، دو ساله ۱٥ درصد و سه ساله ۱۸  طی سه 
درصد، پیش بینی شده است که زمان پرداخت اولین قسط، یک ماه پس از 

مهلت یک ماهه خرید خواهد بود.
برای اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط این بانک به شماره ۲۷66۳۲۰۰ 

- ۰۲۱، در تمامی ساعات شبانه روز، تماس بگیرید.

تسهیالت بانک مهر ایران برای بازنشستگان نیروهاي مسلح

بانک مهر ایران به بازنشستگان نیروهای مسلح ٤ فقره تسهیالت ٥۰ میلیون 
ریالي پرداخت مي کند.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران تفاهم نامه سه جانبه ای 
بین این بانک، سازمان بازنشستگي نیروهاي مسلح و همچنین سازمان اتکا منعقد شد 
که در چارچوب آن بازنشستگان نیروهاي مسلح مي توانند از تسهیالت قرض الحسنه 

بانک مهر ایران استفاده کنند.
بازنشستگي  سازمان  سوی  از  شده  معرفی  بازنشستگان  به  تسهیالت  این 
پرداخت  کشور  سراسر  در  اتکا  فروشگاه هاي  از  خرید  براي  و  مسلح  نیروهاي 

خواهد شد.
امضاي  آیین  در  ایران  مهر  بانک  مدیرعامل  اکبری،  مرتضی  دکتر 
اتکا  سازمان  و  مسلح  نیروهاي  بازنشستگي  سازمان  با  بانک  این  تفاهم نامه 
ایران  مهر  بانک  تفاهم نامه  این  با  است.  مردم  بانک  ایران،  مهر  بانک  گفت: 
پوشش  تحت  جامعه  مهم  اقشار  از  یکي  به عنوان  را  مسلح  نیروهاي  مي تواند 
درآورد. همواره خألیي در نظام بانکي وجود داشت؛ اینکه بانکي بتواند خدمات 
را  آحاد جامعه  به  مربوط  بانکي  و خدمات  پرسنلي  اشخاص حقیقي،  به  مربوط 
ارائه کند. خوشبختانه با ظهور و بروز بانک مهر ایران چنین خدماتي ارائه شد 

و سال به سال نیز گسترده تر مي شود.
بانکی که هر سال به بیش از ۲ میلیون نفر تسهیالت مي دهد

اکبری درباره تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک مهر ایران، اظهار کرد: 
سالي بیش از ۲ میلیون نفر از تسهیالت بانک مهر ایران استفاده مي کنند. تا این 
نفر  میلیون و ۲۰۰هزار  به ۲  ریال  میلیارد  بر ۳۰۰هزار  بالغ  از سال جاري  لحظه 
پرداخت شده است. همه این تسهیالت کمتر از ٤ درصد کارمزد دارد. همچنین پایین 
بودن میزان معوقات، یکي از ویژگي هاي تسهیالت پرداخت شده است؛ به طوري که 

نسبت مطالبات این تسهیالت کمتر از یک درصد است.
وی در ادامه با اشاره به طرح کاالکارت بانک مهر ایران، گفت: کاالکارت برای 
پشتیباني از مشتریان بانک ارائه شده است. در ایامي که فشار زیادي از محل تورم 
و کرونا روي معیشت مردم وجود دارد، تقسیم کردن هزینه هاي خانوار به اقساط 

مختلف، مي تواند کمک مناسبي به آن ها کند.
مدیرعامل بانک مهر ایران افزود: اکنون کاالکارت بانک مهر ایران با اقساط 6 
تا ۱۲ ماه ارائه می شود. این موضوع به صورت عام است و همه مردم کشور مي توانند 
از این خدمت بانک مهر ایران استفاده کنند. پیش از این یک خدمت اختصاصي نیز به 
سازمان بازنشستگي نیروهاي مسلح ارائه شد که بانک مهر ایران در این راستا مبلغ 
قابل توجهي را در قالب وام هاي ٥۰ میلیون ریالي پرداخت کرد. در مجموع بانک 
مهر ایران بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال در سال قبل به ۲۰۰هزار نفر پرداخت کرد.

دریافت ٤ وام ٥۰ میلیون ریالي
وی این طور ادامه داد: اکنون نیز در چارچوب این تفاهم نامه وام هاي ٥۰ میلیون 
ریالي با نرخ کارمزد ۲ درصد، ارائه مي شود. امیدواریم بتوانیم به همه خانوارهاي 
تحت پوشش سازمان بازنشستگي نیروهاي مسلح تسهیالت دهیم. این وام ها در 
قالب چهار وام 6 ماهه طراحي شده، به طوري که هر 6 ماه یک بار ٥۰ میلیون 
ریال وام پرداخت مي شود. فرد خرید خود را از اتکا با این وام انجام داده، آن را در 

6 قسط تسویه مي کند و مجدداً این وام را دریافت مي کند.
اکبری اعالم کرد: بانک مهر ایران آمادگی دارد در همین چارچوب و برای 
کاالي  و  مصرفي  کاالي  خرید  براي  وام  مسلح،  نیروهای  شاغلین  همه  پوشش 

سرمایه اي و بادوام پرداخت کند.
رضایت از همکاری با بانک مهر ایران

سردار محمدرضا گودرزی، رئیس سازمان بازنشستگی نیروهاي مسلح درباره 
این تفاهم نامه گفت: اتفاق بسیار خوبي در حال رخ دادن است و براي نخستین بار 

در سطح نیروهاي مسلح این کار انجام مي شود.
وی در ادامه اظهار کرد: از دکتر اکبری و سردار حشمتی پور تشکر می کنم که 
کمک کردند این کار انجام شود. ما براي کساني کار مي کنیم که 6۰ درصدشان 
جانباز و ایثارگر هستند. کساني که سال هاي درازي از عمر خود را خدمت کرده اند 

و عده زیادي از آن ها ۸ سال جنگ تحمیلي را در جبهه ها بوده اند.
گودرزی همچنین گفت: از روزی که با بانک مهر ایران شروع به همکاري 
کرده ایم، کارهاي جدید زیادي را با همکاري یکدیگر انجام داده ایم و هر دو راضي 

بوده ایم.
امیدوارم تفاهم نامه دوم با بانک مهر ایران منعقد شود

سردار مسعود حشمتی پور، مدیرعامل سازمان اتکا نیز در این نشست گفت: 
این  نیروهاي مسلح  بازنشستگي  و سازمان  ایران  مهر  بانک  با  تعامل  از  هدف 
بتوانیم  و  کنیم  ارائه  را  در حوزه مصرف، خدماتي  نیروهاي مسلح  به  است که 
رضایت بازنشستگان نیروهاي مسلح را جلب کنیم. حدود چهار میلیون و 6۰۰هزار 
این  نفر را تحت پوشش داشته و وظیفه داریم در حوزه مصرف، خدمات رسان 
نیروهاي  تعداد خانواده هاي  این  از  نفر  از دو میلیون  باشیم. بیش  جامعه هدف 

هستند. مسلح 
وی این طور ادامه داد: این همکاری سه جانبه تجربه تازه اي است و امیدوارم 
توسعه یابد و الگوي موفقي براي همکاري مشترک بین نیروهاي مسلح و بخش 

بانکي باشد.
حشمتی پور ابراز امیدواری کرد که به زودی تفاهم نامه دوم بین سازمان اتکا 
و بانک مهر ایران منعقد شود و بتوانیم به شاغلین نیروهاي مسلح، خدمات الزم 

را عرضه کنیم.
تسهیالت بدون ضامن!

گفتنی است مبلغ این تسهیالت حداکثر ٥۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت 
آن 6 ماه است. همچنین نرخ کارمزد این تسهیالت تنها ۲ درصد است.

مبلغ این تسهیالت از طریق شارژ حکمت کارت بازنشستگان نیروهاي مسلح 
انجام مي شود. بازپرداخت اقساط آن توسط سازمان بازنشستگي صورت مي گیرد و 

براي دریافت آن نیازي به ضامن نیست.

تولید 8۰۰۰ بشکه نفت در چاه شماره ۱۰ میدان آذر 
معاون باالدستی شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر به احیای چاه شماره 
۱۰ میدان نفتی آذر اشاره کرد و گفت: با تالش و همت متخصصان این شرکت، 

توان تولیدی این چاه به رقمی حدود ۸ هزار بشکه در روز رسیده است.
میدان  توسعه  طرح  از  رسمی  بهره برداری  آیین  حاشیه  در  حاجیوند  فرزاد 
اشاره  اخیر  این میدان در سال های  احیای چاه شماره ۱۰  به روند  آذر  مشترک 
و اظهار کرد: این چاه با وجود هزینه ۲۰ میلیون دالری برای تولیدی شدن، از 
دست رفته بود و سال ٩۷ با اتخاذ تدابیر الزم و وارد کردن برخی ابزار و تجهیزات 

از خارج احیا شد.
وی با بیان اینکه چاه شماره ۱۰ میدان آذر به عنوان دومین چاه تولیدی این 
منطقه در حال فعالیت است، افزود: توان تولیدی این چاه حدود ۸ هزار بشکه در 
این منطقه،  روز است، حال آنکه چاه شماره ۱۷ به عنوان بهترین چاه تولیدی 

روزانه ۱۰ هزار بشکه تولید دارد.
معاون باالدستی شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر تصریح کرد: شاید در 
آن زمان شرکت ملی نفت ایران هم باور نداشت که روزی این چاه تولیدی شود، 
اما با همت و کار مضاعف و پس از دو بار تالش ناموفق برای احیای این چاه، بار 

سوم تالش ها نتیجه بخش بود و چاه عملیاتی شد.

بازار نفت؛ منتظر تماس اوپک پالس 
نبود توازن در عرضه جهانی نفت سبب شده است نگاه ها به اوپک و بازنگری 

احتمالی این سازمان در تولید نفت معطوف شود.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بخش بزرگی از صنعت نفت جهان از اتاق های 
بازرگانی ژنو گرفته تا بانک های وال استریت بر این نکته توافق دارند که بازارها 
نیاز به نفت بیشتری دارند. با این حال، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا 
ائتالف سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( 

نفت کافی برای آنها فراهم خواهد کرد یا خیر؟
با  که  عرضه ای  مازاد  استنلی،  مورگان  آمریکایی  بانک  گزارش  براساس 
و  است  شدن  تمام  حال  در  به سرعت  آمد،  به وجود  کرونا  ویروس  همه گیری 
ذخیره سازی های نفت با بیشترین شتاب در دو دهه اخیر در حال کاهش است. 
قیمت نفت به سرعت در حال رسیدن به سطح پیش از بحران کروناست و تولید 
نفت آمریکا به دلیل طوفان های زمستانی آسیب  دیده است. صحبت از بازگشت 

قیمت نفت به ۱۰۰ دالر برای هر بشکه است.
در شرایطی که نیاز به عرضه بیشتر نفت مشهود است، معامله گران انتظار دارند 
ائتالف اوپک پالس در نشست چهارم مارس )۱٤ اسفندماه( با افزایش تولید موافقت 
و بخشی از کاهش تولیدی را که از سال گذشته میالدی اجرایی شده، متوقف کند.

با این حال هنوز مشخص نیست تصمیم این ائتالف چه خواهد بود و عبدالعزیز 
بن سلمان، وزیر انرژی عربستان با توجه به ادامه تهدید کرونا برای تقاضای نفت، 

از تولیدکنندگان این ائتالف خواسته است همچنان محتاط باشند.
در صورتی که افزایش تولید اوپک پالس پاسخگوی نیازهای بازار نباشد، 
سبب افزایش بیشتر قیمت نفت می شود و این گروه باید با پیامدهای ناخوشایند 

آن دست و پنجه نرم کند.
بیل فارن پرایس، تحلیلگر مؤسسه اطالعات انرژی شرکت انوروس و ناظر 
باسابقه این ائتالف گفت: این خطر این وجود دارد که آنها بیش از حد بازار را 

محدود کنند.
وی اظهار کرد: اکنون موجودی بازار فوق العاده محدود است و اگر تمرکز 
اوپک فقط بر باال نگه داشتن قیمت ها باشد، سرانجام مشتریانش مجبور به تأمین 

نیاز خود از رقیبان آنها خواهند شد.

یک کارشناس اقتصادی:

رکود ساخت و ساز موجب گرانی مسکن در آینده نزدیک می شود
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زیر نظر: محمد امامی

هزینه تولید گاز مایع از سود آن بیشتر است
استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه هزینه های الزم برای مصرف 
دو میلیون تن گاز مایع به عنوان سوخت خودروها از درآمد آن بیشتر است، گفت: 
حسابی سرانگشتی نشان می دهد که بازگشت سرمایه در این طرح ۱۰ سال زمان 

می برد و از همین رو این طرح غیراقتصادی است.
سید هاشم اورعی با اشاره به اینکه سهم گاز مایع یا همان ال. پی. جی تنها 
۳ درصد از سوخت های فسیلی است، ادامه داد: این سوخت، در سبد سوخت های 

جهان جدید نیست و ترکیبی از پروپان، بوتان و پنتان است.
وی به طرح کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی برای مصرف ۲ 
میلیون تن ال. پی. جی در سال برای سوخت خودرو اشاره کرد و افزود: برای تبیین 

این طرح باید به اقتصاد آن اشاره کرد.  
اورعی تاکید کرد: در یک حساب سر انگشتی مصرف ۲ میلیون تن گاز مایع 
در سال با فرض پیمایش ۱۰۰ کیلیومتری هر خودرو،  منجر به ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر 
مصرف گاز مایع و  جایگزینی هزار و ۷۰۰ لیتر بنزین می شود که با قیمت های واقعی 

در سال حدود هزار و ۷٥۰ میلیارد تومان درآمد دارد.
وی ادامه داد:  در مقابل اما تبدیل هر خودرو به دوگانه سوز ال. پی. جی ۱۰ 
میلیون تومان هزینه دارد. همچنین از آنجایی که ال. پی. جی قابلیت اشتعال باال 
دارد، جایگاه های این فرآورده، استاندارد خاصی دارند و رعایت این استانداردها هزینه 

احداث را باال می برد.
به گفته اورعی، با رعایت استانداردهای بین المللی هر جایگاه ۷٥ میلیارد تومان 
هزینه دارد که با ایرانی سازی تجهیزات این عدد به ۲۳ میلیارد تومان کاهش پیدا 
می کند و از آنجا که برای توزیع ۲ میلیون تن ال. پی. جی در سال ۱٥۰ جایگاه 
نیاز داریم برای احداث این تعداد جایگاه به سرمایه گذاری ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان تا ۱۱ هزار و ۲٥۰ میلیارد تومان نیاز خواهد بود.وی با بیان اینکه عالوه 
تانکرهای حمل ال. پی.  این هزینه ها،  مشکل بزرگ هزینه حمل است زیرا  بر 
جی نیز باید اضافه شود، گفت: تا همین جا و بدون در نظر گرفتن هزینه حمل 
این طرح  بازگشت سرمایه در  زیرا  اقتصادی است  فاقد توجیه  این طرح  نیز هم 

به باالی ۱۰ سال می رود.
استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: کار اقتصادی این است 
که ال. پی. جی را به عنوان خوراک پتروشیمی ها بدهیم زیرا در زمستان معموال 
با کمبود خوراک گاز در پتروشیمی ها رو به رو هستیم.  حتی اگر نخواهیم ال. پی. 
جی را به خوراک پتروشیمی تبدیل کنیم باز هم اقتصادی تر است که صادرات این 
فرآورده انجام شود و بنزین در داخل به مصرف برسد. زیرا گاز مایع قیمت باالتری 
در بازارهای جهانی نسبت به بنزین دارد.وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت بنزین 
۲٩٤ دالر در تن است، افزود:  در صورتی که قیمت هر تن گاز مایع ۳۲۸ دالر در تن 
برآورد می شود.اورعی با تاکید بر اینکه افرادی که استفاده از ال. پی. جی برای سوخت 
خودرو را در نظر می گیرند زیرساخت را نمی بینند، گفت: به طور مثال در ایتالیا که 
مصرف گاز مایع در سبد سوخت خودروها باال است، در گذشته زیرساخت های الزم 
ایجاد شده است. امروز نباید از صفر شروع کنیم زیرا در گذشته در جایگاه بنزین 
و گازوئیل و سی. ان. جی سرمایه گذاری کرده ایم  و نباید نوع دیگری از سوخت 

فسیلی را وارد سبد سوخت کنیم.  
وی با بیان اینکه بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها در ایران ۱۰۰ 
درصد فاقد توجیه اقتصادی است، افزود: در پیشنهاد این طرح به نظر می رسد عده ای 

خواب نما شده اند و شب خوابیدند و صبح بیدار شدند و به فکر جدید رسیده اند.
به گفته استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، مملکت داری برای امروز و 
فردا نیست و ما در شرایطی صحبت ایجاد ساز و کار جدید برای توزیع و مصرف یک 
سوخت فسیلی می کنیم که سوخت فسیلی رو به زوال است و تا ۱۰ سال دیگر استفاده 
از سوخت فسیلی کاهش خواهد داشت. بنابراین کسی که این پیشنهاد را می دهد، 
آینده را نمی بیند.وی ادامه داد: خودروهای آینده قرار نیست با سوخت های فسیلی 
کار کنند و قوانین می گوید در تمام اروپا تا سال ۲۰۳۰ تولید و فروش خودروهای 

بنزینی ممنوع خواهد بود و برق جایگزین آن می شود.  
اورعی گفت: اگر نماینده ای می گفت به سمت خودرو برقی برویم و جایگاه های 
شارژ برقی را ایجاد کنیم طرح تحول گرا بود. در سال های آینده سهم برق از سبد 

انرژی جهان در بخش حمل و نقل زیاد می شود.
وی افزود: البته برق باید از منابع تجدیدپذیر تامین شود و تقریبا همه کشورهای 

توسعه یافته تا سال ۲۰۳٥ صنعت برق را به صورت ۱۰۰ درصد کربن زدا می کنند.
اورعی تاکید کرد:  از همین رو بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها از 

بنیان اشتباه است و هر کسی که این طرح را داده اشرافی به ماجرا ندارد.

زیر نظر سوگل رام

ی
صاد

اقت
له
مقا

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه؛
صادرات به سوریه 

با مشوق ها افزایش می یابد
دبیـر سـتاد توسـعه روابـط اقتصـادی ایـران با سـوریه، گفت: بـا توجه به 
اهمیـت جـدی افزایـش صادرات کشـور به سـوریه تالش شـده چـه در حوزه 

حمـل و نقـل و چـه در مشـوق های صادراتـی امکانـات جدید فراهم شـود.
حسـن دانایـی فـر در همایـش فرصـت هـای تجـارت بـا سـوریه اظهار 

کرد: روابط سیاسـی ایران و سـوریه 
مربـوط بـه کوتاه مدت نیسـت و ما 
در طـول چهار دهه گذشـته همواره 
کشـور  ایـن  بـا  سیاسـی  نظـر  از 
نزدیـک بـوده ایـم امـا بایـد توجـه 
داشـت کـه برای افزایـش همکاری 
هـای اقتصـادی نیاز به سـطحی از 
ثبـات وجـود دارد کـه ایـن موضوع 
از حـدود سـه سـال گذشـته و بـا 
کاهش جنـگ های داخلی و حضور 
تروریسـت ها در خاک سوریه بیش 

از گذشـته امکانپذیر شـده اسـت.
بـه گفتـه وی حضور اسـحاق 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری حدود سـه سـال قبل در سـوریه سـنگ 
بنای بازسـازی اقتصادی این کشـور با مشـارکت طرف ایرانی را بنا گذاشـت و 

مـا امیدواریـم کـه ایـن روند با سـرعت بیشـتری دنبال شـود.
دبیـر سـتاد توسـعه روابـط اقتصادی ایران با سـوریه با بیـان اینکه یکی از 
اصلـی تریـن محدودیت ها در مسـیر همـکاری های اقتصادی میان دو کشـور 
مشـکالت در حـوزه حمـل و نقـل اسـت بیـان کـرد: خوشـبختانه بـا پیگیـری 
هایـی کـه صـورت گرفته بخشـی از مشـکالت در ایـن زمینه در حـال برطرف 
شـدن هسـتند و امیدواریـم در آینـده نزدیـک برنامه هـای جدیـد در این حوزه 
نمایـان شـود. یکـی از ایـن موضوعـات اسـتفاده از ظرفیـت مرزهـای زمینی با 
عـراق بـود. بـا توجه بـه اینکـه دولت این کشـور حـدود دوهفته قبـل در حوزه 
ترانزیـت دسـتورالعمل جدیدی صـادر کرد امیدواریم که این دسـتورالعمل برای 

تجـارت میان ایران و سـوریه نیز کارگشـا باشـد.
دانایـی فـر توضیـح داد: در ایـن طـرح مـا از طریـق دو مـرز خسـروی و 
مهـران می توانیـم بـه مـرز زمینی سـوریه متصل شـویم که این موضـوع قطعا 

بـرای مـا بـه رونـق صـادرات منجر می شـود.
بـه گفتـه وی در کنـار تجـارت زمینـی بنـا شـده در بیسـتم هـر مـاه یک 
کشـتی صادراتـی ایـران بـه سـوریه 
حرکـت کنـد که نخسـتین حرکت آن 
۲۰ اسـفند سـال جـاری خواهـد بود.

وی خاطرنشـان کرد: برای آنکه 
کشـور  دو  میـان  اقتصـادی  روابـط 
گسـترش بیابـد باید بخـش خصوصی 
کار محـوری را بر عهده بگیرد. در این 
زمینـه مـا مذاکراتی را آغـاز کردیم تا 
بـا اعطای برخی مشـوق هـا و کاهش 
سـقف تعهـدات ارزی صـادر کنندگان 
در  حضـور  بـرای  بخـش خصوصـی 
سـوریه اعالم آمادگی کند و دسترسی 

بـه این اهـداف ممکن شـود.

ــازار خــودروی تهــران  بررســی ب
در  ثبــات  و  ســکون  از  حاکــی 
قیمت هاســت. هرچنــد بــا نزدیــک 
و  پایانــی ســال  ایــام  بــه  شــدن 
افــت مــدل خودروهــا، واســطه ها 
خودروهــای بیشــتری در بــازار عرضــه 
می کننــد، امــا خریدهــا همچنــان 
محــدود و به طــور عمــده تک فروشــی 

ــت. اس
بررســی میدانــی بــازار خــودروی 
ســایت های  همچنیــن  پایتخــت، 
حاکــی  خــودرو  فــروش  و  خریــد 
قیمت هاســت.  نســبی  ثبــات  ز  ا
ــه  ــت ک ــت روزی اس ــت کم هش دس
قیمت هــا هیــچ تغییــر خاصــی نداشــته 
و البتــه تقاضــای موثــری نیز مشــاهده 

نمی شــود.
در  دوشــنبه(  گذشــته)  روز 
گــروه ســایپا هــر دســتگاه پرایــد 
۱۳۱ حــدود ۱۱۰ میلیــون تومــان، 
پرایــد ۱۱۱ نزدیــک بــه ۱۲۸ میلیــون 
ــون  ــد ۱۱۱ میلی ــت پرای ــان و وان توم
ــا  ــن تیب ــت دارد. همچنی ــان قیم توم
صنــدوق دار ۱۱۷ میلیــون تومــان و 
تیبــا ۲ هاچ بــک ۱۲۷ میلیــون تومــان 

شــد. قیمت گــذاری 
هــر  ایران خــودرو،  گــروه  در 
ــژو ٤۰٥ جــی. ال. ایکــس  دســتگاه پ
ــژو ٤۰٥ اس.  ــان، پ ــون توم ۱۸۰ میلی
تومــان،  میلیــون   ۱٩۷ ایکــس  ال. 
میلیــون   ۱۸6 ایکــس  ال.  ســمند 
تومــان، دنــا ۲6٤ میلیــون تومــان، 
دنــا پــالس توربوشــارژ اتوماتیــک 
٤۲۷ میلیــون تومــان، پــژو ۲۰6 تیــپ 
ــژو  ــان، پ ــون توم ــدود ۱٩۳ میلی ۲ ح
۲۰6 تیــپ ٥ نزدیــک بــه ۲٥۸ میلیون 
ــدوق دار ۲٥۸  تومــان، پــژو ۲۰6 صن
ــده ای  ــژو ۲۰۷ دن ــان، پ ــون توم میلی
ــارس  ــژو پ ــان و پ ــون توم ۲۸۰ میلی
ــت  ــان قیم ــون توم ــاده ۲۱۳ میلی س

ــت. داش
ــر  ــز ه ــا نی ــته مونتاژی ه در دس

دســتگاه جــک اس ٥ بــه حــدود 
ــان، هایمــا اس ۷  ــون توم 6۳۰ میلی
ــان و  ــون توم ــه 6۷۰ میلی ــک ب نزدی
پــژو ۲۰۰۸ حــدود ۸٥۰ میلیــون تومان 
قیمت گــذاری شــد.در ایــن زمینــه، 
نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رییــس 
ــن روزهــا  خــودرو پایتخــت گفــت: ای
و  واقعــی  مصرف کننــدگان  فقــط 
ــه خــودرو  ــرم ب ــاز مب ــه نی کســانی ک
ــد اقــدام می کننــد. ــرای خری ــد، ب دارن

کاشانی نســب«  اهلل  “نعمــت 
ــه  ــک هفت ــدود ی ــان کرد: ح خاطرنش
اســت کــه بــازار در ســکون و آرامــش 
کامــل به ســر می بــرد و تغییــر قیمتــی 
ــی و  ــی، خارج ــای داخل را در خودروه

ــاژی شــاهد نیســتیم. مونت
وی بیان داشــت: اکنــون بــازار 
بــه هیــچ عنــوان بــرای دالالن و 
ــت  ــذاب نیس ــب و ج ــطه ها جال واس
ــه  ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج و ب
ــه  ــاهد عرض ــال، ش ــی س ــام پایان ای
ــان  خودروهــای بیشــتری از ســوی آن
ــورت  ــرا در ص ــتیم، زی ــازار هس ــه ب ب
وارد شــدن بــه ســال جدیــد بایــد بــه 
عنــوان یــک مــدل پایین تــر بــا قیمــت 
ــانند. ــروش برس ــه ف ــا را ب ــر آنه کمت

ــی،  ــام صنف ــن مق ــه ای ــه گفت ب
بــازار خودروهــای خارجــی نیــز راکــد 

ــی در  ــد و فــروش چندان اســت و خری
آن انجــام نمی شــود.

ــازار خودروهــای  رکــود عمیــق ب
خارجــی

ــای  ــازار خودروه ــال ب ــک فع ی
خارجــی نیــز در ایــن زمینــه بــه 
ــک  ــدود ی ــا ح ــت: قیمت ه ــا گف ایرن
ــاکن  ــازار س ــه در ب ــت ک ــی اس ماه
ــات  ــی آن ثب ــل اصل ــه عام ــده ک مان
قیمــت دالر اســت.“کوروش طواحن« 
و  خریــد  اکنــون  خاطرنشــان کرد: 
فروش هــا در بــازار بســیار انــدک 
خریــداران  شــده،  انگشت شــمار  و 
ــود  ــرایط رک ــر ش ــه خاط ــی ب انتظارات
چانه زنــی  بیشــتر  و  دارنــد  فعلــی 
ــر  ــز ب ــندگان نی ــا فروش ــد ام می کنن
قیمت هــای اعالمــی خــود اصــرار 

ــد. دارن
ــام  ــه ای ــدن ب ــک ش وی، نزدی
پایانــی ســال را عاملــی بــرای پاییــن 
ــزود:  ــت و اف ــا ندانس ــدن قیمت ه آم
اگــر همچــون ســال های گذشــته 
آن  انجــام می شــد  واردات خــودرو 
وقــت می توانســتیم انتظــار داشــته 
باشــیم کــه عرضــه خودروهــا در 
ــش  ــد افزای ــه عی ــی ب ــای منته روزه
یابــد، امــا چــون دیگــر وارداتــی در کار 
نیســت پیــش از عیــد و پــس از عیــد 

نیــز تفاوتــی نمی کنــد.
ــادآور  ــال ی ــن ح ــن در عی طواح
ــه  ــه ب ــت ک ــالی هس ــد س ــد: چن ش
ــم و  ــد نداری ــب عی ــم ش ــای قدی معن
اکثــر مــردم خریــد خــودرو را در بــرج 

۱۰ یــا ۱۱ انجــام می دهنــد.
وی پیش بینی کــرد: تــا پایــان 
ــا  ــده ت ــه باقــی مان ــد هفت ســال و چن
پایــان ســال ٩٩ شــرایط ثبــات فعلــی 
ــر  ــد مگ ــته باش ــه داش ــازار ادام در ب
ــوزه دالر  ــاق خاصــی در ح ــه اتف اینک

ــد. ــی بیفت ــت های خارج ــا سیاس ی
ــی  ــای خارج ــته خودروه در دس
هــر دســتگاه ســانتافه صفــر کیلومتــر 
ــور  ــاژی کرمان موت ــدل ۲۰۱۷ مونت م
ــون تومــان  ــارد و ٩۰۰ میلی یــک میلی
قیمــت داشــت، لکســوس ان. ایکــس 
صفرکیلومتــر مــدل ۲۰۱۷ ســفیدرنگ 
ــان  ــون توم ــارد و ۳٥۰ میلی ــه میلی س
تیگــوان،  و  شــد  قیمت گــذاری 
ــان  ــن آلم ــس واگ ــی بلند فولک شاس
ــون  ــارد و ٤٥۰ میلی ــن ۲ میلی ــز بی نی
ــان  ــون توم ــارد و ٥۰۰ میلی ــا ۲ میلی ت
قیمــت  خورد.کارشناســان از تــداوم 
ــل  ــوان عام ــه عن ــا ب ــت کرون وضعی
دیگــر نبــود شــور و اشــتیاق الزم 
همچــون ســال های گذشــته در شــب 
ــد. ــاد می کنن ــازار خــودرو ی ــد در ب عی

ثبات قیمت ها و ادامه رکود؛

خواب زمستانی بازار خودرو پایان ندارد!
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به دعوت روابط عمومی 
آریا  صنعتی  تولیدی  مجتمع 
ترانسفو شهمیرزاد فرصتی به 
وجود آمد تا طبق سنت این چند ساله 
س(   ( فاطمه  حضرت  میالد  ایام   در 
استان  خبرنگاران  )ع(  علی  حضرت  و 
تولید   بزرگ  مجتمع  این  از  سمنان 

صنعتی بازدید داشته باشند 
 مهندس فرج اهلل معماری  رییس 
هیات مدیره  مجتمع تولیدی صنعتی آریا 
ترانسفو شهمیرزاد  در جمع خبرنگاران 
استان سمنان با  عرض خیر مقدم  به 
مدعوین اظهار داشت : بسیار خرسندیم 
که فعالینی از جنس شما در جامعه وجود 
دارند که با کمترین انتظارات، مطالبات 
و  کنند  می  پیگیری  را  مردم  حقه  به 
بعضا می بینیم که در راه این مطالبات 
بهای زیادی می دهند ولی خسته نمی 
شوند که این جای تقدیر و تشکر دارد .

کشور  پیشکسوت  کارآفرین  این 
سکاندار  دور  چندان  نه  روزگاری   که 
در  بود  استان سمنان  در  ریزی  بودجه 
از  هایی   گله  و  دلخوری  بازدید  این 
ویژهمسئولین  به  کشوری  مسئولین 
وی  که  مجلس  نمایندگان  و  استان 
آنها  را خانه  تولیدی صنعتی  این واحد 
فردا  را  آن  انشاهلل  داشت.که  داند  می 
بازگو  فصل  صورت  به  ای  نوشته  در 

خواهم کرد 
وی افزود : متاسفانه مسئولین به 
واژه بحران حساسیت نشان می دهند ، 
باید در جایی بحران ایجاد شود تا نگاه 
و حضور مسئولین را آنجا مشاهده کنیم

مهندس معماری همچنین تشکر 
سمنان   استان  مرکز  دادستان  از  ویژه 
داشت وگفت : ما قدردان حمایت های 
هر  که  هستیم  ابراهیمی  شریف  آقای 
زمان به کمکشان نیاز داشتیم صادقانه 

در رفع مشکل ما قدم برداشتند.باید از 
نگاه هوشمندانه ی مدیران ارشد  این 
مجتمع تولیدی صنعتی به ویژه مهندس 
معماری در استفاده از ظرفیت رسانه ای 
استان در حوزه ی کار و تولید قدردانی 
دهنده  پیوند  تواند  می  نگاه  نموداین 
توانمندی  و  ها  چالش  با  جامعه  ی 
ممتاز  استان  اقتصادی  ی  حوزه  های 
سمنان  باشد .پیشنهاد می کنیم سایر 
بخش های تولیدی استان سمنان  نیز 
همین  در  تا  سازند  فراهم  شرایطی 
و  ها  ظرفیت  ها  بازدید  و  ها  نشست 
توانایی های تولیدی و خدماتی استان 

برجسته سازی شود .
بر این باوریم عدم برجسته سازی 
ز  ا یکی  قتصادی  ا های  نمندی  توا
صنعت  و  تولید  ی  عمده  مشکالت 

در  متاسفانه  است   سمنان  استان  
افکار عمومی هنوز بسیاری از برندهای 
تولیدی استان که قابلیت صادرات دارند 
و در حال حاضر با بخش های مختلف 
اقتصاد جهان رقابت می کنند به دلیل 
عدم اطالع رسانی هنوز برای بسیاری 
و  نیستند  شناخته شده  استان  مردم  از 
نگاه های اینچنینی که پیوند دهنده ی 
افکار عمومی با فضای تولید و فضای 
ارزش  قابلیت  هستند  استان  اقتصادی 

گذاری دارند .
قبول داریم یکی از مهمترین 
رسالت های رسانه  عدالت 

اجتماعی است 
یند  آ فر به  عی  جتما ا لت  ا عد
برای  عمومی  افکار  های  فضاسازی 
برجسته سازی کمک می کند . دیدن 

این ظرفیت ها برای خود خبرنگاران نیز 
جذابیت دارد و از طرفی به عنوان یک 
بیننده ی خبری  می توانند بازتاب دهنده 
در  نهفته  های  ارزش  از  بسیاری  ی 
فضای اقتصادی استان سمنان باشند .

و شاخص  توجه  قابل  نکته  اما    
در مجتمع تولیدی صنعتی آریا ترانسفو 
تکنولوژی های  از  استفاده  شهمیرزاد   
با استانداردهای دنیا  به روز است  که 
تولیدی  مجتمع  این  دارد.در  مطابقت 
صنعتی می شود عزم ملی را دید، غیرت 
اگر  گفت  و  نمود   مشاهده  را  ایرانی 

بخواهیم می توانیم.
کار  دل  و  جان  با  که  کارگرانی 
می کنند تا در بازار رقابتی دنیا از رقیبان 
پیشی بگیرند و نام ایران و ایرانی را بر 

سر زبان ها بیندازند.

حضور خبرنگاران استان سمنان در مجتمع تولیدی صنعتی آریا ترانسفو شهمیرزاد 
بازدیدی از تالش و همکاری و ترقی 

تولید ملی با عزم جهادی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :
استان  راههای  در  آسفالت  روکش  کیلومتر   ۱46

مرکزی اجرا شد

مرکزی _ اجرای ۱٤6 کیلومتر روکش آسفالت و ۱٥6 هزار مترمربع لکه 
گیری هندسی در محورهای حوزه استحفاظی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
از اجرای ۱٤6 کیلومتر روکش آسفالت و ۱٥6 هزار مترمربع لکه گیری هندسی 

در راههای استان مرکزی خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: در راستای 
اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  و تاکید مقام عالی وزیر راه و 
شهرسازی با عنوان اجرای طرح سراسری ارتقای روکش آسفالت راهها، گفتنی 
است از ابتدای سال جاری تا کنون ۱٤6 کیلومتر از راههای استان مرکزی برابر 

با ۳۰۲ کیلومتر باند راه روکش آسفالت شده است.
بعمل  استان  راههای  نگهداری  حوزه  در  که  اقداماتی  دیگر  از  افزود:  وی 
آمده است می توان به اجرای۱٥6 هزار مترمربع لکه گیری هندسی، ٤٥ کیلومتر 
اصلی،  راههای شریانی،  کیلومتر چیپسیل در سطح   ۷ و  الیه حفاظتی فوگسیل 

فرعی و روستایی استان اشاره کرد.
احساس  ایجاد  و  راهها  ایمنی  ارتقای سطح  برای  داشت:  اظهار  فر  زندی 
بالغ  راههای تحت پوشش،  از  راه در حین عبور  کاربران  برای  امنیت  و  آرامش 
شیروانی  کیلومتر شیب   ۸۰۰ از  بیش  و  احداث  شیروانی  کیلومتر شیب   ۳۰۰ بر 

راهها اصالح شده است.

کتابفروشی   ۱۱۱ با حضور  کتاب  زمستانه  طرح  آغاز 
در خراسان رضوی

گروه خبری شهرستان مشهد مهری صدقی
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  ای  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
با حضور ۱۱۱ کتاب فروشی  خراسان رضوی گفت: طرح زمستانه کتاب 
استان خراسان رضوی از ٩ تا ۱6 اسفندماه سال جاری برگزار می شود.  

افشین تحفه گر افزود: تعداد کتابفروشی عضو این طرح  در استان 
۱۱۱ کتابفروشی می باشد که تعداد ۸۲ کتابفروشی ها در مرکز استان و 
۲٩ کتابفروشی در شهرستانها برای حضور در این طرح ثبت نام کردند.

وی افزود: در این طرح خریداران و دوستداران کتاب می توانند با ۲٥ 
درصد تخفیف و تا سقف ۲۰۰ هزار تومان خرید کنند.

تحفه گر بیان داشت:طرح زمستانه کتاب به همت معاونت فرهنگی 
اجرا  استان  در  کتاب  خانه  موسسه  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

می شود.
tarh.ketab. وی گفت: عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت

ir  کتابفروشی های عضو این طرح را مشاهده کنند.
معاون فرهنگی و رسانه ای ارشاد خراسان رضوی افزود: با توجه به 
شرایط موجود و شیوع بیماری کرونا متقاضیان می توانند با ثبت اطالعات 

در پنل زمستانه، خرید کتاب را به صورت غیرحضوری انجام دهند.
رضوی  خراسان  در  جاری  سال  ماه  بهمن  در  کتاب  ۱٩٩عنوان 

منتشر شده است.
افشین تحفه گر با اشاره به انتشار کتاب در بهمن ماه سال جاری 
خراسان  در  جاری  سال  ماه  بهمن   در  کتاب  ۱٩٩عنوان  داشت:  اذعان 
رضوی منتشر و ۲6۷ عنوان کتاب برای اخذ مجوز به دبیرخانه رسیده است.

ماه  بهمن  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  افزود:   خبر  این  بیان  با  وی 
تعداد ۲6٥۳ عنوان  کتاب با شمارگان پنج میلیون   ٥۸۸هزار و  ٩۸۰ 

جلد منتشر شده است.
تحفه گر خاطرنشان کرد: در بهمن ماه سال جاری تعداد ۸۱۲ عنوان 
کتاب با تیراژ  هشت هزار و ۱٥۰ جلد از گمرک خارج شده و ارزش ریالی 

صادرات کتاب نهصد و ٤٩ میلیون ریال است.

شهردار کرج مطرح کرد؛
تعریف شهر مجازی در حوزه مدیریت شهری کرج

در  را  اینکه شهر مجازی  بر  تأکید  با  اکبری- شهردار کرج  کرج- 
نیز یکی  ارزیابی هوشمند  حوزه مدیریت شهری تعریف کرده ایم، گفت: 

دیگر از برنامه های مهمی است که در پی اجرایش هستیم.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده پیش از ظهر 
امروز در مراسم رونمایی از سامانه »سامان شهر« اتوماسیون جامع امالک 
و مستغالت شهرداری کرج، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با شفاف سازی و 
کوتاه کردن فرآیندها اعتماد مردم را به عملکرد حوزه امالک شهرداری 

کرج بیش ازپیش جلب کنیم.
به  مستغالت  و  امالک  جامع  اتوماسیون  راه اندازی  وی  گفته  به 

شفاف سازی ثروت ها و دارایی شهر کمک می کند.
امالک  از  مؤثر  بهره برداری  و  صیانت  شناسایی،  کرج  شهردار 
شورای  دغدغه های  از  مهم  این  گفت:  و  دانست  ضروری  را  شهرداری 

شهر است که در پی تحقق آن هستیم.
کمالی زاده در بخش دیگری با تأکید بر اینکه شهر مجازی را در 
نیز یکی  ارزیابی هوشمند  حوزه مدیریت شهری تعریف کرده ایم، گفت: 
دیگر از برنامه های مهمی است که در پی اجرایش هستیم.وی با تأکید 

بر اهمیت شهر هوشمند، گفت: اطالعات باید قائم به سیستم باشد.

در  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  جلسه  برگزاری 
مازندران  برگزار شد 

ــاد و  ــین زادگان در هفت ــد حس ــدران احم ــتاندار مازن اس
هشــتمین جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا که 
بــا حضــور دکتــر علیرضــا رئیســی، معــاون وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا در ســاری برگــزار شــد بــا بــا بیــان اینکــه شــرایط 
خــاص مازنــدران در حــوزه هــای مختلــف نســبت بــه ســایر 
ــا  ــه ب ــه در مقابل ــی اســت ک ــه موضوعات ــا از جمل اســتان ه
ــرد، خاطرنشــان  ــرار گی ــورد توجــه ق ــی بایســت م ــا م کرون
کــرد: بخــش قابــل توجهــی از بــازار اســتان در حــوزه خدمات 
فعــال اســت و گردشــگری و ارایــه خدمــات ایــن بخش ســهم 
ــردن آن،  ــا محــدود ک ــه ب ــن راســتا دارد ک ــده ای در ای عم
فشــار زیــادی بــه اقتصــاد و معیشــت وارد مــی شــود و عمــال 

مدیریــت کرونــا را ســخت مــی کنــد.
حســین زادگان، یــادآور شــد: تراکــم جمعیتــی مازنــدران 
و مقصــد گردشــگری بــودن شــرایط ایــن اســتان را خــاص 
نمــوده اســت کــه وزارت بهداشــت بدرســتی ایــن مهــم را در 
مازنــدران تشــخیص داده اســت و اقدامــات پیشــگیرانه الزم 

در ایــن اســتان عملیاتــی شــده اســت.
وی گفــت: کرونــا در زمــره وقایــع اســتثنایی ۱۰۰ ســال 
اخیــر جهــان اســت کــه علیرغــم تحریــم هــای ظالماانــه بــا 
ــالش  ــت و ت ــی، وزارت بهداش ــتاد مل ــت س ــد و مدیری تدابی
همــه دســت انــدرکاران موفــق شــدیم ایــن ویــروس منحوس 
را مدیریــت و حساســیت الزم را بــرای مــردم ایجــاد نماییــم.

حســین زادگان اظهــار کــرد: در مــاه هــای اخیــر وزارت 
بهداشــت توانســت بدرســتی دانــش، نگــرش و کنــش 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــتی و ب ــه درس ــردم را ب ــای م رفتاره

ــد. ــر ده ــا تغیی ــانه ه رس

از اول آبان تاکنون و در قالب طرح برق امید
مشمول  اردبیل  استان  برق  مشترک  ۱۱8هزار 

تخفیف صددرصدی بهای برق مصرفی
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل 
ــزار مشــترک  ــرای۱۱۸ ه ــرق ب ــف ۱۰۰  درصــدی ب از تخفی
اســتان اردبیــل از اول آبــان مــاه ســالجاری تــا بــه امــروز و در 

قالــب طــرح بــرق امیــد خبــر داد.
ــزار  ــداد ٤٥ ه ــن تع ــه از ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب قدیم
ــمول  ــهری مش ــترک ش ــزار مش ــتایی و ۷۳ ه ــترک روس مش
تخفیــف صددرصــدی بــرق شــده اند،اظهــار داشــت：هدف 
طــرح بــرق امیــد اصــالح الگــوی مصــرف مشــترکان خانگــی 
بــا بهــره گیــری از ســازوکارهای تشــویقی و بازدارنــده اســت 
و  مشــترکان بــه ســه دســته ی کــم مصرف،خــوش مصــرف 

و پرمصــرف تقســیم مــی شــوند .
ــه  ــا منطق ــب ب ــته متناس ــر دس ــرای ه ــزود ：ب وی اف
ــود و  ــی ش ــن م ــرق تعیی ــرف ب ــوی مص ــی ،الگ ی جغرافیای
ــای  ــرح از مزای ــن ط ــارکت در ای ــه تناســب مش ــترکان ب مش
تشــویقی شــامل تخفیــف تــا ۱۰۰ در صــد تعرفــه بــرق بهــره 

ــد مــی شــوند. من
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل 
هــم چنیــن  از راه انــدازی قبــض بــرق دیجیتــال در اپلیکیشــن 
ــالوه  ــال ع ــض دیجیت ــزود：در قب ــر داد و اف ــن خب ــرق م ب
ــرق  ــرف ب ــگاه مص ــل جای ــض ،تحلی ــغ قب ــاهده مبل ــر مش ب
مشــترک نســبت بــه بقیــه شــهروندان ،مشــخصات کامــل و 
تصویــر چهــره و زمــان مراجعــه بعــدی مامــور قرائــت قابــل 

مشــاهده اســت.
قدیمــی افزود：اینکــه مشــترک  مشــمول طــرح بــرق 
ــا چــه  ــه و ب ــه دارد و چگون ــا چقــدر فاصل ــد مــی شــود ی امی
ــد ،  ــر کن ــرق را صف ــض ب ــغ قب ــد مبل ــی توان ــی م راهکارهای
ــار  ــال در اختی ــض دیجیت ــه قب ــت ک ــی اس ــر اطالعات از دیگ

ــرار مــی دهــد . ــرق ق مشــترکان ب

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اردبیل:
برگزار  اردبیل  در  نوروز  ویژه  فروش  جشنواره 

می شود/ ارائه تخفیفات ویژه به خریداران
ــز اســتان  ــاف مرک ــاق اصن ــس ات ــل - اشــجع، رئی اردبی
ــی  ــت کرونای ــت وضعی ــه حاکمی ــه ب ــا توج ــت: ب ــل گف اردبی
در اســتان اردبیــل و بــرای حمایــت از تولیــدات داخلــی، 
جشــنواره ویــژه نــوروزی بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــی اس ــای صنف در واحده
ــار  ــازار اظه ــگار ب ــا خبرن ــو ب ــدی اشــجع در گفت وگ مه
داشــت: بــا توجــه بــه حاکمیــت وضعیــت کرونایــی در اســتان 
اردبیــل و حمایــت از تولیــدات داخلــی جشــنواره ویــژه نوروزی 
ــی  ــای صنف ــتی در واحده ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ب

ــود. ــزار می ش ــتان برگ اس
ــرایط الزم  ــه ش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
ــه همیــن منظــور  ــدارد ب ــرای برگــزاری نمایشــگاه وجــود ن ب
تمهیــدات الزم بــا هــدف حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان مبنــای کار قــرار گرفتــه کــه در دســتور کار 
قــرار گرفتــه و بــه همیــن منظــور اصنــاف و ســازمان صمــت 
بــا همــکاری همدیگــر بــرای ارائــه تخفیفــات ویــژه تمهیداتــی 

ــد. ــر گرفته ان را در نظ
ــه داد:  ــل ادام ــز اســتان اردبی ــاف مرک ــاق اصن ــس ات رئی
ــد مجــوز الزم  ــا اتحادیه هــا می توانن ــه ب ــا مراجع ــداران ب خری
را اخــذ و نســبت بــه خریــد شــیوه نمایشــگاهی اقــدام کننــد 
کــه ایــن مســئله بــه عنــوان اولویــت اساســی مطــرح اســت و 
در ایــن راســتا انتظــار مــی رود تــا کســبه و بازاریــان نســبت بــه 
رعایــت اصــول بهداشــتی از خدمت رســانی بــه افــراد بی توجــه 

بــه مســائل بهداشــتی خــودداری کننــد.
ــی  ــا تعطیل ــاط ب ــه داد: موضوعــی در ارتب اشــجع ادام
اصنــاف مطــرح نشــده و تصمیمــی در ایــن زمینــه اتخــاذ 
نشــده اســت، چــرا کــه هــدف اصلــی مــا فعالیــت اصنــاف 
و بازاریــان اســت بــه شــرطی کــه هــر حــوزه و فــرد بــه 
نوبــه خــود نســبت بــه رعایــت موازیــن بهداشــتی و 
ســطح  در  بی مــورد  تــردد  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری 

ــد. ــدام کنن ــهر اق ش
ــر  ــکاری همدیگ ــا هم ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک وی تصری
ســال خوشــی را بــرای خــود و دیگــران رقــم بزنیــم و وضعیت 
کرونایــی اســتان را در شــرایط متعــادل و پایــدار نگــه داریــم، 
چــرا کــه در حــال حاضــر ایــن موضــوع بیــش از هــر مســئله 
دیگــری حائــز اهمیــت اســت و بایــد بــه ایــن موضــوع اهمیت 

ویــژه ای داشــته باشــیم.

می؛  عمو بط  ا و ر رش  ا گز به 
شرکت  مدیرعامل   اعوانی  علیرضا 
اختتامیه  جلسه  در  سمنان  استان  گاز 
مدیریت  ملی  جایزه  دوره  ششمین 
مهمترین  ز  ا داشت:   ز  برا ا نرژی  ا
اقداماتی که می تواند کل چرخه تولید، 
توزیع تا مصرف انرژی را تحت تاثیر 
از  قرار داده و به بهترین نحو ممکن 
نماید  گیری  بهره  گرانبها  منابع  این 
»مدیریت انرژی« است که می تواند 
در شرایط کنونی، به عنوان مهمترین 
بی رویه  افزایش  کنترل  جهت  ابزار 
و  رفت  هدر  از  جلوگیری  و  مصرف 

انرژي بکارگیری شود.  اتالف 
استان  گاز  شرکت  افزود:  وی 
کیفیت  سطح  ارتقای  هدف  با  سمنان 
هرچه  انجام  راستای  در  و  خدمات 
نیز جهت  و  مأموریت خود  تر  مطلوب 
توسعه پایدار ؛ مدیریت مصرف انرژی 

را در دستور کار قرار داده است. 
و  ر  استقرا د:  دا مه  دا ا نی  اعوا
بکارگیری اصولي و مناسب »مدیریت 
انرژي« الزمه بهینه سازی مصرف بوده 
که به معنای انتخاب الگوی صحیح و 
عملی در مصرف انرژی است که عالوه 
اقتصادی،  رشد  استمرار  تضمین  بر 

های  حامل  رفت  هدر  کاهش  موجب 
انرژی و نیز کاهش اثرات سوء ناشی از 
استفاده ناصحیح از آن بر محیط زیست 

و جامعه می گردد.
در جلسه اختتامیه، تالش و همدلی 
استان  گاز  مجموعه  جدی  اهتمام  و 
سمنان در طول مدت ارزیابي از طرف 
تیم ارزیابي شایسته تقدیر عنوان شد و 
با  سرارزیاب،  بعنوان  زلفخانی  سلمان 
با  و  شرکت  عملکرد  بررسی  به  اشاره 
توجه به شواهد و سوابق بررسی شده، 

فرآیند ارزیابی را یک فرآیند چندسویه 
تجربیات  ثبت  و  انتقال  با  که  دانست 
به  تواند  بهبود می  نقاط  ارائه  و  موفق 

یادگیری های مشترک منتج شود.
مهندس بهزاد خلیلی مدیر انرژی 
ضمن  نیز  سمنان  استان  گاز  شرکت 
بیان اهتمام مجموعه شرکت گاز استان 
سمنان در زمینه بهبود فرآیندهای خرد و 
کالن مدیریت انرژی، پروژه های اجرا 
شده در زمینه مدیریت انرژی و کربن 
را بسیار مهم و شایسته توجه برشمرد و 

از آنها به عنوان نمونه های جاودان و 
قابل الگوبرداری یاد کرد.

الزم به ذکر است احداث ساختمان 
از  استفاده  با  شهمیزاد  شهر  گاز  اداره 
هوشمند  و  نوین  تکنیکهای  و  مصالح 
نیروگاه  احداث  انرژی،  کاهش مصرف 
محوطه  در  خورشیدی  کیلوواتی   ۱۲٥
انبارها و استفاده از سامانه دیدبان انرژی 
بعنوان اقدامات اجرایی و برجسته شرکت 
مدیریت  حوزه  در  سمنان  استان  گاز 

انرژی ارزیابی شد.

در جلسه اختتامیه ارزیابی شرکت گاز استان سمنان در ششمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی عنوان شد: 

شرکت گاز استان سمنان؛ سازمانی پیشرو در بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی

و  منظر   ، سیما زمان  سا رئیس 
فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: 
این  همه  حال  باشند  مطمئن  شهروندان 
هیچ  و  است  خوب  والفجر  بلوار  درختان 

درختی قطع نشده است.
با  گفت وگو  در  پور  بضاعتی  پیمان 
پایگاه خبری کرج امروز با اشاره به گالیه 
شهروندان در خصوص ناپدید شدن بخشی 
بلوار  شرقی  جنوب  محدوده  درختان  از 
گذشته  سنوات  طی  کرد:  اظهار  والفجر، 
تعداد زیادی درخت که اغلب از نوع توت 

کاکوزا هستند، در محدوده جنوب شرقی 
بلوار والفجر کاشته شده است.

این  کاشت  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
محدوده  این  که  شدیم  متوجه  درختان 
از  پیگیری وی  با  و  دارد  مالک شخصی 
طریق سیستم قضا در نهایت رأی دادگاه 

در خصوص قلع وقمع درختان صادر شد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج اضافه کرد: 
با دستور محاکم قضایی چاره ای جز جا 
به جایی این درختان باقی نمانده بود به 

این  اصولی  فرایندی  طی  دلیل  همین 
تهران  کرج-  اتوبان  حاشیه  به  درختان 

منتقل شدند.
تأکید کرد: شهروندان  بضاعتی پور 
مطمئن باشند حال همه این درختان خوب 
است و هیچ درختی در این محدوده قطع 
اجرای  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  نشده 
طرح اهدای نهال رایگان به شهروندان از 
این هفته آغاز می شود، گفت: شهروندان 
مقابل  در  نهال  دریافت  برای  می توانند 
مناطق  شهرداری های  و  کرج  مصلی 

حضور یابند.
و  منظر   ، سیما مان  ز سا ئیس  ر
کرج  ری  شهردا شهری  سبز  فضای 
درخت  کاشت  امکان  اگر  حتی  افزود: 
شرایطی  ندارد،  وجود  شهروندان  توسط 
خود  درخواست  متقاضیان  تا  فراهم شده 
را به سامانه ۱۰۰۰۱۱٤۷ ارسال کنند و 
نیابت  به  سازمان  سبز  فضای  نیروهای 
مشخصات  با  را  درختی  آن ها  طرف  از 
ارسال شده بکارند و بعد از پالک گذاری 

برای شهروندان ارسال کنند.

درختان بلوار والفجر به حاشیه اتوبان منتقل شده اند

روابط  مدیر  رضایتی  غالمرضا 
عمومی شرکت توزیع برق استان ایالم 
گفت: با توجه به آغاز پیک چهارم کرونا 
و در راستای کاهش مراجعات حضوری 
دسترسی  سهولت  همچنین  و  مردم 
مشترکین به خدمات شرکت توزیع برق، 
اپلیکیشن خدمات غیرحضوری برق با نام 

“برق من” راه اندازی شده است.
می توانند  مشترکان  افزود:  وی 
روی  بر  من  برق  اپلیکیشن  نصب  با 
به  مراجعه  بدون  خود  همراه  تلفن های 
ادارات برق درخواست های خود را ثبت 
عمومی  روابط  کنند.مدیر  پیگیری  و 
داشت:  اظهار  ایالم  برق  توزیع  شرکت 

نمایش اطالعات و وضعیت آخرین قبض، 
مشاهده خاموشی های با برنامه، اعالم 
خاموشی،  معابر،ثبت  روشنایی  مشکل 
درخواست رفع حریم، رفع مشکل ضعف 
قبض،  آنی  پرداخت  امکان  برق،  ولتاژ 
قرائت  ثبت  مصرف،  سوابق  نمایش 
جمله  از  مشترکین)خوداظهاری)  توسط 
خدماتی است که با نصب این نرم افزار 

قابل دسترسی است.
رضایتی ادامه داد: کاربری این نرم 
آن  دانلود  با  و  بوده  راحت  بسیار  افزار 
از کافه باز می توان به تمامی خدمات 
ممکن  زمان  کمترین  در  برق  شرکت 

دسترسی پیدا کرد.

ارائه خدمات غیرحضوری با راه اندازی سامانه “برق من” فراهم است

نخستین مجموعه گردشگری آبی استان مازندران 
حضور  با  کال  الدین  صالح  سد  پیرامونی  محیط  در 
ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو و در قالب هفته چهل و سوم 
رسید.  بهره برداری  به  هرهفته_الف_ب_ایران  پویش 
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران ، این 
در  پیرامونی سدها  محیط  در  آبی  گردشگری  مجموعه 
وسعت حدود ٤۰ هکتار در فاز اول با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

آب  شرکت  مدیرعامل  یخکشی  ابراهیم  محمد 
منطقه ای مازندران در رابطه با این طرح گفت: سعی ما بر 
این است تا در استان از ظرفیت همه تاسیسات آبی برای 
مباحث گردشگری استفاده کنیم. در همین راستا امروز 
عالوه بر سد صالح الدین کال به طور همزمان بهره برداری 
آبی مجموعه سد برنجستانک و  فاز اول گردشگری  از 
همچنین عملیات اجرایی گردشگری آبی دو پروژه دیگر 

از جمله سد الیماالت و آب بندان اسب چین آغاز شد.

 ۱6۰ را  پروژه ها  این  گذاری  سرمایه  ارزش  وی 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: در فاز اول این پروژه ها 
به کار  مشغول  مستقیم  به صورت  نفر   ۱6۰ وی  بر  بالغ 

خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در پایان 
مدت بازگشت سرمایه این طرح ها را کمتر از پنج سال 
ذکر کرد و گفت: این مجموعه ها فرصت مناسبی را برای 
گذراندن اوقات فراغت برای مردم ما فراهم خواهند کرد 

در قالب هفته چهل و سوم پویش هرهفته_الف_ب_ایران؛
مجموعه گردشگری آبی سد »صالح الدین کال« در استان مازندران افتتاح شد



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1690- سه شنبه 12 اسفند 1399 ایران 

اداره  رئیس  نادرنیکخواه 
می  سال ا د  شا ر ا و  هنگ  فر
درخصوص  شهریار  شهرستان 
فعالیت های فرهنگی صورت گرفته به همت 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
شهریارگفت:شیوع ویروس کرونا در جهان 
و کشور عزیزمان ایران تمامی فعالیت های 
روزمره را تحت الشعاع قرار داد و بسیاری 
از کسب و کارها را به تعطیلی کشاند. حوزه 
بیماری  این  اثرات  از  نیز  هنر  و  فرهنگ 
که  آنجا  از  و  نمانده  نصیب  بی  منحوس 
بسیاری از فعالیت های این حوزه بصورت 
 ، ها کنسرت  نند  اجتماعی)ما و  گروهی 
صحنه  اجراهای  تجسمی،  های  نمایشگاه 
ای نمایش و آموزشهای موسیقی و تجسمی(  
قابل اجراست لذا با تعطیلی روبرو گشت. از 
طرفی فضای مجازی این فرصت را در اختیار 
هنرمندان قرار داد تا آموزش های آنالین را 
در دستور کار خود قرار داده و حتی نمایشگاه, 
عصر شعر و نشست های فرهنگی مجازی را 

نیز برگزار نمایند.
و  فرهنگ  افزود:اداره  ادامه  در  وی 
ارشاد اسالمی با استفاده از پتانسیل انجمن 
هایی  برنامه  خود  هنری  و  فرهنگی  های 
شهرستان  سطح  در  مناسبتی  بصورت  را 
مردم  که  را  فراغتی  اوقات  تا  نمود  برگزار 
اجباراً بواسطه قرنطینه بیماری کرونا در آن 
قرار داشتند را غنی گرداند که از آن جمله 
میتوان به چالش داستان نویسی با موضوع 
کرونا و جشنواره عروسک گردانی در منزل 
اشاره کرد. عصر شعرهای  مناسبتی بسیاری 
توسط انجمن های ادبی در فضای مجازی 
برگزار شد که از جمله آنها می توان به فتح 

خرمشهر، ایام ارتحال امام)ره(، دهه کرامت، 
هفته دفاع مقدس و.....اشاره کرد.

بحث  در  ره  دا ا ین  ا مهم  لیت  فعا
صدور مجوز موسسات فرهنگی هنری تک 
منظوره و چند منظوره، کانونهای فرهنگی 
تبلیغاتی،  آگهی  کانونهای  مساجد،  هنری 
سردرب اصناف، موسسات فرهنگی قرآنی 
تر  فا د یندگی  نما  ، ه منظور چند  و  تک 
های  آموزشگاه  سراسری،  های  روزنامه 
تبلیغاتی  طرحهای  کران  ا هنری،  د  زا آ
همگی  سالجاری  در  که  باشد  می   ... و 
به  مجازی  فضای  سوی  و  سمت  آنها 
کرونایی  شرایط  این  در  تا  گرفته  خود 
کارشناس  بین  حضوری  مواجهه  کمترین 

پذیرد. و متقاضیان صورت 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان شهریار ضمن تقدیر از همکاری 
در  شهرستان  ریهای  شهردا حمایت  و 
در  هنری  فرهنگی  های  فعالیت  برگزاری 
ها  برنامه  این  داشت:ازاهم  بیان  سالجاری 
آینده  تجسمی»من  جشنواره  جوایز  اهداء 

همکاری  با  تهران  استان  روشن«  ای 
از پژوهشگران  باغستان، تجلیل  شهرداری 
حوزه فرهنگ و تقدیر از هنرمندان هنرهای 
نهایی  مرحله  به  یافته  راه  نمایش  های 
شهرداری  حمایت  با  استان  تئاتر  جشنواره 
هفته  در  دوکتاب  از  رونمایی  شهریار، 
شهرداری  همکاری  با  کتابخوانی  و  کتاب 
نویسی  داستان  مسابقه  برگزاری  صباشهر، 
با همکاری  گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
دهمین  برگزاری  شهر،  شاهد  شهرداری 
هنرمندان  بسیج  داستانی  ادبیات  جشنواره 
استان تهران با حمایت شهرداری باغستان، 
برگزاری سوگواره شعر یاس و قاسم بمناسبت 
شهادت حضرت زهرا)س( و اولین سالگرد 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با 
حمایت شهرداری فردوسیه، برگزاری مسابقه 
عکاسی با تلفن همراه با محوریت شهادت 
با همکاری شهرداری  قاسم سلیمانی  حاج 
صباشهر و برگزاری مسابقه دلنوشته ای برای 
با همکاری شهرداری  قاسم سلیمانی  حاج 

وحیدیه می باشد.

جلسات  از  شد:یکی  یادآور  نیکخواه 
اداره  این  با  آن  دبیری  مهم شهرستان که 
می باشد شورای فرهنگ عمومی است که با 
وجود محدودیت های کرونایی نشست های 
تخصصی را با کارشناسان حوزه های مختلف 
برگزار نمود و دستور جلسات ارزشمندی را به 
تصویب رساند که چنانچه توسط نهادهای 
متولی اجرا شوند شاهد کاهش آسیب های 

اجتماعی در سطح شهرستان خواهیم بود.
سال  از  که  مباحثی  از  دیگر  یکی 
آن  معضالت  حل  پیگیر  تاکنون  گذشته 
مطبوعاتی  های  کیوسک  موضوع  هستیم 
است. طبق قانون این اداره مسئول صدور 
مطبوعاتی  های  کیوسک  فعالیت  پروانه 
هماهنگی  عدم  متأسفانه  لیکن  باشد  می 
شهر  شوراهای  و  شهرداریها  الزم  های 
دراین خصوص, موجبات استقرار دکه های 
مطبوعاتی در سطح شهر را نموده که جلوه 
برای سیما منظر  را  ناموزونی  های بصری 

شهری رقم زده است.
انجمن  دبیر  داد:بعنوان  ادامه  وی 
کتابخانه های عمومی شهرستان به همراه 
نزدیک  از  اداره کتابخانه ها  رییس محترم 
با مشکالت کتابخانه ها آشنا بوده و جهت 
رفع موانع موجود و توسعه آنها تمام تالش 

خود را بکار خواهیم بست.
 ٥۰ بر  بالغ  شهریار  شهرستان  در 
بر  که  دارند  فعالیت  هنری  آزاد  آموزشگاه 
و همچنین  مداوم  های  تعطیلی  کرونا،  اثر 
فشار مضاعف اقتصادی در بخش اجاره بها 
ملک، حدود ۱۰ واحد از آنها تعطیل گردیده 
فعالیت  به  با ظرفیت یک سوم  نیز  بقیه  و 

خود ادامه می دهند.

تشریح فعالیت های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار 
در سال جهش تولید

رییس دانشگاه علوم پزشکی :
تا پای جان برای حفظ سالمت مردم ایستاده ایم

مرکــزی _ دکتــر ســید محمــد جمالیــان در جلســه با روســای 
مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر اراک و بیمارســتان های شهرســتان 
هــا، افــزود: بــا توجــه بــه پایــان ســال ٩٩ و تعطیــالت نــوروز و از 
طرفــی جهــش هــای گوناگــون ویــروس کرونــا، بــا تمــام تالش و 
تــوان و شــبانه روز در حــال پیگیــری و رفــع چالــش هــای موجــود 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــم ب ــکالت بتوانی ــل مش ــا حداق ــا ب ــتیم ت هس
بهداشــتی و درمانــی بــه مــردم اســتان بپردازیــم تــا شــهروندان در 

ایــن بابــت مشــکلی نداشــته باشــند.
متولــی ســالمت اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 
یــاد بگیریــم کــه بــا کرونــا زندگــی کنیــم، یادآورشــد: در تمامــی 
برنامــه ریــزی هــا و سیاســت گــذاری هــای مــا کرونــا بایــد لحــاظ 
ــا و جهــش هــای نوپدیــد آن  ــه وســیله کرون ــا ناگهــان ب شــود ت

غافلگیــر نشــویم.
وی تاکیــد کــرد: امیــد مــی رود بــا هماهنگــی صــورت گرفته، 
واکسیناســیون علیــه کرونــا هرچــه ســریعتر صــورت پذیــرد تا یکی 

از نگرانــی هــای مــا در ایــن زمینــه رفع شــود.
ــه منظــور رفــع چالــش هــا و برنامــه ریــزی و  وی افــزود: ب
ــران  ــا و مدی ــان روس ــل می ــا و تعام ــر هماهنگی ه ــت بهت مدیری
مراکــز و شــبکه بهداشــتی درمانــی بــا پرســنل ســتادی دانشــگاه 
ــا  ــی ب ــد مراکــز درمان ــن بای ــد بیشــتر و بیشــتر شــود، همچنی بای
یکدیگــر نیــز روابــط ســازنده و حمایتــی بیشــتری داشــته باشــند 
چــرا کــه در ایــن روزهــای ســخت و نفــس گیــر تعامــل و حمایــت 

کــردن یکدیگــر مهــم مــی باشــد.
ــردم و  ــار م ــس در کن ــن نف ــا آخری ــا ت ــرد: م ــه ک وی اضاف
ــرای تامیــن تــک تــک  پرســنل بهداشــت و درمــان هســتیم و ب
منابــع از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهیــم کــرد و توقــع داریــم کــه 
ایــن تعامــل و حمایــت از طــرف مراکــز نیــز وجــود داشــته باشــد و 
مــردم نیــز بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مــا را یــاری کنند.

وی یادآورشــد: امســال بــا توجــه بــه بحــران کرونا ســال مالی 
ســختی را گذراندیــم کــه اگــر بودجــه طــرح تحــول ســالمت از 
ســوی وزراتخانــه تامیــن شــود، بــر بســیاری از مشــکالت فائــق 
ــوع  ــن موض ــر ای ــت پیگی ــدت و جدی ــه ش ــه ب ــد ک ــم آم خواهی

هســتیم.
ــا توجــه بــه  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک افــزود: ب
بحــران مالــی امســال، امیــد مــی رود کــه بــا هماهنگــی بیشــتر 
ــت  ــی دانشــگاه، نیازســنجی و اولوی ــور مال ــا ام ــز ب روســای مراک

ــه اضافــه جلوگیــری شــود. ســنجی شــود و از هزین
ــا  ــد ت ــه باش ــد دو طرف ــا بای ــه ه ــه رابط ــان اینک ــا بی وی ب
ــر مشــکالت  کمتریــن چالــش را داشــته باشــیم گفــت: عــالوه ب
ــال  ــی ســالمت در ح ــای عمران ــروژه ه ــا پ ــی و بحــث کرون مال
پیشــرفت اســت کــه همیشــه در هــر کاری موانــع زیــادی وجــود 
دارد، از تمامــی روســا و مدیــران خواهشــمندم کــه بــه شــایعات و 
ــد و وارد بحــث هــای سیاســی  ترمــز هــای خارجــی توجــه نکنن
نشــوند تــا بتوانیــم بــدون هیچگونــه حاشــیه در حــوزه بهداشــت 

ــم. درمــان پیشــرفت کنی

شهرسازی  و  راه  مدیرکل  رسمًا  بهادری  عبداهلل  مهندس 
استان ایالم شد

ــا حکــم مهنــدس اســالمی وزیــر راه و شهرســازی و طــی  ب
ــع وزارت  ــر ترکــی معــاون توســعه مناب ــا حضــور دکت مراســمی ب
راه وشهرســازی، مهنــدس عبــداهلل بهــادری رســمًا مدیــرکل راه و 
شهرســازی و رئیــس شــورای هماهنگــی راه و شهرســازی اســتان 

ایــالم شــد.
راه  رســانی  اطــالع  و  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
ــالن  ــه در س ــم ک ــن مراس ــالم در ای ــتان ای ــازی اس وشهرس
ــی  ــر ترک ــور دکت ــا حض ــالم ب ــتانداری ای ــی اس ــهید رجای ش
ــوذری  ــر ن ــازی، دکت ــع وزارت راه وشهرس ــعه مناب ــاون توس مع
سرپرســت اســتانداری ایــالم و جمعــی از مدیــران و مســئوالن 
ــم  ــن تکری ــد، ضم ــزار ش ــف برگ ــتگاههای مختل ادارات ودس
ــتان  ــازی اس ــابق راه و شهرس ــرکل س ــی مدی ــدس کاظم مهن
ــرکل راه  ــوان مدی ــه عن ــمًا ب ــادری رس ــداهلل به ــدس عب ، مهن
ــازی  ــی راه و شهرس ــورای هماهنگ ــس ش ــازی و رئی و شهرس

ــد. ــی ش ــالم معرف ــتان ای اس
ــاًل در  ــادری قب ــدهلل به ــدس عب ــت مهن ــر اس ــه ذک الزم ب
ــتان  ــدارس اس ــازي م ــرکل نوس ــالم ، مدی ــهردار ای ــمتهای ش س
ــرکل  ــاه، مدی ــتان کرمانش ــازي اس ــرکل راه و شهرس ــالم، مدی ای
اجــراي طــرح هــاي ملــي منطقــه ســه و چهــار کشــور در ســازمان 
مجــري وزارت راه و شهرســازي، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
مازنــدران ، عضــو هیــات مدیــره و معــاون برنامــه ریــزي و توســعه 
منابــع ســازمان ملــي زمیــن و مســکن کشــور خدمــت نموده اســت 
ــه راه و  ــتانی ب ــی و اس ــای مل ــای گرانبه ــه ه ــا تجرب ــون ب و اکن

شهرســازی اســتان بازگشــته اســت.
مهنــدس کاظمــی نیــز بــه بــا حکــم دکتــر خادمــی معــاون 
وزیــر و مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل 
ــوان سرپرســت اداره کل ســاخت وتوســعه  ــه عن و نقــل کشــور ب
راه هــاي منطقــه غــرب و مرکــز کشور)اســتان هــاي کرمانشــاه، 
کردســتان، ایــالم، لرســتان، خوزســتان، چهارمحــال و بختیــاري( 

منصــوب گردیــد.

طرح تسهیالتی بانک دی ویژه بانوان معرفی شد
بانک دی با هدف تکریم بانوان کشور، طرح تسهیالتی ویژه بانوان را اجرایی 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این طرح که با هدف ارج نهادن به بانوان 
کشور اجرایی شده است، تمامی بانوان شاغل و غیرشاغل می توانند با افتتاح حساب 

قرض الحسنه جاری در بانک دی از مزایای این طرح بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش، در این طرح که از ابتدای اسفندماه سال جاری آغاز 
حساب  افتتاح  با  می توانند  کشور  غیرشاغل  و  شاغل  بانوان  تمامی  است،  شده 
قرض الحسنه جاری با حداقل مبلغ ۲۰ میلیون ریال، از محل امتیاز میانگین حساب 
خود، کارت اعتباری حداکثر به مبلغ ٥۰۰ میلیون ریال، با نرخ ۱۸ درصد و اقساط 

۳6 ماهه دریافت کنند.
امکان واگذاری امتیاز دریافت تسهیالت به همسر یا فرزندان و ارائه خدمات 
بیمه ای مانند ارائه تخفیف در انواع بیمه نامه برای افتتاح کننده حساب یا همسر و 

فرزندان وی از دیگر مزایای جانبی این طرح است.
همچنین بانوانی که پیش از اجرای این طرح نزد بانک دی حساب داشته اند 

نیز می توانند از مزایای طرح تسهیالتی ویژه بانوان بهره مند شوند.
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به شعب بانک دی 
در سراسر کشور مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک دی به شماره 

تلفن۲۸٩۳۰ تماس بگیرند.

بازدید سرپرست معاونت مدیرعامل از شعب لرستان
کارکنان و مسووالن شعب باید اشراف کامل به آمار و اطالعات به روز و لحظه ای 

شعبه داشته باشند/بازدید مدیریت معاونت مدیرعامل از شعب لرستان
مرتضی صالحی سرپرست معاونت مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی و مدیر 
از  روابط عمومی  اداره کل  رئیس  احمدی  و مهدی  امور شعب غرب کشور  وقت 

استان لرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرنگاراستانی پایگاه خبری بانک مسکن–هیبنا,مرتضی صالحی 
سرپرست معاونت مدیرعامل در امورمالی و پشتیبانی و مدیر وقت امور شعب غرب 
کشور و مهدی احمدی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با همراهی مدیر 
شعب استان لرستان مرتضی دهداری زاده در بازدید از شعب استان لرستان در جریان 

فعالیت های شعب قرار گرفتند.
و  کارکنان  اشراف  پشتیبانی،  و  امورمالی  در  مدیرعامل  معاونت  سرپرست 
افزایش  همچنین  و  شعبه  لحظه ای  و  به روز  اطالعات  و  آمار  به  شعب  مسووالن 

بهره وری بانک را به عنوان دو محور اساسی فعالیت شعب مورد تأکید قرار داد.
مرتضی صالحی به اشراف کارکنان به  ویژه مسووالن شعب بر آمار و اطالعات 
شعبه تأکید کرد و یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مسووالن شعب را تسلط به 
آمارها، عملکرد مناسب، هدفمند و برنامه محوربودن، آشنایی با محصوالت و خدمات 
و اشراف کامل به تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک و راهبری و مدیریت 

مناسب برای کارکنان زیرمجموعه دانست.
مرتضی صالحی سرپرست معاونت مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، با اشاره 
به لزوم کوتاه نمودن فرآیند خدمات رسانی به مشتریان اظهار داشت: ساماندهی فرم 
های مشتریان و یافتن راهکار برای انجام امور به بهترین شیوه، عالوه بر افزایش 
بهره وری پرسنل، صرفه جویی در هزینه و زمان مشتریان و رضایت آنان را نیز به 
دنبال خواهد داشت. وی همچنین ارتباط موثر و سازنده با همکاران شعب را ازمدیران 
استان خواستار شد و اضافه کرد: مسووالنی که برای ابراز احساسات و مشکالت 
همکاران، وقت می گذارند، نقش تاثیرگذاری در القاء حس همدلی و درک متقابل 

در پرسنل زیرمجموعه ایفا می کنند.
سرپرست معاونت مدیرعامل در امورمالی و پشتیبانی، همچنین ضمن دیدار 
نزدیک با تک تک همکاران و بررسی مشکالت و نیازهای آنان، از تالش همکاران 
به مشتریان علیرغم  آنان  لرستان قدردانی کرد و خدمات رسانی  استان  شعب در 
دست و پنجه نرم کردن با مشکالت همه گیری ویروس کرونا، را ستودنی دانست.

مرتضی صالحی سرپرست معاونت مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی و مدیر 
وقت امور شعب غرب کشور در ادامه گفت :در شرایط فعلی نیاز اساسی به ارائه خدمات 
غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها ، بیش از پیش احساس می شود و باید در 
ادامه این مسیر، امکانات و خدماتی که امکان ارائه آن به صورت غیر حضوری وجود 
دارد به مشتریان اطالع رسانی شود، همچنین مشتریان بانک به استفاده از خدمات 

غیرحضوری تشویق شوند تا شاهد کاهش رفت و آمد مردم به شعب بانک باشیم.
مهدی احمدی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن در حاشیه بازدید از 
شعب لرستان گفت : شعب، ویترین سازمان بوده و نظم بصری در شعب تاثیر مستقیم 
در ایجاد نقشی ماندگار از سازمان در ذهن مشتریان دارد. عالوه بر این، خدمات رسانی 
مطلوب به مشتریان، در گرو ایجاد فضای کاری مناسب برای همکاران و ایجاد رضایت 
در آنان می باشد. وی افزود: مدیران ارشد استان باید همواره با برگزاری جلسات 
متعدد در قالب کمیته های تخصصی ، محل استقرار تک تک شعب و فضای داخلی 
و خارجی آنان، مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند و اقدامات الزم برای بهسازی، 

نوسازی، بازسازی یا جابجایی شعب، براساس اولویت های منطقه صورت پذیرد.

طرح »آینده داران« بانک آینده؛ این بار در سراسر کشور
بانک آینده، در آستانه سال جدید، طرح اعتباری »آینده داران« را در سراسر 

کشور، عملیاتی کرد.
این طرح که با هدف ارزش آفرینی هر چه بیش تر و امکان خریدی آسان و متنوع 
برای مشتریان، پیش از این صرفًا در سطح استان تهران، کاربرد داشت، از این پس 
برای عموم مشتریان حقیقی و حقوقی بانک در سراسر کشور، قابل بهره برداری است.

سپرده های  انواع  دارای  که  آینده  بانک  حقوقی  و  حقیقی  مشتریان  تمام 
شتاب،  بلندمدت  سپرده های  قرض الحسنه،  سپرده های  جمله:  از  سرمایه گذاری 
آینده ساز و واحدهای سرمایه گذاری صندوق گسترش فردای ایرانیان باشند، می توانند از 
اسفندماه سال ۱۳٩٩ با ثبت نام در سامانه پیشخوان مجازی )abplus.ir( یا سامانه 
ساتا )ir.sata.ba۲٤(، بر اساس امتیاز اعتباری خود، اعتباری تا سقف ٥۰۰ )پانصد( 
میلیون ریال دریافت کرده و با مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی از مراکز فروش طرف 
قرارداد با بانک آینده از مزایای این طرح، بهره مند شوند. فهرست کامل فروشگاه ها را 

می توانید بر روی سایت بانک آینده به نشانی ir.Ba۲٤ مالحظه فرمایید.
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واراضی  ثبتی   وضعیت  تکلیف  تعیین  ۳قانون  ماده  موضوع  آگهی  اجرای  در 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده ۱۳آئین 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب٩۰/٩/۲۰- امالک واحدثبتی تربت جام  

به شرح ذیل آگهی می گردد .
مالکانه  تصرفات  شماره۱۲/۱۰-۱۳٩٩6۰۳۰6۰۰۷۰۰٤6۷۰/۱۳٩٩  راي  برابر 
بالمعارض متقاضي آقاي خداداد خدادادي حسن آبادي درششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت ۳۳,6٥ مترمربع پالک ۸۸۸فرعي  از ۱66-اصلي  واقع در بخش ۱۳ مشهد 

خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات  شماره۱۲/۱۰-۱۳٩٩6۰۳۰6۰۰۷۰۰٤6۷۲/۱۳٩٩  راي  برابر 
بالمعارض متقاضي آقاي خداداد خدادادي حسن آبادي درششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت ٤٤,۰٥ مترمربع پالک ۸۸۸فرعي از ۱66-اصلي   واقع در بخش ۱۳ مشهد 

خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   ۱۳٩٩/۱۲/۱۰-۱۳٩٩6۰۳۰6۰۰۷۰۰٤6۷٤ شماره  راي  برابر 
منزل  باب  یک  ششدانگ  در  گرمابسفلي  علیزاده  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
مسکونی به مساحت ۱٩۷,۳ مترمربع پالک ۰ فرعي از باقیمانده ۸۱٤-اصلي واقع در 
بخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری 

جام  محرز گردیده است
لذابه موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
واراضی  ثبتی   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  وماده  فاقدسندرسمی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده ۱۳ایین نامه مربوطه این آگهی  در دونوبت به فاصله 
۱٥روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص 
ذینفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل 
تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
از  مراجعه متضرر  مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع 

به دادگاه  نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۲/۱۲/٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۲/۲۸/٩٩

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳٩۰/٩/۲۰ امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 
۱٤ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
آقای نور محمد جهانی به شناسنامه شماره ٤٩٤۸ کدملی ۰۷٤۸۳۸٩۱6٤ صادره تایباد فرزند 
عبدالعزیز در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۷۳٩/٥۱ متر مربع پالک شماره ۱٥۳ فرعی از 
۲٥۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱٤ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از 
مالکیت سهم االرضی محمد اشرف فاضلی و از محل تمامت مالکیت سهم االرثی خانم فاطمه 
فاضلی و از محل تمامت مالکیت سهم االرثی محمد شریف فاضلی از محل قسمتی از مالکیت 
سهم االرثی مرحومه لیلی جهانی از محل قسمتی از مالکیت رسمی مرحوم نوروز جهانی و قسمتی 

از پالک کالسه ٩6-۱٥ 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱٥ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
از تاریخ  باید  منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
به معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 

غالمرضا اقازاده 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۱/۲۷/۱۳٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲/۱۲/۱۳٩٩

آگهی فقدان سند مالکیت 
های  شماره  به  رسمی  نامه  وقیم  نام  وکالت  استناد  با  چی  چایی  سیمین  خانم 
۲٥۰۸٥ – ٩٩/۱٥/۱۲ دفتر ۱۰٤٤ تهران و ۸6۰۳۷ – ٩۱/۷/۱٥ دادسرای عمومی و 
انقالب سنندج و برابر استشهادیه شماره 66۷۷- ٩٩/۱۲/۱۰ که به تایید دفتر اسناد رسمی 
شماره ۱٤ سنندج رسیده مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ پالک ۳۷6 اصلی 
بخش ۱ سنندج به نام خانم بهاره مصلح و افشین چایی چی شماره سریال های ۳۷۲۳۱6 
و ۳۷۲۳۱۷ که برابر سند رهنی ۱۸۷٤۰ – ٩٩/6/۱٩ دفتر ٩۳ نزد صندوق کارافرینی 
امید در رهن میباشد به علت نامعلومی مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده اند که مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
مصوب ۱۳۸۰/۱۱/٤ در یک نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان- شهرستان سنندج   م الف ۱6۰۳٩۲ 

و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۸۰۳۲۲۰٩ سال ٩۷,٤۰۷۲ موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی رضاپشتگاه قاسمی 
به کد ملی ۲۲۷٩٤6۱۱۷۱ صادره از رامسر فرزند رمضانعلی ششدانگ یک قطعه 
زمین مشجر مشتمل برساختمان به مساحت ٤۰٤٤,٩6 مترمربع دارای پالک 
٥٥ مفروزی از پالک ٥ فرعی از پالک ۱۳۳ اصلی بخش ٤ واقع در قریه کنگه 
دشت خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱٥ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
به مرجع  را  برثبت خود  اعتراض  اعتراض دادخواست  تاریخ  از  مدت یک ماه 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : 
۱۳٩٩,۱۲,۱۲ تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱۳٩٩,۱۲,۲6 هادی مالحسینی سرپرست 

ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱٩٩۱۰٤۷۱

و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۸۰٤۳6۸۷ سال ٩۸,۱٩۳۳ موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی مریم مجرد به کد 
ملی ۰۰6۱۸۳۱۱٩۰ صادره از تهران فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین 
محصورومشجر به مساحت ٤۸۱ مترمربع دارای پالک ۲۳۰ فرعی از پالک ٤6 
اصلی بخش ۳ واقع در قریه استخرسر خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱٥ روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشارنوبت دوم : ۱۳٩٩,۱۲,۲6 هادی  انتشارنوبت اول : ۱۳٩٩,۱۲,۱۲ تاریخ 

مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱٩٩۱۰٤۷۳

موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت 
شماره ۸۰۳٩۲6٩ سال ٩٩,٥۳6 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
به کد  الهاکی  مالکیت متقاضی معصومه  مالکانه بالمعارض  تنکابن تصرفات 
ملی ۲۲۱۸۲۲٩۳۲۳ صادره از تنکابن فرزند عیسی ششدانگ یک قطعه زمین 
مشجر به مساحت ٥۳٥ مترمربع دارای پالک ۱۳۸۸ مفروزی از پالک ٥٩ فرعی 
از پالک ۱6 اصلی بخش ۳ واقع در قریه شاقوزکوتی خریداری شده از مالک 
رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱٥ روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۳٩٩,۱۲,۱۲ تاریخ انتشارنوبت دوم : 

۱۳٩٩,۱۲,۲6 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱٩٩۱۰٤۷٤

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک برابر رای شماره 
۱۳٩٩6۰۳۱۰۰۰۱۰۰۷6۳٤ مورخ ۲٩-۱۰-٩٩ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه 
آقای علی اصغر محمدی رسکتی فرزند قدرت نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲6٩,۱۰- متر 
مربع قسمتی از پالک ۳٤٥۳ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت 
ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱٥ روز آگهی می شود 
اعتراضی  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را مراجع 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: ۲۷-۱۱-٩٩ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲-۱۲-٩٩ 

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
م-الف ۱٩٩۰٩۸٥۰

خیران اصفهان در بیست و هشتمین همایش ساالنه 
موسسه خیریه امام حسین علیه السالم که به غیر حضوری 
تامین مسکن  برای  تومان  میلیون  برگزار شد، حدود ۷۰۰ 

نیازمندان هدیه کردند.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین 
هشتمین  و  بیست  مسکن،  حوزه  تخصصی  السالم،  علیه 
همایش ساالنه این موسسه خیریه به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و ممنوعیت برپایی همایش ها به صورت غیر حضوری 

و با همکاری مرکز سیمای اصفهان برگزار شد.
این همایش هر ساله با حضور ٤۰۰ الی ٥۰۰ نفری 
خیران اصفهانی برگزار می شد و کمک حاصل از آن برای 
نیازمند در سطح شهر اصفهان هزینه  حل مشکل مسکن 
بهترین  ساالنه  همایش  در  همگانی  حضور  می شد.امکان 

مزیت همایش غیرحضوری بود.
امام  خیریه  موسسه  مدیرعامل  صرافان،  حسینعلی 
برگزاری  اینکه  بیان  با  ارتباط  این  در  السالم  علیه  حسین 
همایش ساالنه غیر حضوری این موسسه خیریه در راستای 
کرونا  شیوع  ابتدای  از  موسسه  این  در  که  اقداماتی  دیگر 
تاکنون در بستری فضای بوده است، اظهار داشت: برگزاری 

غیرحضوری این همایش برای ما مایه خرسندی است چرا 
که با این اقدام افراد زیادی امکان حضور در این همایش 

را داشتند.
وی با بیان اینکه برگزاری این همایش با استفاده از 
ظرفیت سیمای مرکز استان می تواند نسبت به معرفی بیشتر 
موسسه خیریه به همشهریان کمک قابل توجهی داشته باشد، 
افزود: در سال های آینده نیز چنانچه شرایط بیماری کرونا 
اجازه دهد در کنار همایش حضوری همایش مجازی را نیز 
علیه  امام حسین  داشت.مدیرعامل موسسه خیریه  خواهیم 
السالم با بیان اینکه تمام کمک های واریزی به حساب های 
این موسسه خیریه به صورت شفاف در رسانه  این موسسه به 
صورت ساالنه بارگذاری می شود، افزود: شفافیت اصل اساسی 
در موسسه خیریه امام حسین علیه السالم است و می توان 

گفت راز موفقیت ما نیز همین امر است.
وی در ادامه با بیان اینکه ساخت مسکن ارزان را در 
دیعه  و  تعمیر  هزینه  خرید، کمک  هزینه  ارائه کمک  کنار 
مسکن در دستور کار داریم، افزود: تاکنون با همت خیران این 
موسسه خیریه ۲۳۰ واحد را به بهره برداری رسانده ایم و ۱۱۰ 
واحد دیگر نیز در سال ۱٤۰۰ تحویل متقاضیان خواهد شد.

صرافان اضافه کرد: خوشبختانه در بیست و هشتمین 
همایش ساالنه موسسه خیریه امام حسین علیه السالم که 
به صورت مجازی برگزار شد ۷۰۰ میلیون تومان برای تامین 

مسکن نیازمندان هدیه کردند.
عشق و خیر دو عصاره فرهنگ ایرانی است

فرهنگی  مؤسسه  مدیرعامل  آذر،  اسماعیل  همچنین 
هشتمین  و  بیست  مجری  عنوان  به  که  فرهنگیان  هنری 
السال،  علیه  حسین  امام  خیریه  موسسه  ساالنه  همایش 
تخصصی حوزه مسکن در این همایش حضور یافت با بیان 
اینکه عصاره فرهنگ ایرانی در دو واژه عشق و خیر خالصه 
می شود، اظهار داشت: خوشبختی ما در یک جامعه به دیگری 
وصل است و وقتی می توانیم به خدا وصل باشیم که دیگران 

هم موفق باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه اعتقاد  خاصی به موسسه 
خیریه امام حسین علیه السالم دارم، اضافه کرد: فعاالن این 
از قطب های صنعتی کشور هستند  موسسه هر کدام یکی 
از  را روشن کرده اند که خودشان  آنها چراغی  این رو  از  و 
به  نیز  را  دیگران  و  داشته  نگه  روشن  را  آن  دارایی شان 

مشارکت در آن دعوت می کنند.

در همایش 28 ام موسسه خیریه امام حسین علیه السالم؛
خیران اصفهان 700 میلیون تومان برای تامین سرپناه نیازمندان اصفهان هدیه کردند



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1690- سه شنبه 12 اسفند 61399 ورزش دنیای 

ادعای وکیل فدراسیون جودو:
جودو ایران رفع تعلیق شد!

طبق اعالم وکیل پرونده جودوی ایران در دادگاه CAS، رای این پرونده بعد 
از مدت ها انتظار به سود ایران رقم خورد.

اعالم  را  خود  تعلیق  رفع  رسمی  به صورت  جودو  فدراسیون  هنوز  اینکه  با 
نکرده، اما هم وکیل پرونده و هم مسئوالن این فدراسیون از یک پیروزی بزرگ 

خبر می دهند.
جودوی ایران از شهریورماه سال ٩۸ و بعد از اتفاقاتی که برای سعید مالیی 
با  با حکم فدراسیون جهانی تعلیق شد.  در مسابقات جهانی ۲۰۱٩ ژاپن رخ داد، 
توجه به اینکه مالیی دیگر به ایران بازنگشت و برخی اخبار هم علیه ایران منتشر 
می شد، فدراسیون جهانی با محوریت ویزر، رییس این فدراسیون تصمیم به تعلیق 

ایران گرفت.
در یک سال و نیم اخیر روند اعتراض به این رای در جریان بوده، اما برخی 
مسائل باعث به تعویق افتادن رسیدگی به این پرونده در دادگاه CAS  شد. اعتراض 
ایران از مدت ها قبل در دادگاه بین المللی ورزش ثبت شد و وکال و کارشناسان 

زیادی روی این پرونده کار کردند.
در نهایت شهریورماه امسال بود که آرش میراسماعیلی رییس فدراسیون جودوی 
ایران به همراه داورزنی و سجادی و البته وکیل پرونده راهی سوییس شدند تا در 

دادگاه CAS دفاعیه و اعتراض خود را اعالم کنند.
قرار بود تا یک ماه بعد از انجام این دادگاه اگر توافقی بین دو طرف صورت 

نگرفت، دادگاه رای را اعالم کند، اما چندین بار زمان اعالم رای به تعویق افتاد.
در نهایت روز گذشته از گوشه و کنار خبر رسید که رای پرونده جودوی ایران 
اعالم شده و یک پیروزی که شاید تا حدودی هم غیرمنتظره بود، رقم خورده است. 
در  داشت،  برعهده  را   CAS دادگاه  در  ایران  پرونده  وکالت  وکیل که  امیر ساعد 
اینستاگرام خود مدعی شد دادگاه حکمیت ورزش رای به رفع تعلیق جودوی ایران 
داده است.فعال فدراسیون جودو واکنشی به اعالم رای نداشته، اما در تماسی که با 
مسئوالن این فدراسیون داشتیم، اعالم کردند نتیجه پرونده به سود ایران بوده و 
به زودی به صورت رسمی این موضوع اعالم می شود. گویا رای اعالم شده بسیار 

طوالنی است و ترجمه و تنظیم آن زمان زیادی می برد.
با اینکه خیلی از اهالی ورزش در ایران به دلیل سابقه شکست های متعدد 
المللی خیلی به این پرونده هم امیدوار نبودند، یک پیروزی  در پرونده های بین 
غیرمنتظره رقم خورد که می تواند بار دیگر پای جودوکاران ایرانی را به میادین 
بین المللی باز کند.البته گفته می شود دادگاه CAS شروطی را هم برای فدراسیون 
جودوی ایران در این رای اعالم کرده که باید منتظر اعالم مشروح آن از سوی 

فدراسیون جودو باشیم.

قویترین مرد ایران:
مردان آهنین، هیکلی بزرگ اما قلبی مهربان دارند

نفر برتر مسابقات قویترین مردان ایران 
با اشاره به برخی حاشیه های این رشته گفت: 
حاشیه در همه رشته ها وجود دارد اما مردان 
آهنین هیکلی بزرگ اما قلبی مهربان دارند. 
دوستی  برای  محلی  آهنین  مردان  مسابقه 
آن  در  جایی  حاشیه  و  بود  ورزشکاران 

نخواهد داشت.
تازگی  به  که  مسن آبادی«  »محسن 
عنوان قهرمانی قویترین مردان ایران را از 
آن خود کرده است اظهار داشت: حدود ۱٥ 

سال است که در این رشته فعالیت دارم و از سال ۱۳۸۷ در مسابقات قویترین 
مردان شرکت داشتم که عناوین مختلفی  هم در بخش قویترین مردان و هم 
مسابقات مردان آهنین را در کارنامه دارم اما برای نخستین بار عنوان قهرمانی 
کشور را کسب کردم و این برایم یک دستاورد خیلی خوب به شمار می رود. در 
این رقابت ها هر چند که برخی از رقبای اصلی من حضور نداشتند اما برترین های 

ایران به رقابت پرداختند و آیتم های سنگینی نیز طراحی شده بود.  
این رشته مانند »پیمان  از بزرگان  ادامه داد: حضور نداشتن برخی  وی 
ماهری« و »محمد عزت پور« به این دلیل است که این ۲ قهرمان ارزنده خود را 
برای مسابقات بین المللی آماده می کنند و به دنبال کسب افتخار در آن مسابقات 
برای ایران هستند. من نیز در تالشم تا چند ماه دیگر در یک رقابت بین المللی 
که در قاره آفریقا برگزار می شود شرکت کنم. البته حضور در مسابقات بین المللی 

به آمادگی بیشتری نیاز دارد.  
قهرمان این دوره از مسابقات قوی ترین مردان ایران با اشاره به میزبانی 
خوب استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: باید از مردم و مسووالن این استان 
تشکر کنم که ابراز محبت زیادی به قویترین مردان ایران داشتند. همچنین از 
»عبدالمهدی نصیرزاده« رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و »فرامرز 
خودنگاه« رییس کمیته قوی ترین مردان نیز تشکر می کنم که زمینه را برای 
رقابتی کردن مسابقات فراهم کردند. برگزاری مسابقات بدون شک زمینه را 
برای توسعه رشته قوی ترین مردان فراهم خواهد کرد و این نوید را می دهد که 

دوباره شاهد قدرت نمایی قویترین مردان در قاب تلویزیون باشیم.  
مسن آبادی با اشاره به تفاوت مسابقات قویترین مردان با مردان آهنین 
گفت: زمان برگزاری مسابقات یکی از تفاوت های اصلی این ۲ رقابت است. در 
مسابقات مردان آهنین چون پخش تلویزیونی است در حدود ۱٥ روز باید درگیر 
مسابقه بود و انرژی را تقسیم کرد اما در قویترین مردان مسابقات در سه روز 
برگزار خواهد شد و این باعث فشار زیادی به ورزشکاران خواهد شد. آیتم ها 
تقریبا مشابه هستند و من از سال ۱۳۸۷ با این ۲ مسابقات در ارتباط بودم و هر 
۲ را نیز دوست دارم. البته در چند آیتم مانند حمل گاری نیز رکورددار هستم و 

امسال نیز رکوردم را ارتقا دادم.  

معرفی وزنه برداران معلول برتر کشور 
مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری معلوالن یادبود سیامند رحمان، امروز 
با حضور ناظر کمیته بین المللی پارالمپیک در دسته های ٤٩، ٥٤ و ٥٩ در محل 

فدراسیون جانبازان و معلوالن برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.
برداری  وزنه  قهرمان  رحمان،  سیامند  درگذشت  سالگرد  اولین  با  همزمان 
جهان و پارالمپیک، رقابتهای  وزنه برداری در دسته های ٤٩، ٥٤ و ٥٩ با حضور 
ناظر کمیته بین المللی پارالمپیک در محل فدراسیون جانبازان و معلوالن برگزار و 

نفرات برتر معرفی شدند.
در دسته ٤٩ کیلوگرم و در رده سنی جوانان؛ 
مقام اول: مهدی وهابی، رکورد ٩6 کیلوگرم

مقام دوم: احسان صوری، رکورد ٩٥ کیلوگرم
مقام سوم: سیدامیرعلی رشیدمهر، ۸٥ کیلوگرم

رده سنی بزرگساالن؛
مقام اول: علیرضا ایزدی، رکورد ۱٤۷  کیلوگرم

مقام دوم: مسلم امیری، رکورد ۱۱٥ کیلوگرم
مقام سوم: فرشاد یاورفر،  رکورد ۱۱٤ کیلوگرم

دسته ٥٤ کیلوگرم رده سنی جوانان؛ 
مقام اول: رضا دیلمی، رکورد ۱۳۱ کیلوگرم

رده سنی بزرگساالن
مقام اول: مانی دهباشی، رکورد ۱٤٤ کیلوگرم

مقام دوم: سالم خاصه پور، رکورد ۱٤۰ کیلوگرم
مقام سوم: رضا دیلمی، رکورد ۱۳۱ کیلوگرم

دسته ٥٩ کیلوگرم رده سنی بزرگساالن
مقام اول: علی سیفی، رکورد ۱6۰ کیلوگرم

مقام دوم: نوید الهیاری، رکورد ۱٤6 کیلوگرم
مقام سوم جواد سیدی، رکورد ۱٤٥ کیلوگرم

مدیر اسبق باشگاه بارسلون دستگیر شد
دو  همراه  به  بارسلونا  پیشین  رییس 
»بارساگیت«  قضیه  خاطر  به  دیگر  مدیر 

دستگیر شد.
لونیا  تا کا پلیس  آس،  گزارش  به 
بارسلونا  باشگاه  دفاتر  وارد  دوشنبه  ظهر 
با  رابطه  در  را  جدیدی  اطالعات  تا  شد 
به  ابتدا  در  آورد.  دست  به  »بارساگیت« 
نظر می رسید ماموران  تنهابه دنبال مدارک 
باشند اما در نهایت سه نفر از اعضای این 

باشگاه دستگیر شدند. 
خوسپ ماریا بارتومئو، رییس پیشین 

باشگاه کاتاالنی به همراه دو مدیر دیگر به نام های اسکار گرائو و روما گومس 
پونتی دستگیر شدند. 

هفدهم فوریه سال ۲۰۲۰ شبکه SER کاتالونیا اعالم کرد باشگاه بارسلونا با 
یک شرکت به نام  Ventures I۳ قرارداد بسته است تا از طریق چند اکانت در 
فیس بوک به تخریب چهره های بزرگ تیم همچون لیونل مسی و جرارد پیکه و 
همچنین ستاره ها و روسای سابق بپردازد. این قضیه به »بارساگیت« معروف شد.

دلیل توخل برای نیمکت نشینی ستاره آلمانی؛
تیمو ورنر به استراحت نیاز داشت!
به  دادن  استراحت  توخل  توماس 
بازیکن آلمانی خود را دلیل نیمکت نشینی 

او در بازی برابر منچستریونایتد دانست.
در  چلسی  میرور،  دیلی  گزارش  به 
دیدار برابر منچستریونایتد به تساوی بدون 
گل رسید و نتوانست دروازه این تیم را باز 
کند. در این دیدار تیمو ورنر بازی را از روی 
نیمکت شروع کرد و اولیویه ژیرو در ترکیب 

قرار داشت.
توماس توخل، سرمربی چلسی درباره 
برابر  دیدار  در  بازیکن  این  نشینی  نیمکت 

یونایتد گفت: احساس کردیم که بهتر است در این دیدار به ورنر استراحت بدهیم 
و او کمی استراحت کند. او بازیهای زیادی را به عنوان مهاجم اصلی در ترکیب 
تیم استفاده کرد و به همین خاطر در این دیدار به او بازی نرسید. مشکل خاصی 
آینده در صورتی که ورنر  بازی های  ندارد و قطعا در  او و کادر فنی وجود  بین 
بتواند در تمرین ها شرایط خوبی داشته باشد، در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.

فصل  در  را  اروپا  قهرمانان  لیگ  سهمیه  بتواند  تا  است  تالش  در  چلسی 
جاری به دست بیاورد.

حرکت جنجالی ستاره اتلتیکو پس از گلزنی 
ژوائو فلیکس، مهاجم پرتغالی اتلتیکو 
مادرید، در دیدار یکشنبه شب این تیم برابر 
ویارئال پس از دوختن توپ به تور دروازه، 
با حرکتی بحث برانگیز، هم تیمی اش روی 

نیمکت اتلتیکو را دعوت به سکوت کرد.
ژوائو فلیکس پس از گلزنی در دیدار 
دادن  قرار  با  ویارئال  برابر  مادرید  اتلتیکو 
به  رو  آن هم  ها،  لب  روی  اشاره  انگشت 
نیمکت خودی سر و صدا به پا کرده است.

از کنترل  اتلتیکو پس  ستاره پرتغالی 
توپ با سینه، گل دوم اتلتیکو را در دقیقه 

6٩ وارد دروازه ویارئال کرد، اما واکنش او پس از گلزنی بود که سوژه شد! فلیکس 
پس از گلزنی رو به نیمکت اتلتیکو کرد و با قرار دادن انگشت روی لب ها شخصی 

از نیمکت نشینان را دعوت به سکوت کرد!
مهاجم ۲۱ ساله اتلتیکو به خاطر تعداد اندک گل هایی که در این فصل به 
ثمر رسانده در هفته های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته و گاهی حتی از ترکیب تیم 

هم کنار گذاشته شده بود.
ابتدا در ترکیب قرار نگرفت و تنها  از  نیز  برابر چلسی  اتلتیکو  بازی  او در 
پس از مصدومیت توماس لمار فرصت بازی پیدا کرد و در نیمه دوم به زمین آمد.

اتلتیکو مادرید همچنان صدرنشین اللیگا است و هفته آینده به مصاف رئال 
مادرید، رقیب همشهری، خواهد رفت.

با توجه به مصدومیت لمار، ژوائو فلیکس می تواند از ابتدا برابر رئال مادرید به 
میدان برود، باید دید دیگو سیمئونه حرکت شب گذشته او را چگونه تفسیر می کند.

البته پس از بازی مشخص شد که مخاطب حرکت عصبانی ژوائو فلیکس، 
نه نیمکت اتلتیکو و سرمربی تیم، که دوست صمیمی اش رنان لودی بوده است.

فلیکس پس از بازی در مصاحبه با خبرگزاری کوپ گفت که مخاطب این 
حرکت رنان لودی، مدافع برزیلی اتلتیکو، بود که قبل از شروع بازی به او گفته 

بود باید بیشتر تالش کند.
خبرنگار کوپ گزارش کرده است که ژوائو فلیکس این حرکت را رو به رنان 
لودی که صمیمی ترین دوستش در اتلتیکو است، انجام داده و مخاطب او دیگو 

سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، نبوده است.
لودی قبل از شروع بازی و در رختکن تیم به طعنه به فلیکس گفته بود که 
او چند وقتی است گل نزده و باید بیشتر تالش کند و باتری هایش را شارژ کند.

رنان لودی نیز این موضوع را تایید کرده و ضمن انتشار عکسی از فلیکس 
در استوری اینستاگرامش، نوشت: »عصبانی نباش. یک چیزی گفتیم و تمام شد. 

ما با هم هستیم برادر.«

زالتکو کرانچار درگذشت
سرمربی سابق تیم ملی امید و سپاهان 

و پرسپولیس درگذشت.
تیم  سابق  سرمربی  کرانچار  زالتکو 
ملی امید و تیم های سپاهان و پرسپولیس 

به دلیل نارسایی کبد درگذشت.
هدایت  سابقه  که  کروات  مربی  این 
تیم ملی کرواسی را نیز در کارنامه داشت با 
سپاهان عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران را 

به دست آورده بود.
خبر درگذشت او را اسکوچیچ سرمربی 

تیم ملی وتبال ایران و هموطن کرانچار تایید کرد.
از ۱۰ روز پیش به علت  نیز اعالم کرد کرانچار  سایت وکرنیجی کرواسی 

مشکالت کبدی در بیمارستان بستری شده بود.

فرار لوئیس سوارز از محرومیت
ویارئال  برابر  ای  اروگوئه  ستاره 
کارت نگرفت تا بدون مشکل به دربی 

هفته بعد مادرید)۱۷ اسفند( برسد.
زمین  در  توانست  مادرید  اتلتیکو 
ویارئال به یک پیروزی با ارزش دست 
پیدا کند.شاگردان دیه گو سیمئونه با گل 
توانستند  فلیکس  ژوائو  و  های ساویچ 
۰-۲ در السرامیکا بر میزبان شان پیروز 

شوند و فاصله در صدر را بیشتر کنند.
در این بازی لوئیس سوارز بهترین 

گلزن اتلتیکو که تا به اینجا زننده ۱6 گل بوده نیز در ترکیب قرار داشت 
ولی او که ٤ کارته بودT خطر از دست دادن دربی مادرید را به شدت حس 
می کرد. ستاره اروگوئه ای اما در ۷٥ دقیقه حضورش در میدان کارتی 
از داور دریافت نکرد تا در دربی هفته بعد مادرید حاضر باشد.  سوارز در 
بازی رفت به تازگی توانسته بود از بیماری کووید ۱٩ خالص شود، هنوز 
روی فرم نبود و در شکست ۲-۰ اتلتیکو نتوانست کار خاصی انجام دهد. 
سوارز طبعا نمی خواست غایب بزرگ بازی برگشت لقب بگیرد و انگیزه 
های باالیی برای درخشش مقابل دشمن قدیمی خواهد داشت. او یکشنبه 
شب گلی نزد، کارتی هم نگرفت تا بدون مشکل به بازی برابر رئال برسد.

دریافت  با  پرسپولیس 
تیم  ترین  ۳۱ کارت مهربان 
دریافت  با  آلومینیوم  و  لیگ 
نیم  های  تیم  ترین  خشن  کارت   ٥6

فصل نخست بودند.
نیم فصل دوم لیگ بیستم از روز 
گذشته آغاز شد و تیم ها در بازی هایی 
خود  رقیبان  به مصاف  برگزار شد  که 
رقابت  این  آغاز  با  همزمان  اما  رفتند 
توجه  جالب  آمارها  برخی  مرور  ها، 
خواهد بود از جمله اینکه خشن ترین 
لیگ چه  تیم های  ترین  یا مهربان  و 

کسانی بودند.
فصل  نیم  در  ها  پرسپولیسی 
نخست ۳۱ بار از داوران کارت زرد و 
قرمز دریافت کردند که با توجه به آمار، 
از  بودند.  برتر  لیگ  تیم  ترین  مهربان 
این ۳۱ کارتی که شاگردان یحیی گل 
محمدی دریافت کردند، رنگ ۲۸ مورد 
آن زرد بود و پرسپولیسی ها ۳ بار نیز 

کارت قرمز دریافت کردند.
یافت  در زمینه  در  پرسپولیس 
کارت زرد با ۲۸ مورد هم مهربان ترین 
تیم لیگ بود که البته از این ۲۸ مورد 
کارت زرد، ۷ کارت آن برای اعضای 
تیم  این  نشینان  نیمکت  و  کادرفنی 
در  پرسپولیس  بازیکنان  واقع  در  بود. 

زرد  کارت  بار   ۲۱ نخست  فصل  نیم 
دریافت کردند و ۲ بار نیز کارت قرمز 
را جلوی چشمان خود دیدند. اعضای 
کادرفنی این تیم نیز ۷ بار کارت زرد 

و یک بار کارت قرمز دریافت کردند.
ترین  خشن  اراک  آلومینیوم  اما 
نیمکت  و  بازیکنان  بود.  لیگ  تیم 
بار   ٥6 مجموع  در  تیم  این  نشینان 
کردند.  دریافت  قرمز  و  زرد  کارت 
زرد  کارت   ۳٥ اراکی  بازیکنان  سهم 
 ۱۷ نیز  نشینان  نیمکت  سهم  و  بود 

محسوب  عجیبی  آمار  که  زرد  کارت 
آلومینیوم ۲ کارت  بازیکنان  می شود. 
قرمز دریافت کردند و نیمکت نشینان 

نیز دو کارت. 
نیمکت  نیز  ها  تیم  سایر  بین  در 
گل گهر سیرجان با دریافت ۱٤ کارت 
از خود به  را  آمار عجیبی  زرد و قرمز 
جای گذاشته است. بازیکنان گل گهر 
قرمز در  ٥ کارت  دریافت  با  همچنین 
این بین خشن ترین تیم لیگ محسوب 

می شوند. 

استقالل تهران تنها تیم لیگ برتر 
کارت  تیم  این  بازیکنان  نه  که  است 
از  کسی  نه  و  اند  کرده  دریافت  قرمز 
روی نیمکت این تیم اخراج شده است. 
تیم محمود فکری در مجموع ٤۰ کارت 
زرد دریافت کرد که سهم نیمکت این 
تیم 6 کارت بود و بازیکنان آبی پوشان 
نیز ۳٤ کارت زرد دریافت کردند و به 
تیم های  هفتمین  رده  در  کلی  طور 

مهربان لیگ برتر قرار دارند.
یکن  ز با حمدی  ا با  با ق  د صا
شهرخودرو نیز به تنهایی رکورد خشن 
نیم فصل  در  برتر  لیگ  بازیکن  ترین 
این  داد.  اختصاص  به خود  را  نخست 
زرد  کارت  داوران  از  بار   ٥ بازیکن 
زمین  از  نیز  بار  یک  و  کرد  دریافت 
مسابقه اخراج شد تا خشن ترین بازیکن 

نیم فصل نخست لقب بگیرد.
خاطرنشان  نیز  را  نکته  این  باید 
کرد که مس رفسنجان با دریافت تنها 
یک کارت بیشتر از پرسپولیس در رده 
دومین تیم مهربان لیگ قرار دارد. آنها 
کردند.  دریافت  کارت   ۳۲ مجموع  در 
سهم بازیکنان این تیم ۲۳ کارت زرد 
نیمکت  و سهم  بود  قرمز  کارت  دو  و 
کارت   ۲ و  زرد  کارت   ٥ نیز  نشینان 

قرمز بود.

بررسی تعداد کارت های زرد و قرمز در لیگ برتر؛

پرسپولیس، مهربانترین و آلومینیوم اراک خشن ترین تیم نیم فصل اول! 

مصاف مس رفسنجان و استقالل 
در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر 

با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
هم  د نز شا هفته  ن  یا جر ر  د
مس  تیم  دو  برتر  لیگ  رقابت های 
هم  مصاف  به  استقالل  و  رفسنجان 
رفتند که این بازی در نهایت با تساوی 

یک بر یک به پایان رسید.
گل های این بازی را مسیح زاهدی 
رفسنجان  مس  برای   ۱٥ دقیقه  در 
برای   ٥۲ دقیقه  در  باقری  فرشید  و 

استقالل به ثمر رساندند.
با این نتیجه استقالل با ۲۷ امتیاز 

در رده سوم جدول باقی ماند.
ابتدای بازی، با حمله ای خطرناک 
مهدی  بود.  همراه  استقالل  تیم  از 
به محوطه  نفوذ  با   ۲ دقیقه  در  قایدی 
جریمه مس رفسنجان، توپ را به فرشید 
در محوطه  او  اما ضربه  داد  اسماعیلی 
دروازه بان  واکنش  با  حریف  جریمه 

همراه بود.
در ادامه استقالل سعی داشت فشار 
را روی دروازه مس رفسنجان نگه دارد 
اما شاگردان محمد ربیعی با دفع فشار 
در  را  بازی  کنترل  کردند  سعی  آبی ها 

دست بگیرند.
مسیح زاهدی در دقیقه ۱٥ موفق 
شد گل اول مس رفسنجان را به ثمر 
یک  ریباند  روی  بازیکن  این  برساند. 
و  شد  موقعیت  صاحب  کاشته  ضربه 
جریمه  محوطه  در  بازیکن  این  ضربه 

استقالل به گل اول بازی تبدیل شد.
در ادامه بازیکنان استقالل تالش 
کردند توپ و میدان را در اختیار بگیرند 
مس  دروازه  روی  موقعیت هایی  و 
آبی پوشان  اما  کنند  ایجاد  رفسنجان 

در دقایق اول پس از گل اول کاری از 
پیش ببرند و فرصت های نصفه و نیمه 
شاگردان محمود فکری نتوانست نتیجه 

بازی را تغییر دهد.
تالش استقالل برای فشار به مس 
رفسنجان راه به جایی نبرد و شاگردان 
محمد ربیعی موفق شدند پس از گلزنی 
توپ و میدان در دست بگیرند و مدیریت 

الزم را برای حفظ گل داشته باشند.
در  آذرباد  محسن   ۳٩ دقیقه  در 
محوطه جریمه استقالل حضور داشت 
راست  سمت  از  ارسالی  ضربه  روی  و 
صاحب موقعیت شد که ضربه سر او را 

سید حسین حسینی دفع کرد.
دامه  ا رفسنجان  مس  حمالت 
رضایی  مهرداد   ٤۳ دقیقه  در  و  داشت 
شوتی  استقالل  جریمه  محوطه  پشت 
روانه دروازه حریف کرد که حسینی آن 

را دفع کرد.
استقالل  تیم  بازی   ٤٥ دقیقه  در 

اما  داشت  گلزنی  برای  خوبی  فرصت 
مانع  مرادی  با  دروازه بان مس  برخورد 
از گلزنی آبی ها شد. داور در این صحنه 

اعتقادی به پنالتی نداشت.
برای  استقالل  تالش  پایان  در 
جبران نتیجه ثمری نداشت تا این بازی 
مس  گله  یک  برتری  با  اول  نیمه  در 

رفسنجان پایان یابد.
نیمه دوم با گردش توپ در میانه 
میدان آغاز شد. دو تیم فشار یکسانی به 
یکدیگر آوردند اما آبی پوشان پایتخت در 
شروع نیمه دوم به دنبال طرح ریزی هر 
اول  گل  بتوانند  تا  بودند  حمله ای  نوع 

تیم شان را به ثمر برسانند.
در دقیقه ٥۲، استقالل موفق شد 
برساند.  ثمر  به  را  بازی  تساوی  گل 
فرشید باقری روی سانتر ارسالی ضربه 
اول  گل  سر  ضربه  با  شد  موفق  کرنر 
به  بازی  تا  برساند  ثمر  به  را  استقالل 

تساوی یک بر یک کشیده شود.

انگیزه  اول،  از گل  بعد  استقالل 
دقیقه  در  و  گرفت  بازی  در  بیشتری 
ر  کا یک  روی  نادری  محمد   ،٥٥
محوطه  در  موقعیت  صاحب  ترکیبی 
ضربه  که  شد  رفسنجان  مس  جریمه 
حریف  دروازه   باالی  از  بازیکن  این 

به بیرون رفت.
بعد از فشار استقالل، بازی شکل 
متعادل تری به خود گرفت و دو تیم سعی 
داشتند که با ایجاد موقعیت روی دروازه  

یکدیگر، تیم برتر میدان باشند.
رفسنجان  مس   ،6٤ دقیقه  در 
موقعیت نسبتا خوبی برای گلزنی داشت 
اما شوت عقیل کعبی با اختالف از باالی 

دروازه استقالل به بیرون رفت.
وریا غفوری در دقیقه 66 موقعیت 
مس  جریمه  محوطه  پشت  گلزنی 
حریف  دروازه بان  که  داشت  رفسنجان 

توپ را توانست مهار کند.
تیم  دو  موقعیت ها  این  از  بعد 
یکدیگر را در میانه میدان محک زدند 
و نتوانستند فرصت خاصی ایجاد کنند.

در  زاهدی  مسیح   ،۷٩ دقیقه  در 
با سید حسین حسینی  محوطه جریمه 
تک به تک شد اما دروازه بان استقالل 
مانع از به ثمر رسیدن گل دوم تیم مس 

رفسنجان شد.
مس  بازی،  یانی  پا دقایق  در 
رفسنجان سعی در حفظ نتیجه داشت 
اما استقاللی ها در تالش بودند تا گل 

دوم را به ثمر برسانند.
در پایان تالش دو تیم برای زدن 
این بازی  تا  گل برتری ثمری نداشت 
در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان 
برسد و دو تیم با کسب یک امتیاز زمین 

بازی را ترک کنند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

نیم فصل دوم لیگ برتر؛

تساوی استقالل در رفسنجان و شروع انتقاد های جدید

استقالل  فنونی زاده گفت:  مهدی 
لیگ  که صدرنشین  روزهایی  در  حتی 
برتر بود با هجمه  زیادی روبرو می شد 
و این نشان می دهد برخی فقط به دنبال 

حاشیه  کشاندن استقالل هستند.
مثل  هم  من  داشت:  اظهار  وی 
بسیاری از استقاللی ها اعتقاد دارم این 
تیم در نیم فصل اول نتوانست انتظارات 
را برآورده سازد اما انتقاد درست و اصولی 

باید از استقالل انجام داد.
ی  فکر د  محمو  : د و فز ا ی  و
را  آنها  باید  که  داشته  کاستی هایی 
از  باید  بگوییم  اینکه  اما  کند  برطرف 
استقالل برود درست و منطقی نیست.

خاطرنشان  استقالل  پیشکسوت   
که  روزهایی  در  حتی  استقالل  کرد: 
صدرنشین لیگ برتر بود با هجمه  زیادی 
روبرو می شد و این نشان می دهد برخی 

فقط به دنبال حاشیه  کشاندن استقالل 
هستند.

فنونی زاده تصریح کرد: استقالل در 
خط هافبک و دفاع نیاز به تقویت دارد و 

اگر بازیکن خوب در این دو پست جذب 
نکند به مشکل خواهد خورد.

کرد:  تاکید  استقالل  پیشکسوت 
مهدی قایدی یکی از بهترین بازیکنان 
به طور  و  بوده  این فصل  در  استقالل 
حتم نقش مهمی در موفقیت های آتی 
تیم خواهد داشت اما اینکه بازیکن نباید 
در تمرینات غیبت می کرد و این کار 

درستی نبود.
وی در پایان گفت: استقالل بیشتر 
از هر چیز دیگری به آرامش نیاز دارد و 
باید مدیران این تیم بستر الزم را فراهم 
و  حاشیه  اخیر  وقت  چند  مثل  تا  کنند 

جنجال شکل نگیرد.

پیشکسوت استقالل:

اخراج فکری از استقالل درست و منطقی نیست

دیدار دو تیم نفت مسجدسلیمان و تراکتور با تساوی 
یک بر یک به پایان رسید.

روز  تراکتور  و  مسجدسلیمان  نفت  تیم  دو  دیدار 
گذشته)دوشنبه( در قالب هفته شانزدهم لیگ برتر از ساعت 
۱٥:۰۰ در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار شد که این 
دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید.

در دقیقه ۲٤ مجتبی مقتدایی به دلیل دریافت کارت 
زرد دوم از زمین بازی اخراج شد که این مساله با اعتراض 

شدید کادرفنی نفتی ها همراه شد.

تراکتوری ها و نفتی ها بارها به دروازه یکدیگر نزدیک 
و  برخورد  پر  بازی  نکردند.  پیدا  گلزنی  فرصت  اما  شدند 

درگیرانه نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
زمین چمن ورزشگاه شهید بهنام محمدی در شرایط 

خوبی قرار نداشت و کار را برای دو تیم سخت کرد.
نیمه دوم همانند نیمه اول درگیرانه و فیزیکی دنبال 
شد و دو تیم روی دروازه یکدیگر موقعیت های گل زیادی 
روی  جعفری  سجاد   ۷۸ دقیقه  در  که  آوردند  دست  به 
این  دروازه  توانست  تراکتور  دروازبان  و  مدافعان  اشتباه 

تیم را باز کند.
خطرناکی  حمالت  گل  دریافت  از  پس  تراکتوری ها 
روی دروازه نفت داشتند که محمد عباس زاده در دقیقه  ٩۰ 
+ ۳ توانست با ضربه سر دروازه نفتی ها را باز کند و کار را 
به تساوی یک بر یک بکشاند. این دیدار در نهایت با همین 

نتیجه به پایان رسید.
نفتی ها با این یک امتیاز ۱٩ امتیازی شدند و یک پله 
سقوط کردند. در مقابل تراکتوری ها با این تساوی ۲۳ امتیازی 

شدند و در رده ششم باقی ماندند.

نفت مسجدسلیمان یک – تراکتور یک؛

تساوی، اولین دستاورد خطیبی با تراکتور

عربستان با مکاتبات پیاپی با کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در پی دریافت میزبانی دور اول مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا 
در چندین گروه است.در شرایطی که کشور قطر از میزبانی 
متمرکز رقابت های لیگ قهرمانان آسیا کنار کشیده و هیچ 
گانه  پنج  های  گروه  در  کشور  این  های  باشگاه  از  کدام 
نداده اند،  ارائه  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  میزبانی  درخواست 
عربستان در تالش است میزبانی را برای چهار تیمی که در 
مرحله مقدماتی این رقابت ها شرکت می کنند، به دست آورد.

عربستان که امکانات و استادیوم های خوبی را در اختیار 
دارد، برای رسیدن به این مقصود یک مانع بزرگ دارد که 
آن هم گروهی تیم های ایرانی با تیم های عربستانی است 

که پیش از این و در چهار فصل گذشته، کشور عربستان بنا 
به دالیل سیاسی مانع از انجام بازی ها در این کشور و البته 
این حال مسئوالن عربستانی  با  است.  ایران شده  به  سفر 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا اطمینان خاطر داده اند که این 

موضوع را حل خواهند کرد.
بین  میزبانی  تقسیم  دیگر  مهم  نکته  حال  عین  در 
هند  از  و  امارات  تا  ایران  از  کننده  درخواست  کشورهای 
تا ازبکستان است و با توجه به شواهد به نظر نمیرسد که 
های  رقابت  میزبانی  دریافت  برای  چندانی  شانس  ایران 
لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد و بنا بر اخبار واصله شاید 
فوالد بتواند در  مرحله پلی آف میزبان دیدار خود با العین 

امارات باشد.شانس کشور هندوستان هم برای میزبانی گروه 
پرسپولیس از تیم ایرانی بیشتر است چرا که اسپانسرهای لیگ 
قهرمانان آسیا عالقه چندانی به برگزاری مسابقات در کشور 
انتهای  بود  قرار  که  آسیا  فوتبال  ندارند.کنفدراسیون  ایران 
هفته گذشته تکلیف میزبانی لیگ قهرمانان را مشخص کند 

هنوز در این باره به نتیجه نرسیده است.
نمایندگان عربستان  با  ایرانی در سه گروه  تیم های 
همگروه هستند یا امکان تقابل دارند. در گروه دوم الوحده مکه 
در صورت پیروزی مقابل نماینده عراق به استقبال تراکتور 
خواهد رفت، استقالل با االهلی عربستان همگروه است و 

النصر در انتظار نتیجه پلی آف العین - فوالد خواهد بود.

ایران شانسی برای میزبانی ندارد؛

تالش عربستان برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا
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مصرف کنندگان کاغذ و مقوای کشور در نامه ای به وزرای 
صمت و ارشاد خواستار تشکیل کارگروه کاغذ با حضور نمایندگان 
مجموعه های سیاستگذار حوزه کاغذ و مقوا با هدف رفع موانع 

تهیه کاغذ شدند.
و  چاپ  صنعت  تشکل های  نماینده  شجاع  غالمرضا 
مصرف کنندگان کاغذ و مقوای استان های کشور، با اشاره به 
وضعیت بازار کاغذ، از ارسال نامه ای به علیرضا رزم حسینی 
وزیر  صالحی،  سیدعباس  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
افزایش  به دنبال  و گفت:  داد  اسالمی خبر  ارشاد  و  فرهنگ 
بندی ٥6۰  به  بازار که  اخیر در  قیمت کاغذ طی هفته های 
هزار تومان رسیده است، نامه ای خطاب به دو وزیر مرتبط با 
این حوزه نوشتم و درباره آینده قیمت کاغذ در بهار سال آینده 

بازار اظهار نگرانی کردم.
 وی در این زمینه با اشاره به گرانی قیمت جهانی مواد 
سلولزی و تعطیلی تعدادی از کارخانه  های تولید کاغذ جهان و 
مشکل تامین ارز گفت:  در این زمینه نگران کمبود و گرانی لجام 
گسیخته قیمت کاغذ چاپ، روزنامه، مقوای پشت طوسی و ایندربرد 

و گالسه در بهار سال آینده هستیم. در شرایط کنونی، با وجود 
مشکالت عدیده ای که وزارت صمت با معطلی و فوت زمان بدون 
دلیل برای تأیید در سامانه جامع تجارت انجام می دهد، گاهی روند 

کارها تا یک ماه طول می کشد.
 شجاع با بیان اینکه در یک نمونه خرید شرکت تعاونی ثبت 
سفارش در ۲۰ آذر ثبت و تایید آن در ۲6 بهمن اعالم شد، عنوان 
کرد: در این میان بازرگانان با طرف های خارجی درباره قیمتی که 
سه ماه قبل اعالم شده و پول دریافت نکرده با مشکالت زیادی 
مواجه هستند و همه این مشکالت در دیگر کاالهای اساسی و 
استراتژیک حوزه صنعت و فرهنگ مانند زینک، مرکب و ... نیز 

وجود دارد.
درخواست  مذکور  وزرای  از  نامه  این  در  کرد:  تاکید  وی 
کرده ایم کارگروه کاغذ متشکل  از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان 
داخلی و واردکنندگان و نمایندگان ارشاد، صمت، گمرک، استاندارد، 
بانک مرکزی، سازمان حمایت و تعزیرات تشکیل شود تا قبل از 
اینکه با مشکل جدی مواجه شویم، راهکار و خواسته بازرگانان 

برای واردات مرتفع شود.

نگران گرانی کاغذ در بهار سال آینده هستیم

کامیار عابدی که به تازگی در 
کتاب »شاعر و عاشق« به زندگی 
شیرازی  حمیدی  مهدی  شعر  و 
پرداخته است درباره نگاه این شاعر به خودش 
می گوید: حمیدی در میان شاعران ۱۰۰ سال 
اخیر هیچ کس را قبول نداشت و می گفت من 
خدای شاعران و تنها شاعر مهم کشور هستم.

از چهره های  مهدی حمیدی شیرازی 
شناخته شده و تاثیرگذار شعر معاصر است که 
طی سال های گذشته آنچنان که باید و شاید 
به او توجه نشده است؛ اما خوشبختانه طی 
روزهای گذشته و با تالش های کامیار عابدی، 
کتاب کاملی درباره شعر و زندگی حمیدی به 
نام »شاعر و عاشق« منتشر شده است که به 
همین بهانه با کامیار عابدی هم کالم شدیم و 
درباره مهدی حمیدی گفت وگو کردیم که در 

ادامه می خوانید.
 در چند سال گذشته فقدان کتابی جامع 
و کامل درباره شعر و زندگی مهدی حمیدی 
با  به شدت احساس می شد که خوشبختانه 
تالش های شما این اثر به رشته تحریر درآمد. 
مخاطب در نگاه اول با کتاب حجیمی روبه رو 
می شود که در فصل های متعدد به دوره های 
مختلف زندگی و شعر مهدی حمیدی شیرازی 
فصل هایش  و  کتاب  درباره  کمی  پرداختید. 

توضیح دهید.
این کتاب پنج قسمت دارد؛ یک قسمت 
شیرازی  حمیدی  مهدی  زندگی  به  کامال 
می پردازد؛ یک قسمت مفصل هم داریم که 
از  را  او  شعر  که  است  حمیدی  شعر  درباره 
نظر محتوا و نوع ژانرهایی که استفاده کرده، 
تقسیم بندی کرده ام و همه آنها را تا حد توان 
شناساندم. بعد از این ها یک فصل مفصل دیگر 
داریم درباره مناقشه هایی که حمیدی در طول 
زندگی ادبی خود با شاعران نوگرا و گاهی با 
این  ادیبان و شاعران سنت گرا داشته است. 
مطالب را از مجالت، روزنامه ها و کتاب های 
مختلف ردیابی و گزارش منصفانه ای از این ها 
منتشر کردم. در بخش چهارم نظرات حمیدی 
نسبت به شعر جدید و قدیم آمده است و نشان 
دادم که حمیدی شعر سنتی را تا قرن ششم 
خیلی خوب خوانده بود و قبول داشت.  به سعدی 
توجه داشت ولی به شاعران قرن های بعدی 
)یعنی از حافظ تا دوره بازگشت ادبی( اعتقادی 
نداشت. در بخش آخر کتاب، نظرات حدود ۳۰ 
نفر از افرادی که موافق یا مخالف او بودند نیز 
آمده که در ادامه اگر شما سوالی داشتید، درباره 

آن صحبت خواهیم کرد.
 ما بعد از مشروطه شاعر تاثیرگذار کم 
نداشتیم؛ چه شد که تصمیم گرفتید به سراغ 
پژوهشی  کار  این  و  بروید  حمیدی  مهدی 

سنگین را انجام دهید؟
من سال ها به حمیدی و آثارش عالقه مند  
بود. به خاطر دارم از دوره ای که نوجوان بودم 
به شعر عالقه  در کتابخانه پدرم )که خیلی 
و  می خواندم  را  حمیدی  داشت(  شعرهای 
پژوهش  نفر  یک  که  بودم  منتظر  همیشه 
کامل و جامعی درباره شعر حمیدی انجام دهد. 
انتظار داشتم که دانشگاهی ها به  مخصوصا 
شعر حمیدی توجه ویژه ای داشته باشند؛ اما 
نشد. می دیدم که پایان نامه هایی درباره شعر 
حمیدی در دانشگاه های مختلف در ۲۰ سال 
اخیر نوشته شده؛  اما هیچ وقت این پژوهش ها 
انتشار پیدا نمی کرد. بنابراین به این نتیجه رسیدم 
که امروز منابعی که درباره حمیدی می شناسم 
در حدی است که بتوانم یک کتاب درباره او 
بنویسم؛ بنابراین شروع کردم و حدود یک سال 
تالیف این کتاب طول کشید. البته باید بگویم 
که منابع را از قبل دیده و گردآوری کرده بودم 
و تنها تالیف آنها طول کشید. به هر حال فکر 
می کنم که تاریخ نگاری و نقد ادبی معاصر ما 
با توجه به نفوذ و شهرت حمیدی در دهه های 
۲۰ تا ٥۰ یک کتاب به او بدهکار بود و باید 

این کار انجام می شد.

از  نامی  شاید  باید  که  آنچنان  امروز   
او  به  بی توجهی  این  دلیل  نیست؛  حمیدی 

چیست؟
دلیل خاصی ندارد. ذوق و سلیقه در هر 
دوره ای تغییر می کند؛ مثال شعرهای حمیدی در 
دهه  ۲۰ و ۳۰ در اوج شهرت است؛ مخصوصا 
کتاب »اشک معشوق«  او بارها تجدید چاپ 
می شود و گزیده هایی نیز از آن بیرون می آید. 
در آن دوره مخاطبان ادبیات شعرهای رومانتیک 
را خیلی می پسندیدند، از این رو توجه به آن زیاد 
بود. به خاطر دارم، سال ها پیش در گفت وگیی 
که با رضا سیدحسینی )مترجم( داشتم، وی 
می گفت وقتی که نوجوان بوده است، لحظه 
به لحظه منتظر بوده تا یک شعری از حمیدی 
و  عشق ها  شرح  باید  شود.  منتشر  شیرازی 
شیفتگی    ها و دلدادگی ها را بدانیم تا بدانیم که 
او کیست و چرا آنقدر در دهه ۲۰ مطرح بوده 
است. به هر حال این موضوع را نیز نمی توان 
کتمان کرد که به تدریج وقتی ذوق و سلیقه 
به  نیز  شاعران  برخی  می کند،  تغییر  ادبی 
حاشیه می روند. این شامل همه نمی شود اما 
در هر دوره ای برخی شاعران هستند که مورد 
توجه می گیرند و در دوره بعد که جریان های 
جدید می آید به حاشیه می روند. در حال حاضر 
حمیدی با شعرهایی مثل »در امواج سند« و 
»قو« مطرح است و به نظرم هنوز هم شهرت 

دارد؛ اما نه به اندازه قبل.
را  حمیدی  شعری  ویژگی  مهم ترین 

چه می دانید؟
فعالیت های شعر حمیدی را می توان به 
دو دوره تقسیم کرد. در دوره اول که تا حدود 
تا ۱۳۳۰(  از ۱۳۱۰  )یعنی  است  دهه ۱۳۳۰ 
بیشتر یک جور رمانتیسم فرانسوی را وارد شعر 
سنتی می کند و در این دوره در اوج شهرت قرار 
دارد؛ در دهه های ٤۰ ، ٥۰ و 6۰ به طرف سنت 
گرایش بیشتری پیدا می کند و از رمانتیسیم 
شعر او کاسته می شود و بیشتر شعرهای مرثیه، 
اخوانیه، دوستانه و شعرهای داستانی می سراید. 
بابل«و »در  شعرهای »موسی«، »بت شکن 
امواج سند«  مربوط به این دوره است که او 
بیشتر به سمت شعرهای داستانی می رود و 

این  گونه شعرهایش قوی تر است.
ادبی  دوران بحث جریان های  آن  در   
با جریان ها و  رابطه حمیدی  بود؛  بسیار داغ 
نحله های شعری چطور بود؟ شما در این کتاب 
به رابطه او با نحله »سخن« و خانلری پرداختید، 
به  متمایل  خانلری  و  بود  سنت گرا  حمیدی 
نوگرایی؛ از طرفی حمیدی با شاعرانی که با 
ارتباط  نادرپور  مثل  بودند،  ارتباط  در  سخن 
خوبی نداشت. چرا در این کتاب به رابطه او 

و سخن پرداختید؟
بیشتر  که  بود  شاعری  حمیدی  دکتر 
نوسنت گرا بود؛ نوسنت گرا به معنی نئوکالسیک، 
بنابراین یک فصل مشترکی هم با سنت گرایان 
داشت و هم با نوگرایان اعتدالی مثل مجله 
»سخن«. البته با هر دو جریان نیز جدال هایی 
به  کتاب  این  فصل  سه  دو  در  من  داشت. 
و  سنت گرایان  نوگرایان،  با  حمیدی  ارتباط 
نشان  و  کردم  صحبت  اعتدالی  نوگرایان 
دادم که حمیدی در قاب هیچ کدام از این ها 
نمی گنجید، بنابراین در کنار اینکه با همه این ها 

داشت.  هم  اختالفی  داشت،  اشتراکی  وجوه 
مثال در مجله »سخن« چهارپاره، غزل های 
نسبتا نو، شعرها و قطعه هایی که کمی مدرن 
بودند چاپ می شد؛ تقریبا انتظار می رفت که 
بخشی از شعرهای حمیدی نیز در آن منعکس 
شود؛ اما به دو دلیل ارتباطی میان حمیدی و 
مکتب یا مجله »سخن« برقرار نشد؛ با اینکه 
خود حمیدی می گفت، شعر »عقاب« خانلری،  
یکی از بهترین شعرهای دوره معاصر است. 
حمیدی با شاعران نحله سخن ارتباط خوبی 
سخن  مکتب  می کرد،  فکر  چراکه  نداشت؛ 
دارد در نوگرایی افراط می کند و شعرشان شبیه 
ترجمه ای از اشعار فرانسوی است. مکتب سخن 
نیز از آن طرف فکر می کرد که نوگرایی حمیدی 

به قدر کافی نیست.
 واقعیت هم همین بود؛ او واقعا به اندازه 

خانلری و اطرافیانش نوگرا نبود؟
شاید این طور باشد؛ اما حمیدی مقدار 
چهارپاره ها  آن  که  دارد  چهارپاره  زیادی 

می توانست در »سخن« منتشر شود.
 چرا منعکس نشد؟

مجله »سخن«  تالش می کرد از بحث و 
جدال جلوگیری کند؛ اما حمیدی شخصی بود 
که خیلی ستیهنده بود و وقتی که شعری چاپ 
می کرد، همیشه به منتقدانش در همان شعر یا 
حاشیه هایش حمله می کرد. به نظر می رسد که 
دکتر خانلری زیاد عالقه مند نبود که با دکتر 

حمیدی ارتباط داشته باشد.
خانلری  به  که  نامه هایی  اکثر  در  او   
می نویسد نادرپور را مسخره می کند. مشکل 

او با نادرپور چه بود؟
مجله »سخن« در دهه ۲۰ و ۳۰ خیلی در 
اوج بود و چاپ شدن شعر در آن خیلی اهمیت 
شهرت  اوج  در  نادرپور  دوره  این  در  داشت. 
بود. طبعا حمیدی نمی توانست با کسی مثل 
نادرپور ارتباط بگیرد؛ البته نادرپور و دوستانش 
عالقه مند بودند که با حمیدی ارتباط داشته 
باشند؛ اما او تمایل نداشت. نادرپور در مطلبی 
که درباره شعر حمیدی می نویسد، ضمن احترام 
به حمیدی می آورد که نوآوری های حمیدی در 
شعر فارسی به اندازه کافی نبود. واقعیت این 
است که حمیدی بیشتر به طرف سنت متمایل 

بود تا نوگرایی.
 دیدگاه او درباره جریان شعر نو چگونه 

بود؟
بود؛  مخالف  نو  جریان شعر  با  او کال 
حمیدی در نخستین کنگره نویسندگان ایران 
که در سال ۱۳۲٥برگزار شد، یک قصیده ٤٩ 
بیتی علیه نیما خواند که خیلی جنجال به پا کرد 
و نزدیک بود که جلسه تعطیل شود که جلوی 
شعرخوانی او را گرفتند. شعر با بیت »به شعر 
اگر چه کسی آشنا چو نیما نیست/ سوای شعر 
خالفی میانه ما نیست« شروع می شد. او در آن 
جلسه به وسط شعر رسیده بود که با اعتراض 

عده ای مجبور شد شعر را در نیمه رها کند.
 او با نیما مشکل داشت یا جریان شعر نو؟

با هر دو؛ چراکه نیما در آن روزگار رهبر 
جریان شعر نو بود و او بسیار به نیما حمله 
می کرد و با او مشکل داشت. البته بعدها به 
و  فروغ  اخوان،  شاملو،  مثل  نیما  شاگردان 
سهراب حمله نکرد؛ هرچند یک جا اشاره کرده 

که شعرهای اولیه فروغ تحت تاثیر اوست که 
به نظر من درست هم می گوید و فروغ در 
شعرهای اولیه خود تحت تاثیر حمیدی است. 
او به شاگردان نیما توجه ای نکرد؛ اما شاگردان 
نیما مثل اخوان در نثر و شاملو در چند شعر 
علیه حمیدی موضع شدید گرفتند و به نوعی 
پاسخ حمله های حمیدی به نیما را دادند. رابطه 
حمیدی و شعر نو هیچ وقت درست نشد و او نیز 
هر زمان فرصتی پیدا می کرد به نیما و شاعران 
نوگرا حمله می کرد؛ برای مثال در اوایل دهه 
٥۰ جنجالی به پا کرد  که من گزارش آن را 

در این کتاب آوردم.
چه جنجالی؟

تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  در 
نشست بزرگداشتی برای نیما برگزار کردند که 
در آن نشست سخنرانی هایی در بزرگداشت مقام 
نیما انجام شد. وقتی خبر به گوش حمیدی رسید 
او از این بابت خیلی ناراحت شد و در انجمن 
ادبی حافظ علیه نیما سخنرانی کرد که بعدا در 
رادیو و روزنامه های آن زمان انعکاس یافت و 

حواشی زیادی ایجاد کرد.
از رسانه گفتید؛ رابطه حمیدی با رسانه  ها 

چگونه بود؟
در آن دوره روزنامه هایی مثل »کیهان« و 
»اطالعات« خیلی علیه حمیدی کار می کردند. 
در کل باید بگویم که رسانه ها در آن دوران 
چندان با حمیدی خوب نبودند؛ چراکه اغلب 
شاعران نوگرا و امروزی در رسانه ها فعالیت 
می کردند. البته رسانه هایی که کمی معتدل 
بودند و خیلی نوگرا نبودند به انتشار مطالب 
او می پرداختند. با اینکه رسانه ها رابطه خوبی 
با او نداشتند اما واقعیت این است که حمیدی 
در شعر سنتی بسیار قوی بود و آثار خوبی نیز 

از او باقی مانده است.
 حمیدی شاعر آرامی نبود و دائم با افراد 
مختلف در جدل بود. او بیشترین جدل را با چه 

کسی داشت؟
او بیشترین جدل را با شعرنو و شخص 
نیما داشت. البته با شاعران سنت گرا هم مشکل 
داشت. مثال در دوره جوانی با ملک الشعرای بهار، 
ابراهیم صهبا و کال با شاعران سنتی نیز ارتباط 
چندان محکمی نداشت. البته اختالف با این 
افراد جزئی تر بود. او شاعری مثل ملک الشعرای 
بهار را نیز اصال قبول نداشت و می گفت که 
شعرهای او تاریخ مصرف دار و سیاسی است و 

ماندگار نیست.
 از فعالیت های آکادمیک حمیدی بگویید.

و  داشت  فارسی  ادبیات  دکترای  وی 
فروزانفر  بدیع الزمان  با  نیز  را  خود  پایان نامه 
عالقه  او  به  خیلی  نیز  فروزانفر  بود.  نوشته 
داشت و شعرش را نیز خیلی قبول داشت. از 
این رو فروزانفر او را به دانشگاه الهیات برد و 
در آنجا به عنوان استاد زبان فارسی فعالیت کرد 
تا اینکه در اوایل دهه ٤۰ بازنشسته شد. یک 
دوره  کوتاهی نیز در دهه ٥۰ دعوت به کار شد و 
در دانشگاه پهلوی شیراز تدریس می کرد که به 
انقالب خورد و بعد از آن نیز از او استفاده نکردند. 
او در فعالیت های آکادمیک خود، منتخب های 
بسیار خوبی منتشر کرد که معروف ترین آن 
»بهشت سخن« است. او تحلیل های زیادی 
هم در حوزه شعر کهن دارد که البته بیشتر این 
تحلیل ها ذوقی است. او سعی می کرد تحلیل 
روحی و عمیقی از شعر شاعران داشته باشد. به 
نظرم بهترین تحلیل او تحلیلی است که درباره 
خاقانی نوشته که تا به امروز یکی از بهترین 
تحلیل هایی است که در شناخت شعر خاقانی 

نوشته شده است.
 حمیدی شاعری رک بود و تا حدودی 
خودشیفته؛ یا به قول امروزی ها اعتماد به نفس 
زیادی داشت. او منتقدان خود را دشمنان خود 
معاصر  شاعر  بهترین  را  خودش  می دانست. 
می دانست و تقریبا به جز خودش کسی را قبول 
نداشت. این اعتماد به نفس زیاد یا خودشیفتگی 

به مسیر ادبی او لطمه زد یا کمک کرد؟

کامیار عابدی نویسنده کتاب »شاعر و عاشق« :

رابطه حمیدی و شعر نو هیچ وقت درست نشد

انتشار داستان های سروانتس 
مجموعه  عبرت انگیز«  »داستان های 
داستان های سروانتس خالق معروف دن کیشوت 
انتشارات  سوی  از  صنعوی  قاسم  ترجمه  با 

دوستان منتشر شد.
داستان های عبرت انگیز، مجموعه داستان 
را  آن  بسیاری  که  است  سروانتس  د  میگل 
کیشوت  دن  از  بعد  سروانتس  اثر  مهم ترین 
مترجم  صنعوی  قاسم  که  آنگونه  دانسته اند. 
پیشکسوت کشورمان در مقدمه مفصل بر این 
اثر نوشته این اثر »موهبت های ابداع خارق العاده 
را آشکار  لغات  نیز غنای حیرت آور فرهنگ  و 
می کند« و اینکه »داستان ها برای دوران نوعی 
تازگی پدید می آورند و پذیرفته شده که تمام 

داستان های نوشته شده بعد، در این خاک برگ رشه دوانده اند. ناقدانـ  امری بامعنی، 
زیرا بسیار نادر است ـ به نظر می رسد یک صدا این را تأیید می کنند.«

 صنعوی توضیح داده که این مجموعه با بهره گیری از چند ترجمه فرانسوی داستان های 
عبرت انگیز که در دسترس مترجم بوده اند فراهم آمده. اما تکیه اصلی بر ترجمه لویی و یاردو 
متخصص برجسته آثار سروانتس بوده است. قدیمی ترین ترجمه فرانسوی این اثر که مترجم 
دیده چاپ ۱6۷۸ است. صنوعوی نوشته است: »در ترجمه ما، یازده داستان با تکیه بر ترجمه 
لویی ویاردو به قالب پارسی درآمده اند و فقط داستان دختر کولی با استفاده از متن کلود آلگر، 
چاپ ۲۰۱۰، ترجمه شده است. البته در اینجا هم کار ویاردو از نظر دور نمانده است. ترجمه 
دیگری هم از این داستان که با عنوان الخیتانی یا LA JITANILLA )دختر کولی(، 

به خامه ژاک سولدانل وجود دارد نادیده گرفته نشده است.«
 سروانتس نیز مقدمه ای بر این اثر خود نوشته، در بخشی از این مقدمه آمده است:

خواننده دوست داشتنی، از این رو یک بار دیگر به تو می گویم از این خبرها که 
به تو می دهم به هیچ وجه نمی توانی آش درهم جوشی به دست بیاوری، چون آن ها 
نه سر دارند و نه پا، نه دل و جگر، نه چیزی که به آن ها شباهت داشته باشد، منظورم 
این است که حرف های عاشقانه ای که در برخی از آن ها می یابی به قدرتی عفیفانه، به 
حدی سنجیده براساس عقل و گفتار مذهبی هستند که، در کسی که آن ها را می خواند، 
ولو به شدت مراقب باشد یا غافلگیر شود، نمی توانند کمترین فکری برانگیزند. من 
به آن ها نام عبرت آموزها را داده ام: زیرا اگر از نزدیک تر به آن ها نگاه کنی، در هیچ 
یک از آن ها نیست که نتوانی سرمشق مفیدی پیدا کنی، و اگر بیم طوالنی شدن 
بیش از حد این موضوع وجود نداشت، شاید به تو نشان می دادم که از مجموع آن ها، 
همچنان که از یک یک شان، چه میوه خوشگوار و نجیبانه ای می توان برچید. قصد من 
این بود که در میدان شهرمان میز بیلیاردی بگذارم که هرکس بتواند تفریح بی زیان 
کند، منظورم سرگرمی بدون زیان روحی و نیز جسمی است، زیرا ورزش های نجیبانه 
و مطبوع بیشتر سودمندند نه آنکه زیان برسانند. در حقیقت انسان همیشه در کلیسا 
و بعد در حالت زانوزده نمی ماند، انسان همیشه سرگرم معامله نیست، هرچند هم که 
آن ها اهمیت هم داشته باشند؛ ساعت های تفریحی وجود دارند که در آن ها فکر از 

پادرآمده استراحت می کند. 
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پروانه رسولی خوشبخت

جرقه ای در ذهن مخاطب

 نویسنده کتاب »ستاره ها هم می میرند«، این اثر را در کنار سرگرم 
کننده بودن، کتابی دانست که می خواهد جرقه ای در ذهن مخاطب، برای 

بیشتر اندیشدن باشد.
ایرنا، کتاب  از خبرنگار فرهنگی  نقل  به  و  دنیای جوانان  به گزارش 
ستاره ها هم می میرند، نوشته نرگس فرجاد امین در بیستمین دوره جایزه 
حبیب غنی پور، نامزد دریافت بهترین اثر داستانی شده است، این نویسنده 

سال گذشته نیز کتاب مثل شیشه مثل سفال را در جایزه غنی پور داشت.
داستان ستاره ها هم می میرند، روایت زنی است که در ابتدای داستان با 
همسر خود برای یک سفر علمی تفریحی به کویر رفته ، سفر در ظاهر برای 
رصد بارش شهاب های آسمانی اما در واقع برای بیان دو راز بین این زوج 

است؛ بارداری زن و مرگی که در انتظار یحیی همسر اوست.
هر  گفت:  می میرند،  ستاره ها هم  کتاب  درباره  امین،  فرجاد  نرگس   
نویسنده اندیشه ای دارد و ماده های داستانی از جهان پیرامونش می گیرد 
اندیشه  این  پتانسیل داستانی زیادی دارد، حاال  با خود فکر می کند که  و 

باید به اتفاق داستانی تزریق شود، تلفیق این دو به خلق رمان می انجامد.
وی ادامه داد: من نیز موضوعاتی در ذهن داشتم و بخشی را نیز از 
جهان خارجی گرفتم، آنچه برای من جذاب بود با علوم تجربی روز پیوند 
داشت، برای من جالب بود بدانم فردی که تحصیل کرده است و با علوم 
روز در ارتباط و دنبال مفاهیم معقول است، چگونه می خواهد با موضوعات 
متافیزیک رو به رو شود و  با آن کنار بیاید. شخصیت داستان بر این اساس 
شکل گرفت که تحصیالت فیزیک دارد و همزمان آدمی مذهبی است که 
رویکرد معنوی دارد، چنین شخصیتی در یک بزنگاه و واقعه ای که در تعارض 
با علم اوست چگونه واکنش نشان می دهد؟ دوست داشتم این موضوع را 

روایت کنم و جرقه ای شد که ستاره ها هم می میرند نوشته شود.
فرجاد امین با توجه به این که این موضوع یکی از دغدغه های اجتماعی 
جامعه امروز است، در پاسخ به این سوال که آیا شخصیت را بر اساس نمونه 
عینی نوشته است، اظهار داشت: معموال یک ما به ازای بیرونی برای شخصیت 
های داستانی وجود دارد، شاید اگر یک شخصیت چند فاکتور برای شکل 

گیری آن الزم است، یکی از آنها همین نمونه عینی است.
این نویسنده افزود: وقتی شخصی را می بینیم که می تواند دغدغه 
شخصی خود نویسنده هم باشد و موضوعات دیگر را با آن ترکیب می کنیم 
و یک شخصیت را می سازیم. من هم آدمهایی را دیده ام که با این مسائل 
دچار چالش می شوند و با آنها در ارتباط نزدیک بودم و حتی برای خودم 

هم پیش آمده است.
نیز،  اخیر  سال های  نویسی  داستان  فضای  در  که  این  بیان  با  وی 
نویسندگانی به این موضوع پرداخته اند، ادامه داد: وقتی آثار آنها را خواندم، 
اثرشان هم شاهکار  به نظرم آمد که کم تعداد هستند و نمی توان گفت 
ادبی بوده است اما به هر حال در طیف مذهبی های تحصیل کرده، دیده 
شده است. به همین دلیل به نظرم رسید که می توان در این حوزه قلم زد 

و از تجربه گذشتگان استفاده کرد.
فرجاد امین در پاسخ به این سوال که چگونه کتاب خود را به یک 
مخاطب پیشنهاد خواهد کرد، گفت: چند روز پیش به دوستی می گفتم اگر 
قرار باشد به مخاطب کتاب معرفی کنم، کتاب هایی خیلی بهتر از آثار خودم 
هستند و می گویم ابتدا آنها را بخوانند اما در مورد اثر خودم بخواهم بگویم، 
تالشم را کردم که در کنار حظ ادبی برای خواننده و سرگرم شدن با یک 
داستان، جرقه ای برای اندیشیدن در ذهن او بزنم. فکر می کنم ترکیب این 

دو برای مخاطب جذاب باشد.

دانستنی های استاندارد
شیشه های ایمنی خودرو ویژگی ها  

با استاندارد ملی ایران به شماره 7۰9-۱
1 ( معرفی محصول

شیشه های ایمنی )معدنی و آلی( خودرو، شیشه ای است که به عنوان شیشه جلو، جانبی، سقف و عقب و یا پانل های جداکننده در خودروهای جاده ای استفاده می شود.
2 ( موارد مصرف

این استاندارد برای شیشه های ضد گلوله، ضد تهاجم و یا شیشه هایی که در خودروهایی با شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین شیشه های داشبورد و شیشه های 
چراغ ها کاربرد ندارد .

3 ( استاندارد مربوط
استاندارد مرتبط با شیشه های ایمنی خودرو، استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۷۰٩ با عنوان »شیشه های ایمنی خودرو-قسمت اول: ویژگی ها« است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین 

ویژگی های شیشه های ایمنی خودروها، به ویژه جهت کاهش احتمال صدمات وارده بر سرنشینان، هنگام شکستن شیشه می باشد.
4( عناوین ویژگی ها و روش های آزمون مربوطه در شیشه های ایمنی

اندازه گیری ضخامت، مقاوت در برابر ضربه، میزان عبور نور مرئی، واپیچش نور )اعوجاج(، انحراف نور)جدایش تصویر ثانویه(، شناسایی رنگها، آزمون ابعادی )درازا و پهنا(، میزان رواداری 
تحدب )خم شیشه( و عیوب ظاهری در انواع شیشه های ایمنی الیه دا نوع A وb  و شیشه نشکن وجود دارد. و خرد شوندگی در انواع شیشه های نشکن،    مقاومت در برابر نفوذ گلوله، 
مقاومت در برابر نفوذ در برابر ضربه مدل سر، مقاوت سایشی مقاومت در برابر دمای باال )آب جوش(، مقاومت در برابر پرتو فرابنفش ومقاومت در برابر رطوبت نیز در انواع شیشه های 

الیه دار نوع A  و B  وجود دارد.
5( اهمیت استفاده از شیشه ایمنی خودرواستاندارد

شیشه درصنعت خودروسازی ازاهمیت ویژ ه ای برخورداراست،درواقع صنعت  شیشه،به دلیل ظرافت وحساسیت آن،یکی ازصنایع خاص کشوراست،چراکه ذات این صنعت اهمیت کیفیت 
وایمنی را دربرمی گیرد، به طوریکه وقتی شما یک خو دروخریداری می کنید،یک درصد ازمبلغی که می پردازید، متعلق به شیشه های آن است،که به  خودی خود مبلغ کمی به حساب 
نمی آید،جالب تراینکه،شیشه خودروازآن دسته قطعاتی است که کمتربه قیمت وکیفیت آن پرداخته شده است،امااین نکته را نباید فراموش کردکه شیشه خودرویکی ازمهم ترین قطعات به 

کاررفته درخودرواست وبه عنوان عایقی برای صداوباد و باران به کاربرده می شود،فرض کنیدکه خودروی شمادرمحوطه بازپارک شده وباران می آیداگرشیشه نبود،چه اتفاقی رخ می داد؟
درهنگام خرید باید به عالمت استاندارد و کد ده رقمی زیر آن توجه نمود. جهت پیگیری اعتبار پروانه کاربرد عالمت استاندارد، کد ده رقمی درج شده در زیر عالمت را می توان به سامانه 

پیامکی ۱۰۰۰۱٥۱۷ ارسال نمود.
یادآوری - سامانه تلفن گویا ۱٥۱۷ رابط بین مردم و اداره کل استاندارد است و مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق این سامانه 

تلفنی، ثبت و پیگیری نمایند.
روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳٩٩6۰۳۱6۰٤۰۰۲۸66- ۱۳٩٩/۱۱/۳۰  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
حیدر ملکی چشمه کبودی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۳صادره از کرمانشاه کد ملی 
۳۲٥۷۸٩۱۸٤٩ششدانگ یکباب ساختمان )مغازه( به مساحت ۲۳/۰6متر مربع در قسمتی 
از پالک ۱٩- اصلی بخش سه حومه کرمانشاه واقع در بلوار دولت آباد پایین تر از بری 
عزیزی روبروی نمایندگی سایپا اکبری که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک مورد تقاضا انتقال ملک از زارعین صاحب نسق اولیه به متقاضی داشته وتصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده در دونوبت به فاصله ۱٥روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقذیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وسول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۲/۱۲/٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۲/۲۷/٩٩

سعید سلیم فر 
رئیس ثبت اسناد و امالک

شماره ۲۷۸6/م الف /۱۲

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

اول  هیات   ۱۳٩٩/۱۰/۲٩ ۱۳٩٩6۰۳۱6۰۰۱۰۰٥۲۲۷مورخ  شماره  رای  برابر 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  /دوم 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه 
۸۸کد  شناسنامه  بشماره  کرم  فرزند  نامداری  صادق  آقای  متقاضی  بالمعارض 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  ازهرسین  ۳۳۱٩٥۱6۸۳۳صادره  ملی 
یک  دربخش  واقع  اصلی   ٩٤ باقیمانده  پالک  اراضی  درمحدوده  ۳٤۷/٩٥مترمربع 
ازمالک  خریداری  گلریزان  بلوار  ابتدای  سنگر  چهارراه  آدرس  به  کرمانشاه  حومه 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا   . است  گردیده  محرز  چاله  چاله  اکبر  مشاعی  رسمی 
مراتب دردونوبت به فاصله ۱٥روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت 
نمایند. تقدیم  ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی  اعتراض  ازتاریخ تسلیم  ماه  یک 

مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی 
سند مالکیت صادرخواهد شد .

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک     
شماره :۲٤۳۰/م الف ۱۲

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۱/۲6/۱۳٩٩
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۲/۱۲/۱۳٩٩

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳٩٩6۰۳۱6۰۰۱۰۰٥۰۲۱مورخ ۱۳٩٩/۱۰/۲۰هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
ملی  ۱٥۰۰۸کد  شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  پوربهرام  رسول  آقای  متقاضی   
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  کرمانشاه  از  ۳۲٥۱٥٥۰۲۰٩صادره 
۳٤6/۳۷مترمربع درمحدوده اراضی پالک ۳٥۷و۳٥۸- اصلی واقع دربخش یک حومه 
کرمانشاه به آدرس مسکن خیابان نرگس نبش کوچه نهم خریداری ازمالک رسمی 
مشاعی آقای کرم لطفی به صورت مع الواسطه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱٥روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتر اضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهد شد .

محمد عباسی 
رئیس ثبت اسناد وامالک 

شماره :۲٤٤۷/م الف ۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۱/۲6/۱۳٩٩
تاریخ انتاشار نوبت دوم :۱۲/۱۲/۱۳٩٩
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از راست دکتر حسین کریمان و مجتبی مینوی در روستای اوشان
) تابستان ۱۳٤۷( اختصاصی دنیای جوانان

از بس که عاشقانه شدی
فیلسوِف عشق

جاوید فرهاد

موجی ترا به ساحِل دریا خالصه کرد
چرخی زد و به دامِن دریا خالصه کرد

آهو شدی و دسِت طبیعت چه با ُشکوه
بُرده ترا به سینه صحرا خالصه کرد

ُگسترده تر شدی و تو را حجِم روزگار
در ذهِن ناشیانه دنیا خالصه کرد

موسیقِی صدای ترا تا شنید رود
شرمیده از نوای تو غوغا خالصه کرد

آمد خدا و حِس ترا البه الی شعر
بسیار شاعرانه و زیبا خالصه کرد

از بس که عاشقانه شدی فیلسوِف عشق
در آسماِن فلسفه پهنا خالصه کرد



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

سه شنبه 12 اسفند 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1690

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

امیر مشهدی عباس دبیر مسابقه کودک

محمدرضا کریمی صارمی معاون 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  تولید 
امیر  حکمی  صدور  با  نوجوانان  و 
مشهدی عباس را به عنوان دبیر پنجمین 
نمایشنامه کودک  و  فیلمنامه   مسابقه 
محمدرضا  کرد.  منصوب  نوجوان  و 

کریمی صارمی در این حکم به شایستگی ها و 
تجربه های امیر مشهدی عباس اشاره کرده و این مسئولیت را به وی سپرده 
است. معاون تولید کانون در حکم مشهدی عباس اظهار امیدواری کرده است 
که با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از تجارب دوره های گذشته  این 
رویداد و با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای خالق و نوآور، زمینه ساز 
آثار با ارزشی برای اعتالی آینده سینما و تئاتر کودک و نوجوان باشد. امیر 
مشهدی عباس مدیرکل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری است و 

دبیری انجمن هنرهای نمایشی کانون را نیز بر عهده دارد.

آتیال پسیاني و همبازي در روزهاي پایاني

همبازی  تلویزیونی  مجموعه 
محمدزاده  سروش  کارگردانی  به 
و  است  ساخت  درحال  اکنون  هم 
به  سریال  این  تصاویر  فیلمبرداری 
شده  نزدیک  خود  پایاني  روزهاي 

است  قرار  که  همبازی  سریال  در  است. 
نوروز ۱٤۰۰ از شبکه دو سیما پخش شود 
بازیگرانی چون آتیال پسباني، دیبا زاهدی، حسین مهری، کامران تفتی، 
نیلوفر کوخانی، مریم مومن، امیر کاظمی، ایمان صفا، پادینا کیانی، خیام 
وقار کاشانی، زهره نعیمی، محمد حیدری، پوالد مختاری، هانیه غالمی، 
مهتاب شیروانی با حضور همایون ارشادی، علیرضا استادی و بهنام تشکر و 
هنرمندی کمند امیرسلیمانی، رویا جاویدنیا و علیرضا اوسیوند حضور دارند. 
همبازی ملودرامی عاشقانه است که سعی دارد در فضایی جدید با قصه ای 

اجتماعی به روابط جوانان، اشتغال و هویت نگاهی ویژه داشته باشد.

آلبوم جدید امید نعمتي در گروه پالت

گروه  رسمی  لبوم  آ چهارمین 
موسیقی پالت با عنوان نصف النهار مبدأ، 
امروز منتشر شد. این آلبوم در هشتمین 
سالگرد رونمایی نخستین آلبوم پالت به 
شکل فیزیکی و نیز در کلیه پلتفرم های 

قانونی دیجیتال داخلی و بین المللی دریافت 
موسیقی در دسترس است. آقای بنفش، شهر 
من بخند و تمام ناتمام، آلبوم های پیشین گروه پالت هستند که از ابتدای دهه 
٩۰ از نخستین صداهای موسیقی آلترناتیو ایران )موسیقی تلفیقی( به شمار 
آمده و کنسرت های بسیاری در ایران، اروپا و امریکا برگزار کرده اند. کاوه 
صالحی )گیتار(، مهیار طهماسبی )ویلنسل( و امید نعمتی )خواننده( اعضای 
اصلی گروه موسیقی پالت در کنار ماکان اشگواری )خواننده قطعه این ماجرا(، 
امین طاهری )درامز(، کسری سبکتگین )باس( و سردار سرمست )کیبورد( 

در آلبوم نصف النهار مبدأ این گروه را همراهی کرده اند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

همراه با فیلمساز موفق سینماي ایران
نرگس آبیار: دوست دارم یک فیلم 

مشترک به کشور ترکیه بسازم

نرگــس آبیــار یکــي از موفق تریــن فیلمســازان ٥ ســال اخیــر 
ســینماي کشــور اســت کــه نــه تنهــا آثــار درخشــاني را ســاخته 
بلکــه جوایــز متعــدد داخلــي و بین المللــي متعــددي را از آن خــود 
ــق در جشــنواره  ــم ســینمایی ابل ــا فیل کــرده اســت. او امســال ب
ســی و نهــم فجــر حضــور داشــت و برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم 
ــي کــه بســیار انتظــار داشــتند  ــگاه تماشــاگران شــد، در حال از ن
ــن  ــت ای ــي درنهای ــد ول ــتري را کســب کن ــز بیش ــم او جوای فیل
اتفــاق رخ نــداد. بــا ایــن حــال مشــخص اســت کــه فیلــم او در 
اکــران مي توانــد بــه شــدت موردتوجــه مخاطبــان قــرار بگیــرد.

ــت  ــه عضوی ــش ب ــي پی ــه از مدت ــق ک ــاز موف ــن فیلمس ای
ــي  ــک فیلمســاز بین الملل ــه ی ــده و ب ــم درآم ــي اســکار ه آکادم
تبدیــل شــده اســت، روز گذشــته در گفتگــو بــا خبرگــزاری آناتولی 
ترکیــه بــا تاکیــد بــر اســتقبال مــردم جهــان از فیلم های ســینمای 
ایــران بــه ویــژه در جشــنواره افــزود: مــا هــم ماننــد هــر کشــور 
ــس از  ــه اول پ ــژه در ده ــه وی ــتیم ب ــی داش ــم سیاس ــر فیل دیگ
انقــالب. االن هــم داریــم امــا بــا یــک رویکــرد تازه تــر. گرچــه 
ــا  ــی م ــای سیاس ــد فیلم ه ــای بع ــم در دهه ه ــان ه ــم آن زم ه
ــه  ــر اینگون ــال های اخی ــا در س ــت ام ــت الزم را نداش آن کیفی
ــا رویکــرد مســتندگونه  ــی خــوب ب رشــد کــرد و فیلم هــای خیل

ســاخته شــد.
ــاري چــون شــیار  ــق آث ــن فیلمســاز تحسین شــده و خال ای
۱٤۳ و نفــس، در ادامــه بــا اشــاره بــه شــباهت های ســینما ایران 
و ترکیــه و پیشــرو بــودن فیلم هــای ایــن دو کشــور نســبت بــه 
دیگــر کشــورهای منطقــه گفــت: در محــدوده خاورمیانــه ترکیــه 
و ایــران هســتند کــه دارنــد خیلــی خــوب در حــوزه ســینما کار 
می کننــد. بــه شــدت امــکان همــکاری مشــترک هســت چــون 
ــال،  ــرای مث ــم. ب ــراوان داری ــترک ف ــی مش ــه های فرهنگ ریش
در موضــوع پناهنــدگان موضــوع مــا می توانــد مشــترک باشــد. 
تعــداد زیــاد پناهنــدگان ســوری بــه ترکیــه آمده انــد و مــا هــم 
ــم.  ــورها بوده ای ــر کش ــتان و دیگ ــدگان از افغانس ــان پناهن میزب
در موضــوع مــواد مخــدر هــم می توانیــم کارهــای مشــترک را 

دنبــال کنیــم.
نرگــس آبیــار مســائل انســانی و اخالقــی موجود در ســینمای 
ــران و  ــادی را در ای ــر فره ــینمای اصغ ــتمی و س ــاس کیارس عب
ــوارد  ــه از م ــوری بیلگــه جیــالن و دیگــران در ترکی ســینمای ن
مشــترک ۲ کشــور برشــمرد و افــزود: بــه تازگــی آقــای حســن 
فتحــی یــک پــروژه مشــترک دربــاره زندگــی موالنــا در ترکیــه 
ســاخت کــه اتفاقــی بســیار خــوب اســت و خــود مــن هــم خیلــی 
تمایــل دارم یــک کار در ترکیــه بســازم. تــا آنجــا کــه مــن دنبــال 
ــر  ــال های اخی ــه در س ــینمای ترکی ــه ام، س ــی گرفت ــرده و پ ک
ــه  ــا از جمل ــر عرصه ه ــته و در دیگ ــوب داش ــیار خ ــی بس جهش
ــوده اســت. در  عکاســی هــم پیشــرفت ها بســیار شــگفت انگیز ب
ــه نظــرم تعریــف کــردن پروژه هــای مشــترک  ادبیــات هــم و ب

از مــوارد ضــروری زمانــه امــروز اســت.
ــی  ــگار خبرگــزاری آناتول ــا خبرن ــان ایــن گفتگــو ب او در پای
ــت و  ــاز شاکردوس ــی، الن ــال حاتم ــون لی ــی چ ــه بازیگران ترکی
ترانــه علیدوســتی را ســتاره های امــروز ســینمای ایــران دانســت 
و پافشــاری تهیه کننــدگان و ســرمایه گذاران بــه اســتفاده از 
ــودن  ــم ب ــل ک ــم دلی ــروش فیل ــتن ف ــرای بازگش ــتاره ها را ب س
ــه  ــردان همیش ــن کارگ ــت: م ــمرد و گف ــتاره ها برش ــداد س تع
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــا ب ــاورم ام ــازه بی ــتاره های ت ــت دارم س دوس
اقتصــادی ســینما ناچــارم از همــان چهره هــا بهــره ببــرم. تعــداد 
بازیگرانــی کــه از ایــران می رونــد بســیار کــم هســتند و خیلی هــا 
ــان دور  ــد و از ریشه هایش ــد و کار کنن ــد بمانن ــح می دهن ترجی
نشــوند. بــه هــر حــال، مــا ریشــه های فرهنگــی در ایــران داریــم 
و اگــر برویــم خــارج، انــگار از چیــزی بریــده می شــویم و بایــد از 
ــد. ــد بمانن ــح می دهن ــه ترجی ــن رو، هم ــم. از ای اول شــروع کنی

فاطمه معتمدآریا و تهیه کنندگي یک مستند

 ، لو سبا مستند  ر  ا ید د یین  آ
و  نساوند  محسن  نی  کارگردا به 
روز  معتمدآریا  فاطمه  تهیه کنندگی 
تا  برگزار شد  گذشته در موزه سینما 
اکران این فیلم در سینماهای هنر و 
تجربه آغاز شود. فاطمه معتمدآریا پس 

از مراسم امضای پوستر در فضای باز موزه 
سینما در جمع مهمانان اظهار کرد: از اینکه این مستند را محسن نساوند 
ساخته است، بسیار خوشحالم چراکه ایشان خود بومی بوشهر و به اقلیم 

خودش به ویژه موسیقی منطقه آگاه و آشنا است.
 این مستند درباره موسیقی ارزشمند، تاریخی و بسیار غنی جنوب 
است. بسیار خرسندم که این فیلم ساخته شد و از این بابت که شما با 
رعایت همه پروتکل های بهداشتی اینجا حضور دارید و به تماشای فیلم 

می نشینید، بسیار خوشحال هستم.
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در سلســله گفتگوهــای تاریــخ 
ــران  ــینمای ای ــوزه س ــفاهی، م ش
ایــن بــار میزبــان فریــدون جیرانــی 
ــه  ــود ک ــبت زادروزش ب ــه مناس ب
بیــش از ۳ ســاعت بــه طــول 
ــي یکــي  ــدون جیران ــد. فری انجامی
از نوبســندگان و فیلمســازان موفق 
ســینماي ایــران بــوده کــه برخــي 
ــن  ــه موفق تری ــار وي از جمل از آث
ــه  ــور ب ــینماي کش ــا در س فیلم ه
بــر  عــالوه  و  مي رونــد  شــمار 
فیلمســازاني  معــدود  از  او  ایــن 
ــد در  ــه تولی ــت ب ــه دس ــت ک اس
اســت.  زده  مختلــف  ژانرهــاي 
گفتنــی اســت، مــوزه ســینمای 
ایــران بــه عنــوان یــک مجموعــه 
فرهنگــی- تاریخــی کــه روایتگــر 
ســیر تاریــخ و تحــوالت ســینمای 
ایــران اســت خــود را موظــف مــی 
دیدگاه هــای  و  نظــرات  دانــد 
پیشکســوتان ســینما را جمــع آوری 
کنــد تــا نســل های آینــده بــا 
نظــرات و دیدگاه هــای صاحــب 
نظــران حــوزه فرهنگــی و هنــری 
کشــور آشــنا شــوند و انتشــار ایــن 
ــر  ــد نظ ــای تایی ــه معن ــب ب مطال
شــخص یــا گــروه خاصی نیســت و 
صرفــا جنبــه پژوهشــی و پرداختــن 
بــه سرگذشــت و تاریــخ ســینمای 

ــران دارد. ای
ایــن  در  جیرانــی  فریــدون 
گفتگــو بــا اشــاره بــه زادروزش در 
۱۰ اســفندماه ۱۳۳۰ در کاشــمر، 
گفــت: مــن در کاشــمر متولد شــدم 
امــا هیــچ خاطــره ای از ایــن شــهر 
ــدرم  ــال پ ــدارم چــون دوران انتق ن
کــه تکنســین دامپزشــکی بــود بــه 
ــه  ــود و زود ب ــاه ب ــن شــهر کوت ای

مشــهد برگشــت.
وی دربــاره آشــنایی اش بــا 
ســینما توضیــح داد: شــانس بزرگ 
مــن ایــن بود کــه پــدرم به ســینما 
عالقــه داشــت، از دوران نوجوانــی 
ــا  ــت و از فیلم ه ــینما می رف ــه س ب
ــر،  ــر ل ــم دخت خاطــره داشــت. فیل
ــم  ــه رغ ــود و ب ــده ب ــپنتا را دی س
گذشــت زمــان دو صحنــه یــادش 
ــر در  ــی آواز جعف ــود، یک ــده ب مان
ــا اســکلت و دیگــری  ســیاهچال ب
ــه  ــر ک ــه جعف ــار ب ــوگ گلن دیال
ــت نصــف شــب از دریچــه  می گف
ــا  ــال ۳۷ ت ــن از س ــاال. م ــا ب بی
تربــت حیدریــه زندگــی  ٤۸ در 
ــان و ۲ ســینما  ــه ٥ خیاب ــردم ک ک
فردوســی  ســینماهای  داشــت. 
مــدت  تمــام  در  روژ.  مولــن  و 
زندگــی درتربــت حیدریــه، عشــق 
ــه مشــهد  ــاه ب مــن ســفرهای کوت
در تعطیلی هــا بود.یــادم می آیــد 
ســال ٤٤ نزدیــک عیــد فطــر آخــر 
ــج  ــم گن ــدن فیل ــرای دی ــز ب پایی
قــارون بــا پــدرم بــه مشــهد رفتــم 
وســاعت ۸ شــب در آخرین ســانس 
ــدم. ــم را دی ــینما کریســتال فیل س

ــاره اولیــن حضــورش  وی درب
در عرصــه بازیگــری نیــز توضیــح 
از طریــق یکــی  داد: ســال ٤۸ 
از دوســتان بــه گــروه کوچــک 
اســفند  نیمــا در میــدان ســوم 
مشــهد رفتــم کــه توســط زنده یــاد 

ــد.  ــی اداره می ش ــدون صالح فری
در آن ســال فرهنــگ وهنــر در 
ــدان  ــرای عالقمن ــتان ها ب شهرس
تئاتــر کالس هــای آموزشــی راه 
مشــهد  در  کــه  بــود  انداختــه 
ــی  ــر نظــر آقای ــا زی ــن کالس ه ای
ــواد  ــا س ــه ب ــی ک ــام لطف ــه ن ب
و فهمیــده بــود اداره می شــد و 
ــد  ــوش ارجمن ــان داری ــان زم هم
کــه تــازه فارغ التحصیــل شــده 
بــود نمایــش چــوب به دســت های 
ــن  ــای همی ــا بچه ه ــل را ب ورزی
ــه  ــرد ک ــرا ک ــی اج کالس آموزش
مــن نقــش کوچکــی در آن بــازی 
کــردم و ســیدغالمرضا موســوی و 
ــازی  ــم درآن ب ــی ه ــروز صباغ فی

می کردنــد.
جیرانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــن فیلمــش را در ســال ۱۳٥۰  اولی
ســاخته اســت، گفــت: اولیــن فیلــم 
ــال  ــن در س ــری م ــت میلیمت هش
و  خیــال  و  بیــژن  فیلــم   ۱۳٥۰
کفــش، نــام داشــت کــه بــا دوربین 
داریــوش ارجمنــد بــا فیلمبــرداری 
مهــرداد تدیــن و بــازی بیــژن 
ــال ٥۳  ــاختم و از س ــان س امکانی
شــروع بــه نوشــتن فیلمنامــه برای 

ــردم. ــه ای ک ــینمای حرف س
ــن  ــه اولی ــان اینک ــا بی وی ب
ــام داشــت،  ــه ن ــه اش حادث فیلمنام
ــاب  ــه ارب ــد ب ــادم می آی ــزود: ی اف
جمشــید دفتــر ســاموئل خاچیکیان 
رفتــم تــا فیلمنامــه ام را بــه او 
ــوم  ــود و مرح ــاموئل نب ــم. س بده
ــه  ــود ک ــر ب ــدل در دفت ــر قوی امی
ســاخت  بــرای  می کنــم  فکــر 
فیلــم آمــاده می شــدند. دقیــق 
ــد کــه از مــن پرســید  ــادم می آی ی
ــه  ــوری فیلمنام ــه ج ــی چ می دون
گفــت  ســپس  و  یســی؟  بنو
ــاران را  ــرگ در ب ــه اش م فیلمنام
ــه  ــه ب ــم ک ــن ببین ــا م ــد ت بیاورن
چــه شــکلی فیلمنامــه می نویســند 
ــیاری  ــل بس ــع مث ــن آن موق و م
ــی  ــردم خیل ــر می ک ــا فک ازجوان ه

بیشــتر از قویــدل می دانــم و در 
ــاموئل  ــتم س ــم نتوانس ــت ه نهای

خاچیکیــان را ببینــم.
وی بــا ابــراز عالقــه بــه مجله 
شــد:  یــادآور  روزنامه نــگاری  و 
ــت  ــه درس ــودم مجل ــاله ب ۱٤ س
می کــردم. جلــد دفتــر ٤۰ بــرگ را 
مجــدا می کردم باچســباندن عکس 
در صفحه هــات دفتــر صفحــه خبــر 
، هنــر و پاورقــی درســت می کــردم 
و پاورقــی می نوشــتم. ســال ۷٥ بــه 
پیشــنهاد غالمرضــا موســوی بعــد 
ــود،  ــم، صع ــم اول ــت فیل از شکس
تصمیــم گرفتــم فیلــم بســازم و آن 
ــب  ــه تصوی ــرای فیلمنام ــان ب زم
ــاخت  ــه س ــل پروان ــده مدیرعام ش
گرفتــه بــودم. ابتــدا تصمیم داشــتم 
یــک فیلــم کمــدی رومانتیــک 
بســازم امــا تغییــر فضــای سیاســی 
شــد  باعــث  کشــور  فرهنگــی 
ــه  ــم ک ــز را بنویس ــه قرم فیلمنام
ــن،  ــق م ــم آن عاش ــدا اس در ابت
بــود. بــرای نقــش اول ایــن فیلــم 
می خواســتم زنــده یــاد خســرو 

شــکیبایی را بیــاورم امــا بــه دلیــل 
اینکــه فیلــم اولــم شکســت خورده 
بــود او نیامــد. بــه ســراغ ابوالفضــل 
ــا او باخشــونت  ــم ام پورعــرب رفت
مــرد داخــل فیلــم مخالــف بــود و 
می خواســت فیلمنامــه تغییــر پیــدا 
کنــد درحالیکــه مــا نمی خواســتیم 
آن را تغییــر دهیــم. پارســا پیروزفــر 
ــرد و  ــر ک ــش فک ــاره نق ــم درب ه
ــا  ــه ب ــم ک ــه ه ــا زنگن ــد. لعی نیام
ســریال در پنــاه تــو معــروف شــده 
بــود نیــز فیلمنامــه را خوانــد و 
بــازی نکــرد. ســرانجام غالمرضــا 
موســوی قبــول کــرد از بازیگــران 
جــوان اســتفاده کنیــم. قبــل از این 
ــود  ــه ســاخته شــده ب فیلــم غریبان
ــته  ــن نوش ــه آن را م ــه فیلمنام ک
بــودم و هدیــه تهرانــی در آن فیلــم 
ــخه  ــن نس ــود و م ــرده ب ــازی ک ب
مونتــاژ شــده ایــن فیلــم را در میــز 
موویــال دیــده بــودم. آقــای نعیمی 
هدیــه  بــه  را  قرمــز  فیلمنامــه 
تهرانــی داده بــود و او خوانــده بــود 
و روزی کــه قــرار بــود من قــرارداد 

ببنــدم هدیــه تهرانــی بــه دفتــر مــا 
ــم  ــش اول فیل ــر نق ــد و بازیگ آم
شــد و بدیــن ترتیــب مســیر فیلــم 
عــوض شــد و محمدرضــا فروتــن 

نیــز نقــش اول مــرد فیلــم شــد.
وی بــا بیــان اینکــه فیلمســاز 
ریــوش  دا عالقــه اش  مــورد 
بــه  گفــت:  اســت،  مهرجویــی 
ــی  ــوش مهرجوی ــن داری ــاد م اعتق
ــه  اولیــن فیلمســازی اســت کــه ب
ــت  ــه اس ــات رفت ــتقبال اصالح اس
و قبــل از اینکــه اصالحــات شــکل 
ــاز  ــم تاریخ س ــم مه ــرد ۲ فیل بگی
بــود.  را ســاخته  لیــال  و  ســارا 
ــینمایی  ــه س ــم مقدم ــن ۲ فیل ای
راه   ۷۷ ســال  از  کــه  هســتند 
ــد  ــان زن آمدن ــه قهرمان ــاد ک افت
و خواســتار هویــت دیگــری بــرای 
زنــان شــدند. بــه اعتقــاد مــن 
۳ فیلــم هامــون، ســارا و لیــال  
ایــران  ســینمای  شــاهکارهای 
ــازی  ــی فیلمس ــتند و مهرجوی هس
ــینما را  ــن و س ــه میزانس ــت ک اس

می شناســد. خــوب 
ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
دیگــري دربــاره دغدغــه بازیگــری 
ــنهاد  ــه بار پیش ــخ داد: س ــز پاس نی
بازیگــری داشــتم. زنده یــاد عبــاس 
ــردان  ــک کارگ ــه ی ــتمی ب کیارس
ــن  ــه م ــه ب ــود ک ــه ب ــوان گفت ج
بــرای ایفــای یــک نقــش در فیلــم 
زنــگ بزنــد و مــن ۲ مــاه درباره آن 
فکــر کــردم امــا از بــازی پشــیمان 
شــدم و بــه جــای مــن امیــد 
روحانــی بــرای ایفــای نقــش رفت.

جیرانــی بــا بیــان اینکــه ذاتــا 
ــت  ــی دوس ــگاری را خیل روزنامه ن
دارد، گفــت: االن در ســن مــن 
خبرنــگاری  و  روزنامه نــگاری 
ســخت اســت امــا همــه می داننــد 
کارگــردان  کنجکاوتریــن  مــن 
خبــر  تلفنــی،  تماس هــای  در 
ــدان،  ــا هنرمن ــاط ب ــن، ارتب گرفت
صحبــت کــردن و خوانــدن هســتم 
ــا  ــدن روزنامه ه ــوز خوان ــن هن و م

ــرده ام. ــوش نک را فرام
وی بــا بیــان اینکــه ٤۰ ســال 
ــاره  ــد درب ــه می کن ــت مصاحب اس
بهتریــن گفتگوهایــش توضیــح 
داد: یــک مصاحبــه بــا ایــرج قادری 
بــرای روزنامــه شــرق داشــتم کــه 
خیلــی تنــد و جنجالــی بــود و 
ــه ام  ــا مصاحب پشــیمانم از اینکــه ب
زنده یــاد قــادری را در تنگنــای 
بــرای  جــواب دادن قــرار دادم. 
ــا  ــی ب ــینما گفتگوی ــه س هفته نام
لیــال حاتمــی و هدیــه تهرانــی 
داشــتم کــه آنهــا را دوســت دارم. 
همچنیــن یــک گفتگــو بــا ســپانلو 
کــه آن را خیلــی دوســت دارم. 
ــمی  ــر پورهاش ــا جعف ــی ب گفتگوی
ــارون  ــج ق ــم  گن ــرای فیل ترانه س
بکــری  مصاحبــه  کــه  داشــتم 
ــاموئل  ــا س ــه ای ب ــت. مصاحب اس
خاچیکیــان انجــام دادم کــه در 
ــد و در  ــاپ ش ــم چ ــزارش فیل گ
ایــن گفتگــو ابعــاد زندگــی ایشــان 
ــا  ــه ای ب ــاز شــده اســت. مصاحب ب
ــه  ــتم ک ــور داش ــول مالقلی پ رس
شــاید یکــی از گفتگوهایــی باشــد 
ــور  ــی پ ــاد مالقل ــه در آن زنده ی ک
حرف هــای بــه یادماندنــی زده کــه 
هیــچ جــای دیگــری نگفته اســت. 
گفتگویــی بــا نویــد محمــدزاده در 
برنامــه ۳٥ دارم کــه حرف هــای 
خاصــی زده و همچنیــن گفتگویــی 
بــا ابوالفضــل پورعرب کــه مصاحبه 
درســتی شــد و یکبــار دیگــر هم با 
پورعــرب در برنامه ســینمایی هفت 
ــرای  ــه ب ــودم ک ــرده ب ــو ک گفتگ
ــی  ــدم. گفتگوی ــد ش ــیار نق آن بس
بــا خانــواده فردیــن هــم دارم کــه 
ــادی از  ــت و ابع ــوب اس ــیار خ بس
بخشــی از زندگــی فردیــن در ایــن 
ــه مطــرح شــده اســت. در  مصاحب
مجمــوع مصاحبه هایــی کــه بــرای 
ــی  ــینما انجــام دادم خیل ــخ س تاری

ــت دارم. دوس
ــن  ــه ای ــخ ب ــی در پاس جیران
ســوال کــه آیــا هنرمنــد و یــا 
ــوده کــه دوســت داشــته  فــردی ب
بــا او گفتگــو کنــد امــا میســر 
ــن  نشــده اســت، پاســخ داد: در بی
ــردم  ــالش ک ــه ت ــدان هرچ هنرمن
ــم  ــو کن ــروزان گفتگ ــم ف ــا خان ب
ــه در  ــه ۷۰ ک ــرد. از ده ــول نک قب
گــزارش فیلــم شــروع بــه گفتگــو 
ــم  ــن گفتگوی ــودم و اولی ــرده ب ک
ــی  ــر ملک مطیع ــاد ناص ــا زنده ی ب
ــم  ــا خان ــال گفتگــو ب ــه دنب ــود ب ب
متاســفانه  کــه  رفتــم  فــروزان 

ــرد. ــول نک قب
ن  یــا پا ر  د نــی  ا جیر
بــاغ  ره  دربــا یــش  صحبت ها
حاضــر  درحــال  کــه  فــردوس 
مــوزه ســینمای ایــران در آن قــرار 
دهه هــای  در  گفــت:  نیــز  دارد 
ــردوس کارگاه  ــاغ ف ــته در ب گذش
و  می کردنــد  تمریــن  نمایــش 
حضــور  اینجــا  در  قاجاری هــا 
ــه  ــک تاریخچ ــا ی ــتند. اینج داش
ــال  ــه ۱۰۰ س ــه ب ــی دارد ک غریب
قبــل برمی گــردد درواقــع مــی 
تــوان گفــت بــاغ فــردوس در همه 

دارد. وجــود  خاطــرات 
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