
آنچه که از تحریم ها به جا ماند؛

بدون نفت، چرخ اقتصاد ایران َلنگ نمی زند
کرد  بینی  پیش  کراکن  صرافی  مدیرعامل 
قیمت بیت کوین تا ۱۰ سال آینده به یک میلیون 

دالر هم برسد.
بـه گزارش بلومبرگ، جسـی پـاول- مدیرعامل صرافی 
کراکـن- با اشـاره به اینکه ارزهای ملی به شـکل فعلی خود 
نشـان داده انـد کـه دارای ضعـف های زیادی هسـتند، پیش 

بینـی کـرد بیتکویـن روزی بـه ارز غالب در مبـادالت جهانی 
تبدیـل شـود. وی افـزود: بـه نظرم چیـزی کـه از طرفداران 
بیتکویـن مـی شـنوید ایـن خواهـد بـود کـه بیتکوین تـا ماه 
خواهـد رفـت، تـا مریـخ خواهد رفـت و در نهایت هـم به ارز 

غالـب جهانـی تبدیل خواهد شـد.  
صفحه 3

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا؛

ممنوعیت سفر 
به شهرهای قرمز و نارنجی در ایام نوروز 

تغییر در سفره هفت سین با مار و سمندر!
کم کم در حال نزدیک شدن به ایام نوروز 
هستیم، در این روزها یکی از سنت های حسنه ما 
ایرانیان سفره هفت سین است اما چند سالیست 
که حیواناتی مانند مار، الک پشت و سمندر سر 
محیط  سازمان  اعالم  بنابر  که  اند  آورده  در  سفره  این  از 
 زیست این کار تخلف است و متخلفان را به مراجع قضایی 

معرفی خواهد کرد.
بوی نوروز یکی از فراموش نشدنی ترین بوهایی است 
که به مشام هم ایرانی آشناست، شور و هیجان خرید، نو کردن 
لباس، آجیل و شیرینی، خانه تکانی همه و همه نشان از زایش 
دوباره طبیعت دارد، حس زیبایی که وقتی پا به سن هم می 
گذاری باز هم یادآوری آن لذتبخش است، هر چند به علت 
شیوع ویروس کرونا مانند سال های گذشته نمی توان نوروز 
را جشن گرفت اما باز هم طبیعت کار خود را می کند و آن 

حس زیبا را در وجودت جاری می کند.
صفحه 2

با هدف سنجش میزان آمادگی کارکنان انجام شد

برگزاری مانور لحظه صفر وقوع  زلزله  
در شرکت گازاستان گلستان

4
خطر انحراف در یک مشوق ازدواج!

صفحه2 

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مصطفی عابدینی: 

خودم را در 
قالب های مختلف 

محک می زنم

6ورزش
پنجعلی: در ایران 

تیمی جلودار 
پرسپولیس نیست!

نک 1با

مصطفی عابدینی که حاال 30 سالگی را پشت سر گذاشته، یکی از 
جوان هایی است که به دقت برای کارهایش برنامه ریزی می کند 
و حرفه ای بودن در کار برایش از هر چیزی مهمتر است. او که از 
حدود 7 سال پیش کار مدلینگ را به شکل حرفه ای آغاز کرده و با 
برندهای بسیاری چه در داخل چه در خارج کشور همکاری داشته، 
حاال مدتی است که به عنوان خواننده وارد فضای موسیقی شده

»سید  تجربه  گفت:  پایتخت،  سرخپوشان  پیشکسوت   -
اخیر  دیدارهای  در  پرسپولیس  برنده  برگ  جالل حسینی« 

بوده است.
تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد تا در اولین دیدار خود در 
نیم فصل دوم هم سایپا را شکست دهد و صدرنشینی در 

لیگ را حفظ کند.

 دارندگان کارت های شبکه بانکی کشور که از ٢0 اسفندماه امسال 
ایران خدمات  بانک صادرات  از خودپردازهای  ا ٢0 خرداد ١٤00  ت
ریال  میلیاردها  از  امتیازی  و  تصادفی  دو صورت  به  کنند،  دریافت 
لوازم  و کمک هزینه های خرید مسکن، خودرو،  نقدی  ارزنده  جوایز 
قالب  در  همراه  تلفن  گوشی  و  دوچرخه  لپ تاپ،  گردشگری،  نزل،  م

طرح »هفت گنج« بهره مند خواهند شد.

خودپردازهای 
بانک صادرات ایران 
»هفت گنج« جایزه 

می دهند

قیمت یک میلیون دالری بیتکوین تا ده سال آینده  حفظ نیروی کار
 مهمترین وظیفه ماست

اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  عاونت  م
 ۱۵ کاهش  کار،  نیروی  از  صیانت  برای  نامه  آئین   22 دوین  ت
تعیین تکلیف قراردادهای  روزه رسیدگی به شکایات کارگران و 
موقت پس از 3۰ سال را مهمترین عملکرد دولت تدبیر و امید در حمایت 

از کارگران عنوان کرد.
صفحه 3

نشست  اوپک  عامل  هیئت  در  ایران  ماینده  ن
اوپک پالس را مطلوب خواند و گفت: براساس تصمیم 
این نشست، روزانه یک میلیون بشکه ای که عربستان 
به صورت داوطلبانه تنها برای فوریه و مارس کاهش داده بود، 
از  پس  زمانی نیا  می یابد.امیرحسین  ادامه  نیز  آوریل  ماه  رای  ب
درباره  اوپک پالس،  انرژی  و  نفت  وزیران  نشست  چهاردهمین 

جای  به  نشست،  این  براساس  کرد:  اظهار  نشست  این  تیجه  ن
اضافه تولید ۵۰۰ هزار بشکه نفت در ماه آوریل، فقط ۱3۰ هزار 
بشکه برای روسیه و 2۰ هزار بشکه نفت برای قزاقستان افزوده 
می شود و 3۵۰ هزار بشکه دیگر اضافه نمی شود و تولید تثبیت 

می شود که جمع بندی خوبی برای ماه آوریل است.
صفحه 3

تصمیمات نفتی خوبی در نشست اوپک پالس گرفته شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
خرید سرور و تجهیزات ذخیره سازی وپشتیبان گیری

)نوبت دوم(
شهرداری شهریاردرنظردارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهربه شماره936مورخ۱399/7/29نسبت به تجدید خرید سرور و تجهیزات ذخیره سازی وپشتیبان گیری به 
درخواست مدیریت فن آوری واطالعات با اعتبار۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ازطریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت 

دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آگهی به دفتر امور پیمان و قراردادهای شهرداری شهریار و با درنظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
۱(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.)واریزنقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی(.

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

4(شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
۵(هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6(شرکت کنندگان میبایست دارای شخصیت حقوقی و گواهینامه انفورماتیک با حداقل رتبه3 در رسته تولید وارائه رایانه های غیر main frame  ازسازمان برنامه 
وبودجه کشورباشند.

7(آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ99/۱2/2۵ آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز وتاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ۱399/۱2/2۵ خواهد بود.
بهروز کاویانی-شهردار شهریار

تاریخ انتشار نوبت اول:۱399/۱2/9
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱399/۱2/۱6

آگهي مناقصه عمومي
 یک  مرحله اي

به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی 
دانشگاه های علوم پزشکی

2۰99۰9۰4۰7۰۰۰۰43 https://www.setadiran.ir شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز بهداشت غرب کرج

موضوع :  واگذاری امور ایاب و ذهاب )خودرو سواری(
تاریخ توزیع اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir از 

ساعت 8:۰۰ مورخ 99/۱2/۱6 الی ساعت ۱9:۰۰ مورخ 99/۱2/۱9
 آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: https://www.setadiran.ir ساعت ۱4:۰۰ مورخ ۱4۰۰/۰۱/۱۵

می باشد.  
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: راس ساعت ۰9:3۰ مورخ ۱4۰۰/۰۱/۱6 محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 

)شبا   2۱8۱26438 جاری  حساب  به  واریزي  فیش  صورت  به  ریال     ۱/38۰/۰۰۰/۰۰۰ مناقصه:     در  شرکت  تضمین  سپرده  یزان  م
IR 93۰۱3۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰2۱8۱26438( نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي 

درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانتنامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

تذکر: در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی  بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.
پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی

شماره تماس:   ۰26-32۵63369 
شناسه آگهی : ۱۱۰62۰2

 دارندگان کارت های شبکه بانکی کشور که از 2۰ اسفندماه امسال 
تا 2۰ خرداد ۱4۰۰ از خودپردازهای بانک صادرات ایران خدمات 
دریافت کنند، به دو صورت تصادفی و امتیازی از میلیاردها ریال 
ارزنده نقدی و کمک هزینه های خرید مسکن، خودرو،  جوایز 
لوازم منزل، گردشگری، لپ تاپ، دوچرخه و گوشی تلفن همراه 

در قالب طرح »هفت گنج« بهره مند خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، تمامی دارندگان 
کارت های نظام بانکی کشور با دریافت خدمات بانکی همچون 
»برداشت و انتقال وجه«، »پرداخت قبض«، »خرید شارژ« و 
»مانده گیری از حساب« از پنج هزار و 2۰۰ خودپردازهای بانک 

صادرات ایران طی مدت سه ماهه 2۰ اسفندماه سال جاری تا 
2۰ خرداد ۱4۰۰ به دو صورت تصادفی جوایز نقدی ۵۰۰ هزار 
ریالی  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  یک  و  ریالی  میلیون  یک  یالی،  ر
دریافت خواهند کرد و همچنین در پایان دوره سه ماهه با کسب 
امتیاز، از هفت نوع جایزه ارزشمند به ارزش 8 میلیارد ریال در 
قالب جشنواره خودپرداز بانک صادرات ایران طرح »هفت گنج« 

برخوردار خواهند شد. 
هزار   ۵۰۰ نقدی  صورت  به  طرح  این  تصادفی  بخش  وایز  ج
ریالی، یک میلیون ریالی و یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی در 
نظر گرفته شده که 48 ساعت پس از درج و اطالع رسانی به 

مشتری در فیش های دریافتی از خودپرداز، با در دست داشتن 
ایران  کارت شناسایی و کارت بانکی در شعب بانک صادرات 
قابل پرداخت خواهد بود. به این صورت که بعد از ارائه خدمت 
شامل برداشت وجه، انتقال وجه، پرداخت قبض، خرید شارژ و 
مانده گیری و قبل از خروج کارت، متن زیر مبتنی بر برنده شدن 
دارندگان کارت در صفحه نمایش دستگاه خودپرداز نمایش داده 
می شود و همچنین رسید دریافتی مشتری برنده جایزه نیز حاوی 

عبارت زیر خواهد بود:
»تبریک، شما برنده شدید. برای دریافت جایزه پس از 48 ساعت 

به شعب بانک صادرات ایران مراجعه کنید«

خودپردازهای بانک صادرات ایران »هفت گنج« جایزه می دهند

صفحه 3
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عضو کمیسیون تلفیق خبرداد؛
دارای  زوجین  به  مسکن  تسهیالت  تومان  میلیون   ۲۰۰ پرداخت 

۲ فرزند
به  اسالمی  شورای  مجلس   ۱4۰۰ بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
معافیت های مالیاتی و وام مسکن زوجین اشاره کرد و گفت: در الیحه 
بودجه پرداخت وام برای زوجینی که 2 فرزند داشته باشند، پرداخت 2۰۰ 

میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این تصمیم قرار است  افزود: بر اساس  الدین حسینی  سید شمس 
به ازای هر فرزند ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع 2۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت برای خرید مسکن در اختیار زوجین جوان قرار گیرد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد توضیح داد که اگر زوجین 
فاقد فرزند باشند در این صورت هر کدام از زوجین جوان ۵۰ میلیون تومان و 
در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است و زوجین دارای 
یک فرزند باشد تا ۱6۰ میلیون تومان تسهیالت مسکن دریافت می کنند.

حسینی تاکید کرد: در الیحه بودجه ۱4۰۰ توجه به امور اجتماعی و 
معافیت های مالیاتی حقوق ودستمزدها مورد توجه جدی نمایندگان مجلس 
قرار گرفته تا آنهایی که حقوق کمتری دارند، مالیات کمتر و آنهایی که 

حقوق بیشتری دارند، مالیات بیشتری بپردازند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۰ مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد : اگر ما به دنبال اصالح ساختار بودجه دولت هستیم باید بتوانیم با 
منابع کمتری که در اختیار دولت است کارهای بزرگی را انجام دهیم و 

در این راستا باید از منابع مالی بازار سرمایه به خوبی باید استفاده کنیم.
حسینی توضیح داد که نمونه استفاده از منابع مالی بازار سرمایه در 
ساخت پروژه های آزادراهی است که دریافت عوارض آزادراهی هنگام بهره 
برداری از آزادراه ، هرگونه سرمایه گذاری در این زمینه را بدون نگرانی 
به سرانجام می رساند.نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد یادآورشد: 
این اقدام سبب شده که تاکنون بار مالی انجام برخی از پروژه ها از دولت 

برداشته شده اما انجام پروژه ها با سرعت بیشتری دنبال شده است.
اسالمی  شورای  مجلس   ۱4۰۰ بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
افزود: برای ما مهم این است اگر در انجام پروژ های سود کمتری عاید 
سرمایهگذاران پروژه می شود دولت می تواند سود و ارزش افزوده آن 

را تضمین کند و این باعث بازدهی سرمایه های بازار سهام خواهد شد.
وی به مالیات های حقوق و دستمزد کارکنان دولت اشاره کرد و 
توضیح داد که در پرداخت حقوق و دستمزدها ما باید بهره وری و کارایی 
افراد مشخص شود و برای برقراری عدالت در پرداخت ها ما نظام پلکانی 
مالیات ها را وضع کردیم و رفته رفته به جای کاهش فاصله مطلق حقوق 

ها، به دنبال تفکر فاصله نسبی بین حقوق ها هستیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۰ مجلس شورای اسالمی گفت : 
قرار است که حقوق کارکنان دولت در سال آینده 2۵ درصد افزایش یابد 
اما ما حداکثر حقوق را از 2۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش دادیم ولی هنوز 
این پیشنهاد ما تصویب نشده است و هر فردی که حقوق 4 میلیون تومانی 
دارد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و از 4 تا 8 میلیون تومان ۱۰ درصد 
مالیات خواهند داشت.نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد تاکید کرد: 
همچنین برای شفافیت پرداختی ها به کارکنان دولت قرار شده است که از 
خرداد ماه ۱4۰۰ تمام حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت در پایگاه 
اطالع رسانی پاکنام و سایر پایگاه های اطالع رسانی حقوق و دستمزد 
به ثبت برسد.حسینی توضیح داد: در مجموع طبق قانون تامین کاالهای 
عمومی با دولت است اما تولید کاال با دولت نیست و تجربه نشان داده 
است که تولید باید در دست بخش خصوصی باشد، تا بتوانیم به موفقیت 

های بیشتری دست پیدا کنیم.

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا؛
ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی در ایام نوروز 

کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رییس جمهوری تصویب 
کرد: سفر به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در ایام نوروزی ممنوع است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در چارچوب این دستورالعمل که 
توسط قرارگاه عملیاتی و با مشارکت کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا تدوین شده، پیش 
بینی شد که تمامی ترددها و سفرها به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع شود.

در  بازنگری  برای  را  الزم  اقدامات  شد  موظف  نیز  درمانی  و  بهداشتی  میته  ک
پروتکل های بهداشتی مرتبط با سفر، اقامتگاه ها، مراکز تفریحی و محیط های کسب و 

کار و نظارت دقیق بر روند اجرای این پروتکل ها، انجام دهد.
قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز موظف 
شدند بر تغییر وضعیت احتمالی استان ها در خالل سفرهای استانی و هماهنگی میان 
دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت میراث فرهنگی و راه  و شهرسازی برای کنترل 
تردد افراد با تست مثبت کرونا و برخورد با خاطیان عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، 
اقدامات الزم را با نهایت دقت انجام دهند.رییس جمهوری در همین ارتباط با اشاره به 
تجارب به دست آمده در یک سال اخیر و در عین حال دومین نوروزی که کشور گرفتار 
پاندمی کووید ۱9 است، گفت: با بهره گیری از این تجربیات و همچنین رعایت دقیق و 
جدی پروتکل ها و پیش گرفتن زندگی سازگار با کرونا می توان تعطیالت مرتبط با نوروز 

را با اجرای پروتکل ها  برگزار کرد.
روحانی تاکید کرد: اگرچه توصیه جدی متخصصان، فعاالن و مسووالن بهداشتی 
کشور عدم رفت و آمد غیرضرور بویژه برای افراد خطرپذیر است و بسیاری نگرانی ها  که 
در خصوص شیوع بیماری با توجه به رفت و آمدهای نوروزی وجود دارد اما می توان با 
اتکا بر مسوولیت پذیری جامعه و مردم و حساسیت هایی که نسبت به حفظ سالمت وجود 
دارد، امیدوار بود که با رعایت دستورالعمل ها، امکان تردد در ایام نوروز به شهرهای با 

وضعیت آبی و زرد فراهم شود.
رییس جمهوری از کمیته تبلیغات خواست با همکاری قرارگاه و کمیته بهداشتی 
تبلیغی، اطالع رسانی و آگاهی بخشی، تمامی جزئیات  برنامه ریزی  و درمانی در یک 
دستورالعمل مرتبط با ایام نوروز  اطالع رسانی و آموزش داده شود تا مردم به هیچ وجه 
نسبت به وضعیت های مختلف در مورد اجازه و یا ممنوعیت تردد به شهرهای با وضعیت 
های چهارگانه دچار ابهام نشوند و بتوانند به طور دقیق برای خود برنامه ریزی کنند.روحانی 
به این کمیته همچنین ماموریت داد با همکاری صدا و سیما و وزارتخانه های ارتباطات و 
ارشاد و بکارگیری تمامی ظرفیت های رسانه ای کشور، امکان پخش برنامه های نشاط آور 
متناسب با ایام شادی و تعطیالت نوروزی از جمله نمایش فیلم ها، اکران های متناسب 

سینمایی و کنسرت های آنالین را فراهم کند.
رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به بررسی های انجام شده از وضعیت های مختلف 
در جامعه تصریح کرد: مقاومت، صبر و تحمل مردم در یک سال گذشته در برابر فشار شدید 
اقتصادی در دوره تحریم ها و شیوع کرونا، ستودنی است و باید قدردان چنین مردمی باشیم.

روحانی خاطرنشان کرد: میزان فشاری که بر مردم وجود دارد از سوی مسووالن و 
دولت قابل درک است و تمامی تالش دولت این است که در عین حفظ سالمت بتواند 
در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی عوارض اجتماعی و اقتصادی کرونا را نیز کنترل کند 
و همواره تالش داشته که کمترین عوارض متوجه زندگی مردم شود و تمامی اقداماتی 

که در این عرصه انجام گرفته، با قدرت تداوم می یابد.
وی افزود: همه دستگاه ها در دولت و سایر قوا باید با هماهنگی و اقدامات منسجمی 
که انجام می دهند موجبات کاهش فشارهای حاشیه ای و یا غیرمرتبط شوند و اجازه 
ندهند که درگیری های جناحی و یا سالیق خاص افراد، عوارض ناخواسته جنگ اقتصادی 

و کرونا بر مردم را تشدید کند.
روحانی در ادامه پس از گزارش کمیته اقتصادی در خصوص مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا در مورد ارائه سه خدمت عمومی با بیشترین تقاضای مردمی در بستر سکوی دولت 
همراه، و معرفی وزارت راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان پیشروترین 
دستگاه ها در اجرای این مصوبه، دستگاه های مسوول را موظف کرد نسبت به پیوستن به 
سکوی دولت همراه و اجرای مصوبه ستاد کرونا تسریع کنند و کارگروه های مختلف در این 
خصوص ماموریت یافتند بر حسن اجرای این مصوبه نظارت و اقدامات اجرایی را انجام دهند.

به بهانه مصوبه وام ازدواج 100 میلیونی؛

خطر انحراف در یک مشوق ازدواج!
مجلس  اسفندماه   ۱ 3
شورای اسالمی پرداخت وام 
تومانی  میلیون   ۱۰۰ زدواج  ا
برای پسران کمتر از 2۵ سال و دختران 
کمتر از 23 سال را تصویب کرد؛ افزایش 
دو برابری وام ازدواجی که با توجه به 
شرایط اقتصادی جامعه برای بسیاری از 
زوج های جوان شادی بخش است، در 
عین حال می تواند تهدیدی برای ایجاد 
وام  گرفتن  برای  ازدواج  در  نحرافاتی  ا

۱۰۰ میلیون تومانی باشد.
ازدواج  وام  برای  دولت  یشنهاد  پ
 ۵۰ همان   ۱4۰۰ بودجه  الیحه  ر  د
بازپرداخت  با  قبل  سال  تومان  یلیون  م
زوجینی  تمامی  به  که  بود  ساله  هفت 
که تاریخ عقد آنان از اول فروردین 97 
به بعد بود و تا کنون وام ازدواج نگرفته 

بودند، پرداخت می شد. 
شورای  مجلس  اسفندماه   ۱ 3
ازدواج  از  حمایت  منظور  به  سالمی  ا
تومانی  میلیون   7۰ ازدواج  وام  وانان  ج
بازپرداخت ۱۰ ساله را تصویب کرد  ا  ب
همچنین به منظور کاهش سن ازدواج 
این تسهیالت برای زوج های کمتر از 2۵ 
سال و زوجه های کمتر از 23 سال ۱۰۰ 

میلیون تصویب شده است.
در نگاه نخست افزایش وام ازدواج 
به ۱۰۰ میلیون تومان با توجه به شرایط 
اقتصادی فعلی امری خوشحال کننده به 
نظر می رسد این در حالیست که پیش تر 
محمد مهدی تندگویان - معاون امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان - نسبت 
به افزایش ازدواج  و طالق های صوری، 
غیر  به  مسائلی  در  ازدواج  وام  صرف 
جوانان  بدهکاری  خانواده،  تشکیل  ز  ا
در  پایین  آوری  تاب  به علت  بانک  ه  ب
بازپرداخت وام و... همزمان با خبرهای 
افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان 

هشدارهایی را داده بود. 
گفته  هم  ا  ر ین  ا مچنین  ه

وزارت  جوانان  امور  معاونت  که  ود  ب
تعیین  صورت  در  جوانان  و  رزش  و
بر  نظارت  برای  لعمل هایی  ستورا د
دریافت کنندگان وام و کاهش انحرافات 
احتمالی در ازدواج، با افزایش وام ازدواج 

مخالفتی ندارد.
افزایش  منطق  درباره  ندگویان  ت
این وام به ۱۰۰ میلیون تومان گفته بود: 
نمایندگانی که برای سال ۱4۰۰ پرداخت 
وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را وعده 
داده اند، برای سال های ۱4۰3 و یا ۱4۰4 
رقم وام ازدواج را تا چه اندازه افزایش 
افزایشی  شیب  چنین  با  آیا  ی دهند؟  م
بعد  سال  چهار  است،  شده  شروع  ه  ک
این رقم به ۵۰۰ یا 7۰۰ میلیون تومان 
نسبت  ما  بانکی  شبکه  آیا  ی رسد؟  م
دارد؟  آوری  تاب  ارقام  و  اعداد  این  ه  ب
بازپرداخت آن برای جوانان  دریافت و 

چگونه خواهد بود؟
است  معتقد  وی  دیگر  سوی  ز  ا
میلیون   ۱۰۰ ازدواج  وام  رداخت  پ
 2۵ از  کمتر  جوانان  به  تنها  ومانی  ت
 6۰ دهه  متولدان  به  بی توجهی  ال  س
تاکنون  که  است  آنان  مشکالت  و 
مجرد مانده اند چراکه تورم و مشکالت 
اقتصادی سن نمی شناسد و مبنای این 
افزایش وام تنها برای برخی از جوانان 
باید بر اساس مطالعات کارشناسی باشد.

امور  ساماندهی  معاون  گفته  ه  ب
نان  ا جو و  ورزش  رت  وزا نان  ا و ج
معاونت،  این  سنجی  آمار  با  طابق  م
سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن 
تمامی شرایط اقتصادی و اشتغال و... 
و  بعد  به  سالگی   24 دختران  رای  ب
برای پسران 26 سالگی به بعد است. 
وام  پرداخت  در  تفکیک  رو  این  ز  ا
ازدواج ۱۰۰ میلیونی کمکی به ازدواج 

نخواهد کرد. جوانان 
جوانان  امور  ساماندهی  عاون  م
وزارت ورزش و جوانان حتی پیشنهاد 
متقاضیان  به  ازدواج  وام  پرداخت  عدم 
۵۰ ساله به باال را نیز داده بود چراکه 
معتقد است مبنای پرداخت وام ازدواج 
باید تشکیل خانواده پایدار و فرزند آوری 
مشوق های  با  تنها  مهم  این  و  اشد  ب
ارزان،  مسکن  به  توجه  نظیر  ائمی  د
مقطعی  مشوق های  نه  و  و...  شتغال  ا
مانند پرداخت وام امکان پذیر خواهد بود.

به  بود  گفته  همچنین  ندگویان  ت
علت تغییر دولت و امکان وقفه طبیعی 
نمی کنم  توصیه  وام  پرداخت  روند  ر  د
جوانان دریافت وام ازدواج را به تعویق 
بیندازند چراکه نباید تقاضای وام ازدواج 
اتفاقی که خروجی آن مشخص  به  ا  ر

نیست، منوط کرد.
آمار  با  مطابق  دیگر  سوی  ز  ا

ایران،  آمار  مرکز  سوی  از  نتشره  م
برای  ازدواج  اولین  در  سن  یانگین  م
مردان شهری 27 سال و مردان روستایی 
26 سال است همچنین این آمار برای 
زنان شهری 23 سال و زنان روستایی 

2۱ سال است. 
بنابراین منطقی به نظر می آید که 
سن  کاهش  برای  مجلس  مایندگان  ن
به  را  میلیونی  ازدواج ۱۰۰  وام  زدواج  ا
عنوان مشوق قرار دهند اما این نکته را 
هم باید در نظر گرفت که به گفته معاون 
امور جوانان عدم تهیه دستورالعمل های 
دریافت  بر  نظارت  برای  شخص  م
وام  صرف  از  اطمینان  کسب  ننده،  ک
در امور ازدواج و تشکیل خانواده پایدار 
ازدواج های  به  تنها منجر  و... می تواند 
اجباری و گاهی طالق های صوری شود 
و با صرف منابع ملی به افزایش جمعیت 

و خانواده کمکی نخواهند کرد.
همچنین تالش برای کاهش سن 
پسران  و  دختران  که  حالی  در  زدواج  ا
را  مشترک  زندگی  کافی  هارت های  م
بر جای  نتیجه ای که  تنها  یاموخته اند  ن
اینکه  کما  است  »طالق«  ی گذارد  م
مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ازدواج 
دختر بچه های ۱۰ تا ۱4 ساله ای که در 
بهار سال جاری در حدود 7۰۰۰ مورد 
بوده است با رشد 23 درصدی به بیش 
رسیده  تابستان 99  در  مورد  ز 9۰۰۰  ا
مورد طالق   ۱3۱ میان  این  در  ست.  ا
دختر بچه های ۱۰ تا ۱4 ساله در بهار 
99 و ۱88 مورد در تابستان 99 به ثبت 

رسیده است.
تا چه  ازدواج کودکان  آمار  ینکه  ا
کسب  برای  اجباری  ازدواج  به  یزان  م
می گردد،  باز  ازدواج  وام  نظیر  نافعی  م
این  قطع  طور  به  اما  نیست  شخص  م
آمار طالق به فقدان مهارت کافی برای 
زندگی و بعضا ازدواج اجباری کودکان 

بازمیگردد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد؛
علمی  هیأت  در  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  جذب  سهیل  ت

دانشگاه ها
دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی از تسهیل شدن جذب 
خانواده شهدا و ایثارگران در برنامه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها خبر داد.

جواد محمدی با اشاره به ارایه امتیاز به مشموالن بند پ ماده 9۰ قانون 
برنامه ششم توسعه شامل خانواده شهدا و ایثارگران برای عضویت هیأت علمی 
دانشگاه ها، افزود: هیأت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی به تازگی، 
برخی شرایط برای جذب مشموالن بند پ ماده 9۰ قانون برنامه ششم توسعه 

شامل خانواده شهدا و ایثارگران را تسهیل کرد.
دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی درباره شرایط تسهیل 
و  و علمی  دانشگاه، صالحیت عمومی  نیاز  اعالم  داشتن  اظهار داشت:  شده 
داشتن مدرک دکتری تخصصی از جمله شرایط الزم برای هیأت علمی شدن 
این مشموالن است.عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اعالم شرایط 
علمی،  پیش از این برای متقاضیان یاد شده در هیأت عالی جذب شورای عالی 
انقالب فرهنگی به تصویب رسیده بود؛ بر این اساس متقاضی هیأت علمی 
وزارت علوم باید 7۰ درصد نمره آخرین فرد برگزیده و متقاضی هیأت علمی 
وزارت بهداشت باید 8۰ درصد نمره آخرین فرد برگزیده را کسب کرده باشد.

محمدی درباره ِکَبر سن این متقاضیان خاطرنشان کرد: اگر فردی دارای 
42 سال یا بیشتر از این سن باشد، با استفاده از شرایط کبر سن می تواند در 
دانشگاه بماند، از این رو شرط ماندگاری مشموالن یاد شده برداشته شده است؛ 
چرا که قانون مصوب مجلس شورای اسالمی هم چنین شرطی نگذاشته بود.

وی تاکید کرد که اجرای این شرایط از فراخوان سال 99 جذب هیأت 
علمی دانشگاه ها که در مهر ماه برگزار شد، باید اجرایی شود.

زمان اعالم نتایج آزمون دکتری اعلالم شد
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه ۵۵ درصد داوطلبان 
آزمون دکتری ۱4۰۰ مرد هستند، گفت: نتیجه اولیه این آزمون دهه آخر فروردین 

ماه اعالم خواهد شد.
دکتر ابراهیم خدایی صبح روز گذشته)جمعه( در حاشیه برگزاری آزمون 
دکتری سال ۱4۰۰ در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران به جزییات 
برگزاری این آزمون اشاره کرد و گفت: تعداد ۱8۵ هزار و 69 نفر برای شرکت 
در آزمون دکتری ثبت نام کرده اند که 4۵ درصد زن و ۵۵ درصد آنها مرد هستند 
و تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به سال گذشته تعداد ۵36۵ نفر بیشتر است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیشترین داوطلب در رشته علوم انسانی و کمترین 
داوطلب در رشته زبان است، تصریح کرد: آزمون ورودی مقطع دکتری در 2۱۰ 
حوزه امتحانی و ۱۱۰ شهرستان با فاصله یک متر و نیم در چینش صندلی ها 
برگزار می شود و ناظرین بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت تعیین شدند 
قبل و حین برگزاری آزمون ناظر بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی هستند.

دکتر خدایی تاکید کرد: در واقع تمام عوامل اجرایی ماسک و دستکش 
دارند و بازرسی توسط راکت دستی انجام شد؛ همچنین بازرسی بدنی به صورت 
سنتی قدیمی نیست و با توجه به اینکه تجربه برگزاری آزمون کرونایی را داشتیم 
از تجربه های آزمون قبلی استفاده می کنیم که ان شاءهلل آزمون بهتری را نسبت 

به گذشته خواهیم داشت.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: کارنامه خام، تراز، نمره 
کل آزمون دکتری سال ۱4۰۰ در دهه آخر فروردین ماه ۱4۰۰ از طریق سایت 
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم می شود.وی گفت: در فرم خوداظهاری ۵2 
نفر اظهار کردند که به کرونا مبتال هستند که بر اساس هماهنگی های به عمل 
آمده با وزارت بهداشت آزمون این افراد در بیمارستان های شهر حوزه امتحانی 
به صورت مجزا از سایر دواطلبان برگزار می شود و ۱2 نفر از این داوطلبان در 

بیمارستان طالقانی در آزمون دکتری شرکت کردند.

۲ فوتی و ١۲ مصدوم در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در اصفهان
واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان اصفهان دو فوتی و ۱2 مصدوم بر جای 

گذاشت.
کرد: صبح  اظهار  باره  این  در  اورژانس کشور،  سازمان  خالدی سخنگوی  مجتبی 
روزگذشته یک مورد حادثه واژگون شدن اتوبوس در 2۰ کیلومتری میمه به سمت مورچه 
خورت اتفاق افتاد که بالفاصله 8 دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس از 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: تکنسین های اورژانس در محل حاضر شدند و شرایط جسمی سرنشینان 
این خودرو را بررسی کردند. بر همین اساس مشخص شد که دو نفر از سرنشینان جان 

خود را از دست داده و ۱2 نفر نیز مصدوم شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز 

درمانی منتقل شدند.  

گرفتار شدن یک نفر در چاه قدیمی ساختمان مسکونی
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از گرفتار شدن یک 

نفر در پی تخریب چاه در ساختمانی مسکونی خبر داد.
سید جالل ملکی اظهار کرد: ساعت ۱3:۱۱ دقیقه روز پنجشنبه گذشته یک مورد حادثه 
تخریب چاه و گرفتار شدن فرد به آدرس خیابان جمهوری پس از خیابان باغ سپهساالر، 
کوچه مراغه ای به سامانه ۱2۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع 
داده شد که بالفاصله پس از آن سه ایستگاه آتش نشانی به همراه جرثقیل سه تن به محل 

اعزام شدند. عوامل شهرداری و عوامل اداره آب نیز در محل همکاری خوبی با ما داشتند.
وی ادامه داد: محل حادثه ساختمان مسکونی سه طبقه و ۱۰ واحدی بود که در 
حیاط آن یک چاه قدیمی - که به گفته ساکنان بدون استفاده بود - وجود داشت. این 
چاه در حدود 2۰ متر بود که یکباره دهانه های آن تخریب شده و گودالی به وسعت دو 

متر در دو متر ایجاد کرده بود.
ملکی با بیان اینکه یک آقای حدودا ۵۰ ساله به انتهای این چاه سقوط کرده بود گفت: 
احتمال ریزش چاه بسیار بود و هر لحظه با ریزش مواجه می شدیم. آتش نشانان در یک 
عملیات بسیار حساس پس از حدود پنج ساعت تالش این فرد را زنده از محل خارج کردند.

نجات کوهنورد زخمی تهرانی از ارتفاعات دماوند 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان آمل از نجات کوهنورد آسیب دیده تهرانی در 

منطقه آبشار یخی قله دماوند خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرستان آمل، جمشید نیک زاد افزود: 
در پی اطالع رسانی مرکز ۱۱2 هالل احمر مبنی بر حادثه دیدن کوهنورد تهرانی در منطقه 
آبشار یخی قله دماوند بالفاصله تیم امدادی جمعیت هالل احمر شهرستان مستقر در پایگاه 

امداد و نجات کوهستان رینه به منطقه اعالم شده اعزام شد.
 وی گفت: بالفاصله پس از اطالع از این حادثه نجاتگران این جمعیت از پایگاه 
امداد و نجات کوهستان رینه به منطقه اعزام شدند و پس از  رسیدن به کوهنورد در بارگاه 

سوم بالفاصله نسبت به انتقال وی اقدام کردند.
 نیک زاد با بیان اینکه این کوهنورد به قله دماوند صعود کرده بود، افزود: این کوهنورد 
در مسیر برگشت در منطقه آبشار یخی دچار آسیب شدید از ناحیه مچ پا شد که با تالش 

و کوشش توانست خودش را به بارگاه سوم برسانند.
امداد  اعزام بالفاصله تیم  به  با اشاره   رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان آمل 
این جمعیت به منطقه گفت: پس از دسترسی نجاتگران به مصدوم و تثبیت موقعیت وی، 

مصدوم به منطقه گوسفند سرا منتقل شد و خوشبختانه حال عمومیش مساعد است.
ایران است و بیشترین صعود  ارتفاع بلندترین قله   با پنج هزار و 6۰۰ متر  دماوند 
به این  قله نیز در  فصل تابستان  انجام می شود. در حال حاضر با وجود اینکه به دلیل 
شیوع بیماری کرونا ،براساس تصمیم مقامات محلی و درخواست از فدراسیون کوه نوردی، 
صعود به بلندترین قله های ایران ممنوع شده است ولی همچنان شاهد حضور کوهنوردان 

در این مناطق هستیم.
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تاریخ عرضه پردازنده های نسل یازدهمی
 Intel Rocket Lake-S فاش شد

گزارشی جدید ادعا می کند پردازنده های نسل یازدهمی کالس دسکتاپ اینتل با نام 
خانواده ی راکت لیک اس Intel Rocket Lake-S که گفته می شود قدرت پردازشی 
بیشتری نسبت به پردازنده های کالس دسکتاپ AMD Ryzen ۵۰۰۰ دارند، احتماال 
 PC روز 3۰ مارس 2۰2۱ )۱۰ فروردین ۱4۰۰( به بازار عرضه می شوند. مطابق آنچه
World به نقل از وب سایت Hardwareluxx.de می نویسد، پردازنده های نسل جدید 

تیم آبی در ساعت 6 صبح به وقت محلی در دسترس قرار خواهند گرفت.
خبر Hardwareluxx درحالی منتشر شد که برخی گزارش ها اعالم کردند 
 Mindfactory نام  با  آلمانی  خرده فروشی های  از  یکی  عجیب  بسیار  اتفاقی  ر  د
پردازنده های نسل یازدهمی اینتل را یک ماه پیش از عرضه ی رسمی، در دسترس 
می گوید   Hardwareluxx وب سایت  روزنامه نگار  است.  داده  قرار  شتریان  م
اطالعیه ای از اینتل درباره ی وضعیت فعلی دریافت کرده و متوجه شده که تیم آبی از 

این وضعیت اصال رضایت ندارد. 
فردی به نمایندگی از اینتل در گفت و گو با رسانه ی Hardwareluxx اعالم 
کرده است: »ما نمی توانیم درباره ی فعالیت های به خصوصی که خرده فروشی ها انجام 
می دهند نظر دهیم. درحال انجام مذاکراتی با شرکایمان هستیم که به عنوان بخشی 
از سیاست های کاری ما، محرمانه هستند. توافق نامه هایی را که برای تعیین امبارگوی 
محصوالت منعقد می کنیم جدی می گیریم و به شکلی مناسب درحال پیگیری موضوع 
هستیم«.روزنامه نگار Hardwareluxx می گوید توسط اعضای انجمن این وب سایت 
از آغاز فروش پردازنده های اینتل آگاه شده است. ازطرفی دیگر اعضای انجمن وب سایت 
 Intel نیز گفتند به پردازنده ی نسل یازدهمی راکت لیک Computerbase.de
۱۱7۰۰K-Core i7 دسترسی پیدا کرده اند؛ کاربران حتی نتایج بنچمارک پردازنده 

را نیز منتشر کردند. 
اکثر نتایج منتشرشده نشان می دهند پردازنده ی نسل یازدهمی هشت هسته ای 
 Sngle-Threaded(( ۱۱7۰۰ به هنگام انجام وظایف تک تردیK-Core i7
قوی تر از پردازنده  های ۱۰ هسته ای نسل دهمی متعلق به خانواده ی کامت لیک اس 
پردازنده های سطح  به طور کامل  اما نمی تواند  Comet Lake S ظاهر می شود، 

باالی سری Ryzen 9 ای ام دی را از رتبه ی اول پایین بکشد.
پردازنده ای  مقایسه ی   Multi-Threaded تردی  چند  آزمایش های  ر  د
هشت هسته ای با پردازنده های ۱2 یا ۱6 هسته ای نتیجه ی کامال قابل پیش بینی دارد. 
پردازنده ی ۱۱7۰۰K-Core i7 ازلحاظ عملکرد در بخش چند هسته ای تا حد زیادی 
به پردازنده ی ۵8۰۰X 7 AMD Ryzen و پردازنده ی نسل دهمی ۱۰ هسته ای 

۱۰7۰۰K-Core i7 نزدیک می شود. 
بهترین  از  ترکیبی  می توانیم  را  اس  لیک  راکت  خانواده ی  ردازنده های  پ
مشخصه های پردازنده های نسل دهمی آیس لیک Ice Lake  و پردازنده های نسل 
یازدهمی تایگر لیک Tiger Lake  خطاب کنیم. درواقع راکت لیک اس از هسته های 
بهبودیافته ی آیس لیک به همراه موتور محتوای چندرسانه ای و هسته های گرافیکی 
تایگر لیک بهره می گیرد. پردازنده های سری تایگر لیک اس برخالف پردازنده های 
متکی بر  استفاده می کردند،  نانومتری  لیتوگرافی ۱۰  از  لیک که  تایگر  و  لیک  آیس 

لیتوگرافی ۱4 نانومتری هستند.
یازدهمی ۱۱7۰۰K-Core i7 درمقایسه با نسل گذشته دو  پردازنده ی نسل 
) IPC هسته ی کمتر دارد، اما بر اساس ادعای اینتل می تواند بهبود دورقمی برای
دستورالعمل بر سیکل کالک( ارائه دهد. این میزان از بهبود IPC به طور معمول در 
پردازنده های کالس لپ تاپ به چشم می خورد. اینتل پیش تر مدعی شده که پردازنده های 
راکت لیک اس می توانند در زمینه ی اجرای بازی، پردازنده های رایزن را با اختالف 
یک رقمی شکست دهند. همچنین آمار رسمی می گویند عملکرد پردازنده های جدید اینتل 
در زمینه ی ذخیره سازی حدودا ۱۱ درصد بهتر از جدیدترین پردازنده های ای ام دی است.

نتایج جدیدی که به تازگی در اینترنت منتشر شده اند ظاهرا مربوط به مدل نهایی 
پردازنده های راکت لیک هستند و به همین دلیل ممکن است با خود فکر کنید که این 
نتایج با هیچ تغییری مواجه نمی شوند. بااین حال این تفکر، اشتباه است. پردازنده های 
عرضه شده به مردم، مدل نهایی هستند و معتبر به نظر می رسند، بااین حال به احتمال 
زیاد مادربردها درحال اجرای بایوس ))BIOS بهینه نشده هستند. دو شرکت ای ام 
دی و اینتل به طور معمول بهینه ترین بایوس ها را در لحظات آخر برای پردازنده های 

جدیدشان منتشر می کنند. 

نزدیک  کم کم در حال 
شدن به ایام نوروز هستیم، در 
این روزها یکی از سنت های 
حسنه ما ایرانیان سفره هفت سین است 
اما چند سالیست که حیواناتی مانند مار، 
الک پشت و سمندر سر از این سفره در 
آورده اند که بنابر اعالم سازمان محیط 
 زیست این کار تخلف است و متخلفان 
را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.

بوی نوروز یکی از فراموش نشدنی 
هم  مشام  به  که  است  بوهایی  ترین 
و هیجان خرید،  آشناست، شور  ایرانی 
نو کردن لباس، آجیل و شیرینی، خانه 
تکانی همه و همه نشان از زایش دوباره 
طبیعت دارد، حس زیبایی که وقتی پا به 
سن هم می گذاری باز هم یادآوری آن 
لذتبخش است، هر چند به علت شیوع 
ویروس کرونا مانند سال های گذشته 
نمی توان نوروز را جشن گرفت اما باز 
را می کند و آن  هم طبیعت کار خود 
حس زیبا را در وجودت جاری می کند.

جشن  ترین  کهن  از  یکی  نوروز 
های به جا مانده از دوران باستان است 
از  که  دارد  زیادی  رسوم  و  آداب  که 
آنها گستردن سفره هفت  مشهورترین 
این  اجزای  از  یک  هر  که  است  سین 
سفره معنا و مفهوم خاصی دارد، تا سال 
سیب،  سکه،  سمنو،  سبزه،  سنجد،  ها 
سماق و سیر این سفره را مزین می کرد 
که با ظهور اسالم در ایران زمین، سفره 
مجید  قرآن  به  ها  ایرانی  سین  هفت 
مزین شد، هرکدام از اجزای هفت سین، 
و  زایش  رویش،  مفاهیمی چون  نشانه 
البته  است،  برکت  و  فراوانی  باروری، 
ماهی، تخم مرغ رنگ شده و آیینه نیز 
از اجزای دیگر سفره هفت سین است، 
البته ماهی قرمز سمبل عید کشور چین 
را  است، در عید چینی ها ماهی قرمز 

رها می کنند تا زندگی جریان یابد اما 
ما ماهی قرمز را آنقدر در تنگ نگه می 

داریم تا بمیرد.
اما چند سالی است که شاهد حضور 
عجیب و غریب حیواناتی مانند مار، الک 
پشت و سمندر بر روی سفره هفت سین 
هستیم که با این پیشینه غنی ایرانیان 
برای برگزاری این سنت دیرینه، واقعا 
جای تامل دارد، حضور حیات وحش بر 
روی سفره هفت سین مشخص نیست 
که  رسد  می  نظر  به  اما  آمده  کجا  از 
پای یک عده سودجو در میان است که 
سودشان به زندگی گونه های مختلف 
سین  هفت  سفره  از  اعرابی  هیچ  که 

ایرانیان ندارد؛ ارجحیت دارد.
در واقع هر سینی فلسفه ای پشت 
خود دارد مثال سبزه یکی از اجزای سفره 
هفت سین است که با رنگ و طراوت 
ایرانیان  را شادمان می کند،  خود دلها 
قبل از سال نو و در روزهای پایانی سال 
گندم و یا عدس می کارند و برخی نیز 
سبزه را از بیرون به صورت آماده تهیه 

می کنند.
از  قبل  روز   2۵ باستان  ایران  در 
از  ۱2 ستون  پادشاهان  کاخ  در  نوروز 
خشت خام برپا می کردند و بر هرکدام 

سبزه  اگر  کاشتند،  می  غله  نوع  یک 
برکتی  پر  سال  رویید  می  خوب  ها 
نماد  سبزه  واقع  در  داشتند  پیش  در 
زندگی  نشانگر  و  سرسبزی  و  شادابی 
بشر و پیوند او با طبیعت است یا سنجد 
نماد دلدادگی و زایش و باروری است 
اما مار، الک پشت و یا سمندر نشانه 
چیست؟ در حالی که سمندر به عنوان 
که  است  انقراض  خطر  در  ای  گونه 
باید برای حفاظت از این گونه ارزشمند 
تالش کرد نه اینکه با هدف سودجویی 
محیط زیست و جانداران موجود در آن 

را هدف قرار داد.
مدیرکل  منتظمی  الدین  شهاب 
حیات وحش  مدیریت  و  حفاظت  دفتر 
و  خرید  درباره  محیط  زیست  سازمان 
آستانه  در  گیاهان  و  حیوانات  فروش 
ایام نوروز گفت: یگان حفاظت محیط  
امر  این  با  مقابله  راستای  در  زیست 
و  خرید  گونه  هر  با  تا  کرده  بخشنامه 
فروش گونه های حیات وحش برخورد 
نیز  وحش  حیات  دفتر  همچنین  شود، 
به همه استان ها ابالغ کرده که با هر 
گونه تخلف در این زمینه برخورد کنند.

سالی  چند  متاسفانه  افزود:  وی 
است شاهد خرید و فروش حیات وحش 

مانند مار، الک و سمندر لرستانی برای 
نوروز  ایام  سین  هفت  سفره  تزینی 
در  وحش  حیات  که  حالی  در  هستیم 
سفره هفت سین با قدمت هزاران سال 
این رو  از  نداشته است  هیچ جایگاهی 
این  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
رفتار برخورد می کند و عالوه بر جریمه 
متخلفان، به عنوان یک تخلف به مراجع 

قضایی نیز معرفی می شوند.
وی اظهار داشت: این برخورد همه 
گونه هایی که در معرض خطر قرار دارند 
و حمایت شده هستند را شامل می شود، 
به طور کلی خرید و فروش هر گونه ای 
که جزو حیات وحش به شمار می رود  
با متخلف   تخلف محسوب می شود و 

برخورد خواهد شد.
این  لبته  ا کرد:  تاکید  منتظمی 
کار نیازبه فرهنگ سازی دارد، در این 
حوزه بارها اعالم کردیم که رسانه ها و 
تشکل ها می توانند به ما کمک کنند، 
در بحث اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
شاید ضعیف عمل شده و بسیاری از این 
و  فروش  و  خرید  که  دانند  نمی  افراد 
نگهداری خیلی از گونه ها تخلف است و 
نمی توانند به عنوان حیوان همراه آنها را 
داشته باشند، پس آگاهی رسانی با هدف 
کنترل این رفتار ضد محیط زیستی نقش 

بسیار مهمی دارد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش سازمان محیط زیست گفت: 
متخلفی  با  اگر  روند  این  در  بنابراین 
مواجه شویم عالوه بر اینکه هم گیاه و 
از متخلف گرفته می شود و  یا حیوان 
هم به مراجع قضایی معرفی می شوند؛ 
شامل جریمه هم خواهند شد که توقیف 
متخلفان و تحویل به مراجع قضایی با 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  نظارت 

انجام می شود.

گزارش دنیای جوانان از حال و هوای بازار خرید نوروز؛

تغییر در سفره هفت سین با مار و سمندر!
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وجود  با  کشور  اقتصاد 
همه مشکالت ناشی از کرونا 
و تحریم، در دو سال اخیر با 
شد.  اداره  نفت  به  وابستگی  کمترین 
حال سوال این است که در صورت رفع 
تحریم ها چطور می توان روند کنونی را 
نقش  نفت  که  کرد  کاری  و  داد  ادامه 
تقوت  و  توسعه  یعنی  خود،  واقعی 

زیرساخت های کشور را ایفا کند.
نفتی  درآمدهای  و  نفت  موضوع 
اقتصادی  بحث های  مهمترین  از  یکی 
کشور را تشکیل می دهد. سیاستگذاری 
دولت در حوزه نفت بسیار مهم بوده و 
برای جامعه و  قابل توجهی  پیامدهای 

آیندگان کشور در بردارد. 
بوده  این  همواره  دولت ها  تالش 
صرف  را  نفتی  درآمدهای  که  است 
و  ارتباطی  و  اقتصادی  زیرساخت های 
اما در انجام  توسعه پایدار کشور کنند. 
اینکار در سال های گذشته چندان موفق 
نبوده اند و همواره بخشی از درآمدهای 
نفتی صرف هزینه های جاری در بودجه 

شده است.
این در حالی است که باید دولت ها 
درآمدهای  افزایش  از  حال  همه  در 
زیرساخت های  توسعه  جهت  در  نفتی 
مناسب بخش صنعت و سایر بخش های 

اقتصادی استفاده کنند.
کاهش وابستگی بودجه به نفت در 

دولت تدبیر و امید
در دو سال اخیر، خروج آمریکا از 
حداکثری  فشار  سیاست  شروع  برجام، 
که  اقتصادی  جنگ  و  ایران  علیه  بر 
بر علیه این کشور به راه افتاد، با وجود 
فشارهای مضاعف اقتصادی به جامعه، 
دست  کشور،  برای  مهمی  دستاورد 
داشت.  نگرشی  و  باوری  لحاظ  به  کم 
که  رسیدند  باور  این  به  دولتمردان 
اداره  را  نفت هم می شود کشور  بدون 
کرد. ترس برنامه ریزان و سیاستگذاران 
اگر  که  دیدند  آنها  ریخت.  بی نفتی  از 
فکر  که  آنگونه  جامعه  نباشد  نفت هم 
نمی شود،  فروپاشی  دچار  می کردند 
آن  چرخ های  و  نمی ماند  لنگ  اقتصاد 

قفل نخواهد شد.
به ویژه در  در دو سال گذشته و 
نفت  فروش  روزهایی  در   ۱399 سال 
تقریبًا به صفر رسید، اما نباید فراموش 

کرد که این تنها نفت نبود که مشمول 
تحریم شد، بلکه کل اقتصاد و از جمله 
سیستم بانکی نیز به شدت از تحریم ها 
این حال دولت توانست  با  آسیب دید. 
اقتصاد را مدیریت کرده و کشور را بدون 

نفت اداره کند.
حسن روحانی در آیین بهره برداری 
ضمن  نفت  وزارت  ملی  طرح های  از 
تاریخ  به  نفت  صنعت  اینکه  به  اشاره 
و  سیاسی  صنعت  یک  عنوان  به  ما 
اقتصادی گره خورده و صنعتی بوده که 
بار بودجه در سال های قبل به دوش او 
بوده است گفت: البته در بودجه سه سال 
اخیر با کمترین اتکا بودجه به نفت کار 

را پیش بردیم.
آمارهای ارائه شده نشان می دهد 
از ابتدای سال ۱392 تا پایان بهار سال 
97، بیش از 294 میلیارد و 272 میلیون 
دالر نفت به فروش رفته است. در این 
دوره زمانی باالترین درآمد نفتی ایران 
این  آمده که  به دست  در سال ۱396 
میزان درآمد برابر با 6۵ میلیارد و 8۱8 

میلیون دالر است.
میزان   ،۱392 سال  در  چند  هر 
میلیارد   64 با  برابر  ایران  نفتی  درآمد 
و ۵4۰ میلیون دالر بود اما این رقم با 
کاهش قیمت نفت در سال ۱393 به ۵۵ 
میلیارد و 4۰6 میلیون دالر کاهش یافت. 
این روند کاهشی در سال بعد نیز ادامه 
داشت و به حدود 3۱ میلیارد دالر رسید.

برجام،  رسیدن  نتیجه  به  با  اما 
ایران توانست در سال ۱39۵ صادرات 
نفت را حدود 4۱ درصد افزایش دهد و 
درآمدهای نفتی را به بیش از ۵۵ میلیارد 

برساند. سپس در  میلیون دالر  و 7۰۰ 
اولین سال شروع به کار دولت دوازدهم 
از  در سال ۱396 میزان درآمد حاصل 
فروش نفت به حدود 6۵ میلیارد و 8۰۰ 

میلیون دالر رسید.
بعد از آن در سال ۱397 با خروج 
آمریکا از برجام روند نزولی درآمدهای 
درآمد  که  طوری  به  شد  شروع  نفتی 
نفتی دولت به شدت کاهش یافت. این 
از  نفت  عماًل  که  بود  تا حدی  کاهش 

بودجه جاری رخت بر بست.
جهانگیری  اسحاق  مورد  این  در 
معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته 
بود که »کل درآمد نفتی کشور در سال 
۱398 به دلیل شدت تحریم های آمریکا، 

در حدود 8 میلیارد دالر بوده است.«
موضوع   ۱398 سال  اواخر  از 
کرونا نیز مزید بر علت شد و در سال 
۱399 تحریم ها و کرونا دست به دست 
هم دادند و درآمدهای نفتی را باز هم 
»محمد  گفته  اساس  بر  دادند.  کاهش 
برنامه و  باقر نوبخت«، رئیس سازمان 
بودجه »درآمد نفتی ایران امسال به زیر 

9 میلیارد دالر می رسد.«
در مجموع برآورد می شود که کل 
تا  امید  و  تدبیر  نفتی دولت  درآمدهای 
سال ۱4۰۰ به 3۵۰ میلیارد دالر برسد 
که کمی بیشتر از نصف درآمدهای نفتی 
بنابراین،  دولت های نهم و دهم است. 
گذشته  سال   8 در  که  گفت  می توان 
نفت  به  گذشته  از  کمتر  کشور  بودجه 

وابسته بوده است.
ضرورت تداوم روند کنونی

نفت به خودی خود منفی نیست 

و یا پیامدهای منفی هم در بر نخواهد 
داشت، همانطور که برخی از کشورهای 
نفتی  منابع  از  نیز  جهان  توسعه یافته 
نفتی  از نظر ذخایر  برخوردارند و شاید 
از کشور ما هم وضعیت بهتری داشته 

باشند.
پس، مشکل نه در خود نفت که 
توزیع  و  مصرف  تولید،  چگونگی  در 
درآمدهای نفتی است. این مشکل نیز 
اقتصادی و  ریشه در ساختارهای غلط 
رو،  این  از  دارد.  کشور  اقتصادی  غیر 
ضعف های  جبراِن  که  معتقدند  برخی 
ساختاری و اتخاذ سیاست های مناسب 
می تواند اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران 

را تقویت کرد.
از  را  اقتصاد  باید  هرچیز  از  قبل 
حالت تک محصولی دور و به اقتصادی 
متکی بر چند محصول صادراتی نزدیک 
این  اخیر  اقتصادی  تحریم های  کرد. 
توفیق اجباری را نصیب اقتصاد کشور 
در  پیشرفت  حصول  صورت  در  کرد. 
موضوع برجام و برداشته شدن تحریم ها 
مانده  باقی  لوایح  تصویب  همچنین  و 
به  را  کنونی  روند  می توان   FATF
اقدام  این  با  داد.  ادامه  بهتری  صورت 
شرایط برای افزایش تولیدات غیر نفتی 
بازارهای  در  رقابت  صادرات  توسعه  و 

جهانی فراهم تر خواهد شد.
و  کنونی  دولت  تالش  همچنین 
رشد  افزایش  بر  باید  بعدی  دولت های 
در  باشد.  متمرکز  نفتی  غیر  اقتصادی 
این حالت می توان امیدوار بود که روند 
کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال 

های بعد نیز تداوم داشته باشد.

ها  استارتاپ  از  تعاون  توسعه  بانک  با حمایت  تعاون  تحول بخش 
تحقق می یابد 

تحول بخش تعاون با حمایت بانک توسعه تعاون از استارتاپ ها تحقق 
می یابدمدیر عامل بانک توسعه تعاون به نقش مهم این بانک در حمایت از 

واحدهای دانش بنیان و استارتاپ ها اشاره نمود.
با  نشست  طی  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر  مهدیان  اله  حجت 
مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: امروزه 
شاهد هستیم محصوالت و خدمات دانش بنیان در صنایع کشور موجب 
کاهش نیاز کشور در واردات و زمینه ساز تصمیمات راهبردی و هوشمندانه 
در صنایع کشور شده است و از این رهگذر، پیشرفت های درخور توجهی در 

صنایع گوناگون رخ داده است.
و  فناوری  متولی  دستگاه های  با  تعاون  توسعه  بانک  همکاری  وی 
جمهور، صندوق  رییس  فناوری  و  علمی  معاونت  قبیل  از  کشور  نوآوری 
نوآوری و شکوفایی و پارک های فناوری را بسیار دیرینه اعالم نمود و گفت: 
تفاهم نامه ها و قراردادهای عاملیت فیمابین منجر به حمایت از فعالیت های 
نوآورانه و دانش بنیان و ایجاد ارزش افزوده مناسب و تحقق تجارب ارزشمند 

در عرصه های گوناگون صنعتی شده است.
از  زیادی  سهم  که  است  ارزشمند  بسیار  کرد:  خاطرنشان  مهدیان 
فرآیندهای پیچیده و مهم مهندسی در صنایع دریایی، نفت و گاز، کشتیرانی 
و صنایع راهبردی نیز از طریق پیشرفت دانش بومی و متخصصین داخلی 
انجام می شود و شتاب دهنده ها و استارتاپ ها به صنایع سنگین ورود پیداکرده 
و نخبگان با اتکا به دانش و تخصص خود کشور را از مراجعه دائمی به 
شرکت های خارجی جهت تعمیرات اساسی تجهیزات پیشرفته صنایع بی نیاز 
نموده و همچنین در ساخت و ایجاد بخش مهمی از ماشین آالت صنعتی 

به مرحله خودکفایی رسیده اند.
این  نیز در  باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون  سید 
جلسه با اشاره به پیشرفت های حاصله واحدهای دانش بنیان، شتاب دهنده ها و 
استارتاپ ها در صنایع دریایی گفت: بانک توسعه تعاون در ساخت بزرگ ترین 
شناور تفریحی کشور مشارکت نموده و مراحل اجرا و ساخت آن طی ماه های 
گذشته به اتمام رسیده است و با ازسرگیری برنامه های گردشگری پس از 
بحران کرونا، این شناور از مزیت های جنوب کشور جهت جذب مسافر و 
گردشگر دریایی خواهد بود. وی همچنین به تأمین مالی شناورهای پشتیبان 
صیادی اشاره نمود و افزود: حضور این شناورها در افزایش بازدهی و کارآمدی 
شناورهای صیادی نقش مهمی ایفا می نماید و موجب افزایش درآمد و تسریع 

در چرخه صیادی و تحویل به بازار گشته است.
عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به تأمین 
مالی بانک توسعه تعاون در نوسازی ناوگان مسافربری مسیرهای مهم دریایی 
جنوب کشور افزود: تجارب بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیالت به صنایع 
راهبردی کشور ارزنده بوده است.امیر هوشنگ عصار زاده عضو هیات مدیره 
بانک توسعه تعاون نیز به نقش مهم تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون 
و پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی اشاره نمود و افزود: سازوکار 
مناسبی برای حمایت مالی از طرح های اقتصادی و کسب وکارهای فناورانه 

واحدهای مستقر در این مرکز طراحی و به اجرا درمی آید.
بهشتی  شهید  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  پرند  کوروش 
توضیحات جامعی از نحوه فعالیت شتاب دهنده ها، منتورها، استارتاپ ها و 
سایر فعالین پارک فناوری ارائه نمود و خاطرنشان کرد: ارکان مهم پیشرفت 
و فناوری در این مرکز گرد هم آمده اند و عالوه بر شتاب دهنده های فعال 
توانمندسازی در  در عرصه های فنی و مهندسی؛ بخش های تخصصی و 
مالی،  تسهیالت  کارگزاری،  و  عاملیت  منتورینگ،  و  مالی  مشاوره  حوزه 
سرمایه گذاری و مشارکت، تولید محتوای تخصصی و رسانه های اجتماعی 
نیز مشغول به فعالیت هستند.گفتنی است در این جلسه حمیدرضا البرزی 
مدیر امور اعتباری بانک توسعه تعاون و عزیز گرد مشاور اقتصادی پارک 
علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی نیز نقطه نظرات تخصصی در خصوص 

همکاری های مشترک و تنظیم تفاهم نامه را ارائه دادند.
صنایع  درزمینه  فعال  شتاب دهنده  چندین  اعضای  جلسه  این  در 
دریایی، حفاری صنایع نفت و گاز و ساخت شناور دریایی به تبیین اقدامات 

و فعالیت های خود در مرکز مبادرت ورزیدند.

خبردوم
معاون مدیرعامل در امور فناوری و اطالعات بانک مسکن خبر داد

تمدید اتوماتیک کارت های بانک مسکن تا ١۴۰۰
معاون مدیرعامل در امور فناوری و اطالعات بانک مسکن با تشریح 
سیاست های بانک مسکن در زمان کرونا، از تمدید خودکار کارت های 

منقضی بانک مسکن تا انتهای سال ۱4۰۰ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در یک سال اخیر بانک 
مسکن در تالش بوده که بتواند با حداکثر توان خود، سیاست های خود 
را در جهت کاهش حضور مردم در شعب تقویت کند. یکی از این سیاست 
پیرو  است. در جدیدترین تصمیم،  تمدید خودکار کارت های منقضی  ها 
دستورالعمل جدید بانک مرکزی در راستای جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب بانک، تمدید اتوماتیک 
کارت های بانکی منقضی شده بدون نیاز به مراجعه مشتری به مدت یکسال 

تا پایان سال ۱4۰۰ در سامانه پرداخت با کارت اعمال می شود.
در این خصوص ساسان شیر دل، عضو هیأت عامل بانک و معاون 
مدیرعامل در امور فناوری بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا توضیح داد: 
بانک  با هماهنگی  بانک مسکن  راحتی مشتریان  تر شدن و  برای آسان 
سال  پایان  تا  مسکن  بانک  های  کارت  خودکار  تمدید  سیاست  مرکزی، 
۱4۰۰ در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان این که بانک مسکن در 
تالش است که سیاست های غیرحضوری خود را در ماه های آتی گسترش 
دهد، گفت: در حال حاضر سیاست غیرحضوری افتتاح حساب برای مشتریان 
بانک  انداز  از سوی دیگر، چشم  بانک مسکن در دستور کار قرار داده و 
مسکن این است که این رویه برای اموری نظیر اعطای تسهیالت و سایر 

خدمات بانکی نیز تعمیم یابد.
شیردل بعد دیگر خدمات غیرحضوری را رصد امنیت تراکنش ها در 
بانک مسکن عنوان کرد و گفت: یکی از ویژگی های بانک مسکن این است 
که بر روی امنیت تراکنش ها حساسیت ویژه ای دارد و افزایش خدمات 
غیرحضوری، شاید این ریسک را داشته باشد که امنیت تراکنش ها کاهش 
یابد، این در حالی است که با اجرایی کردن برخی سیاست ها نظیر اجرای 
رمز پویا برای تراکنش ها، این امنیت تا حدود قابل توجهی برقرار شده است. 
بانک مسکن نیز در تالش است که همسو با سیاست های بانک مرکزی، 
رویه امنیت تراکنش بانکی را برای مشتریان این بانک افزایش دهد. عضو 
هیأت عامل بانک و معاون مدیرعامل در امور فناوری بانک مسکن در پایان 
ابراز امیدواری کرد که با این تصمیمات، خدمات غیرحضوری فعال تر از 
قبل شده و در نتیجه شرایط برای کاهش شیوع بیماری کرونا فراهم شود.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک:
تصمیمات نفتی خوبی در نشست اوپک پالس گرفته شد

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک نشست اوپک پالس را مطلوب 
خواند و گفت: براساس تصمیم این نشست، روزانه یک میلیون بشکه ای 
که عربستان به صورت داوطلبانه تنها برای فوریه و مارس کاهش داده 

بود، برای ماه آوریل نیز ادامه می یابد.
امیرحسین زمانی نیا پس از چهاردهمین نشست وزیران نفت و انرژی 
اوپک پالس، درباره نتیجه این نشست اظهار کرد: براساس این نشست، 
به جای اضافه تولید ۵۰۰ هزار بشکه نفت در ماه آوریل، فقط ۱3۰ هزار 
بشکه برای روسیه و 2۰ هزار بشکه نفت برای قزاقستان افزوده می شود و 
3۵۰ هزار بشکه دیگر اضافه نمی شود و تولید تثبیت می شود که جمع بندی 

خوبی برای ماه آوریل است.
وی به یکی از نکات مهم این نشست اشاره کرد و افزود: برای ماه 
مه، دوباره در یکم ماه آوریل نشست برگزار می شود که تصمیم گرفته 

شود تولید برای ماه مه افزایش یابد یا تثبیت شود.
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک ادامه داد: یک نکته مهم دیگر 
داوطلبانه  به صورت  عربستان  که  بشکه ای  میلیون  که یک  است  این 
ادامه  نیز  آوریل  ماه  برای  بود،  داده  فوریه و مارس کاهش  برای  فقط 

خواهد داشت.
زمانی نیا گفت: عربستان به شرط اینکه دیگر اعضا تخطی از سهمیه 
خود را تا پایان ماه ژوئیه جبران کنند، رقم تولید روزانه یک میلیون بشکه 
را به تدریج پس از ماه آوریل امسال وارد بازار می کند تا تعادل بازار نفت 

نیز به هم نخورد.

موافقت ١۸ عضو اوپک پالس با تداوم کاهش تولید
وزیران نفت و انرژی اوپک پالس ضمن اجماع بر سر تداوم روند 
کنونی کاهش تولید اعضای این ائتالف، با مجموع افزایش تولید روزانه 

۱۵۰ هزار بشکه ای روسیه و قزاقستان در ماه آوریل موافقت کردند.
23 تولیدکننده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
نفت و  وزیران  اوپک  پالس در چهاردهمین نشست  به  )اوپک( موسوم 
انرژی این ائتالف از طریق ویدئوکنفرانس ضمن مستثنی کردن روسیه 
و قزاقستان همانند ماه های فوریه و مارس، با تداوم رقم کنونی کاهش 

تولید موافقت کردند.
 روسیه و قزاقستان در نشست امروز این مجوز را گرفتند که مجموع 
تولید روزانه خود را در ماه  آوریل 2۰2۱ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه افزایش 
دهند، سهم روسیه از این مقدار افزایش تولید روزانه ۱3۰ هزار بشکه و 

سهم قزاقستان 2۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.
با این تصمیم، مقدار کاهش تولید اعضای اوپک پالس بر مبنای رقم 
کاهش تولید ماه مارس سال 2۰2۱ میالدی، در ماه آوریل به 6 میلیون و 

9۰۰ هزار بشکه در روز می رسد.
عربستان همچنان به کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه ای 

خود در ماه آوریل ادامه می دهد.
اعضای اوپک پالس همچنین در این نشست تصمیم گرفتند نشست 
ائتالف روز نخست همین ماه  )۱2 فروردین ماه  این  وزارتی ماه آوریل 
۱4۰۰( و نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو 
اوپک پالس )JMMC( 3۱ مارس امسال )۱۱ فروردین ماه ۱4۰۰( برای 

بررسی تازه ترین تحوالت برگزار شود.

آنچه که از تحریم ها به جا ماند؛

بدون نفت، چرخ اقتصاد ایران َلنگ نمی زند
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نفت ایران منتظر بازگشت مشتریان قدیمی
اخبار این روزها حاکی از این است که ایران با مشتریان قدیمی خود در 
آسیا وارد مذاکره شده تا در صورت رفع تحریم بتواند بازارهای قدیمی خود را 
به دست آورد، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان چندان دور از ذهن نیست 

و ایران تجربه کافی برای انجام این کار در زمانی کوتاه دارد.
صادرات نفت ایران در پی بازگشت تحریمهای آمریکا در اواسط سال 
2۰۱8 و پایان معافیت های واشنگتن برای برخی از مشتریان نفت ایران در 
سال 2۰۱9، متاثر شد. شماری از پاالیشگاه های چینی همچنان به خرید 
نفت ایران ادامه می دهد. پیش از این تحریم ها، چین، هند، کره جنوبی و 

ژاپن بزرگترین مشتریان نفت ایران در آسیا بودند.
صادرات نفت ایران در اوایل سال 2۰۱8 حدود 2.۵ میلیون بشکه در 
برای  بینی  بزرگترین عامل غیرقابل پیش  را  ایران  بود. سیتی گروپ  روز 
بازار نفت در سال 2۰2۱ خوانده است. در این بین جو بایدن، رییس جمهور 
اما  آمریکا پیشنهاد حضور در مذاکرات برای احیای برجام را مطرح کرده 

تهران خواستار آن است که ابتدا تحریمها برداشته شوند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، هند که سومین واردکننده بزرگ نفت در 
جهان است، امیدوار است بایدن رویکرد مالیمتری در خصوص ایران اتخاذ 
کند و هند بتواند واردات نفت از ایران را ازسربگیرد. چین با تحریم ها مخالف 

بوده و آمریکا را متهم کرده فراتر از حوزه قضایی خود عمل کرده است.
کشورهای آسیای شرقی، هدف صادراتی ایران

مرتضی بهروزی فر، کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: اگر شرایط غیر 
از این باشد و ایران نتواند با مشتریان قدیمی خود وارد مذاکره شود دچار 
مشکل خواهیم شد، در دوره گذشته که دچار تحریم شده بودیم با تصویب 

برجام ایران توانست کمتر از شش ماه با مشتریان خود وارد تعامل شود.
به  باتوجه  امیدواریم  انتظار همین است و  نیز  اکنون  تاکید کرد:  وی 
تجربیاتی که از گذشته داریم و اقداماتی که انجام شده است و زمانی که 
گشایش ها اتفاق افتاد ایران مجدد با کشوهای آسیای شرقی ارتباط برقرار 

خواهد کرد.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی کشورهای چین و هند و کره 
و ژاپن بازارهای سنتی ما هستند و اگر ما نتوانیم وارد این بازارها شویم و 
آن ها را حفظ کنیم دچار بحران می شویم، حتی در چشم اندازهای آینده 
عمال آسیای جنوب شرقی متقاضی نفت خواهد بود نه کشورهای اروپایی و 
آمریکایی به همین دلیل این مساله برای ایران بسیار مهم و قابل توجه است.

تصمیم اوپک پالس چه خواهد بود؟
بهروزی فر با اشاره به جلسه آینده اوپک پالک و تصمیم برای افزایش 
و کاهش تولید نفت، اظهار کرد: اوپک و اوپک پالس به دنبال حفظ سطح 
قیمت ها هستند اما باتوجه به گزارش هایی که مطرح می شود حجم مازاد 
عرضه رو به کاهش است و شواهد نشان می دهد که به دلیل اثرگذاری 

واکسن، تقاضا افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه واکسن کرونا می تواند تبعات اقتصادی شیوع این 
بیماری را کاهش دهد، گفت: انتظار می رود که بازار نفت در شش ماه آینده 
بهبود یابد و دور از ذهن نیست که کشورهای اوپک پالس بخشی از کاهش 
تولید را حذف کنند هرچند درنظر داشته باشید که در اجالس قبلی عربستان 
یک میلیون بشکه مازاد بر توافق اوپک پالس متعهد شد و ممکن است این 

کشور این میزان را برگرداند و یا کمتر کند.
به گفته وی، بعید است که تغییرات زیادی در توافقات گذشته اوپک 
پالس اعمال شود چراکه می دانند بازار هنوز شکننده است و باید با احتیاط 

گام بردارند.
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یک پیش بینی هیجان انگیز؛
قیمت یک میلیون دالری بیتکوین 

تا ده سال آینده 
مدیرعامل صرافی کراکن پیش بینی کرد قیمت بیت کوین تا ۱۰ سال 

آینده به یک میلیون دالر هم برسد.
بـه گـزارش بلومبرگ، جسـی پاول- مدیرعامل صرافی کراکن- با اشـاره 
بـه اینکـه ارزهـای ملی به شـکل فعلـی خود نشـان داده اند کـه دارای ضعف 
هـای زیـادی هسـتند، پیش بینی کرد بیتکوین روزی بـه ارز غالب در مبادالت 
جهانـی تبدیل شـود. وی افـزود: به نظرم چیزی که از طرفـداران بیتکوین می 
شـنوید ایـن خواهـد بود که بیتکوین تا مـاه خواهد رفت، تا مریـخ خواهد رفت 

و در نهایـت هـم به ارز 
تبدیـل  جهانـی  غالـب 

خواهد شـد.  
ل  و پـا ه  ر شـا ا
ایـالن  گفتـه  ایـن  بـه 
گـذار  بنیـان  ماسـک- 
تسـال اسـت کـه گفتـه 
بـود دوج کویـن تـا ماه 

رفـت.   خواهـد 
به گفته پاول، در کوتاه مدت مردم شـاهد این هسـتند که ارزش بیتکوین 
در حال پیشـی گرفتن از طال اسـت در نتیجه در ۱۰ سـال آینده امکان رسـیدن 
بیتکویـن بـه قیمت یـک میلیون دالر هم وجـود دارد. طرفـداران بیتکوین، این 

ارز را جایگزیـن خوبـی برای ارزهـای فیات می دانند.  
اگرچـه قمـت بیتکویـن در آخریـن دور معامـالت بـه زیـر ۵۰ هـزار دالر 
کاهـش یافتـه امـا ارزش آن طـی یـک سـال اخیر بیـش از 7۰ درصـد افزایش 
یافتـه اسـت. گـری گنزلـر- گزینه پیشـنهادی بایدن برای ریاسـت کمیسـیون 
بـورس و اوراق بهـادار آمریکا- گفته اسـت بـازار ارزهای دیجیتالـی مکان ایده 
آلـی بـرای انجـام امـور مجرمانـه هسـتند و دخالت در ایـن بازارهـا یک چالش 

اساسـی بـرای دولت محسـوب می شـود.  

تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاونت 
نامه  آئین  تدوین 22  اجتماعی،  رفاه  کار و 
 ۱۵ کاهش  کار،  نیروی  از  صیانت  برای 
روزه رسیدگی به شکایات کارگران و تعیین 
تکلیف قراردادهای موقت پس از 3۰ سال 
را مهمترین عملکرد دولت تدبیر و امید در 

حمایت از کارگران عنوان کرد.
های  برنامه  درباره  شاکرمی  حاتم 
گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
وظیفه  مهمترین  کار  نیروی  از  صیانت 
مقوله  چهار  بر  خصوص  این  در  و  ماست 
اصالح و بازنگری قوانین و مقررات، تدوین 
آئین نامه های جدید، آموزش و اجرای قوانین 

ونظارت متمرکز شدیم.  
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: عمده وظیفه معاونت 
روابط کار، تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما 
است و تالش کردیم کارگر و کارفرما را با 
قوانین و مقررات آشنا کرده و به اختالفاتی 
که این دو گروه با یکدیگر دارند، رسیدگی 
کنیم و در این زمینه 62۰ هیات تشخیص 
و 34۵ حل اختالف با سه هزار و 3۱۰ عضو 

فعال است.  
شاکرمی توسعه تشکل های  کارگری 
و کارفرمایی و حمایت از کارگرانی که به هر 
بیکار می شوند  از محیط کار خارج و  دلیل 
را از عمده ترین این فعالیت ها عنوان کرد.  

تدوین و بازنگری 22 آئین نامه صیانت 
از نیروی کار 

 وی در خصوص اقدامات دولت تدبیر 
و امید در صیانت از نیروی کار، اظهارداشت: 
تعداد آیین نامه های حفاظت فنی مصوب 
شورای عالی حفاظت فنی در دولت یازدهم 
در  رشد ۱۰۰ درصدی  با  که  بوده  مورد   4
نامه  آیین   ۱۰ احتساب  با   دوازدهم  دولت 
که در دستور کار قرار دارد نسبت به اصالح 
اقدام  نامه  آیین   22 تصویب  و  بازنگری  و 
جایگاه های  بحث  در  نمونه  برای  کردیم. 
مقررات  نامه  آئین  دیگر  موارد  و  سوخت 

ایمنی نداشتیم که تدوین شد.  
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: 

اصالح  یا  تدوین  آئین نامه های  کمک  به 
درصد   2۱ گذشته  سال  هفت  طی  شده 
حوادث بخش معدن و 2۰ درصد حوادث در 

محیط های کارگری کاهش یافت.  
ازای هر ۱۰  به  به گفته وی در دنیا 
هزار کارگر یک بازرس کار وجود دارد که 
این رقم در کشور ما یک به ۱۵ هزار نفر 
است اما با این وجود طبق گزارش سازمان 
بین المللی کار در بحث صیانت از نیروی کار، 

بعد از اروپا و آمریکا قرار داریم.  
پرونده   به  رسیدگی  روزه   ۱۵ کاهش 

شکایات 
به  رسیدگی  درخصوص  شاکرمی 
پرونده های اختالفات کارگری و کارفرمایی، 
در  پرونده ها  به  رسیدگی  مدت  گفت: 
به  روز   3۵ از  اختالف  حل  هیات های  
هیات های  در  و  یافته  کاهش  روز   2۱
به  را  میانگین  نیز تالش کردیم  تشخیص 
۱9 روز تقلیل دهیم که موجب رضایتمندی 
طرفین دعوی شده است ... وی با اشاره به 
توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی از 
گفت:  کنون  تا  امید  و  تدبیر  دولت  ابتدای 
تشکل ها زمینه سه جانبه گرایی و مشارکت 
کارگر و کارفرما در مراجع تصمیم سازی و 
این  در  که  می کند  فراهم  را  تصمیم گیری 
هزار   7 از  و  داشته  رشد  درصد   73 مدت 

تشکل  و 732  هزار  به ۱3  تشکل  و 948 
رسیده است.  

تاکید  تعاون  وزیر  کار  روابط  معاون 
کارگری  تشکل های  توسعه  از  هدف  کرد: 
و کارفرمایی رصد تصمیمات و مشارکت در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها از طریق 
حضور فعال در شواری عالی حفاظت فنی 
و شورای عالی کار است تا به صورت سه 
داشته  حضور  مراجع  این  در  جانبه گرایی 
باشند.  به گفته این مقام مسئول در سال 92 
تعداد تشکل های کارگری نزدیک به 8 هزار 
تشکل بود که امسال این تعداد به ۱3 هزار 
و 732 واحد رسیده و 73 درصد رشد داشته 
است و البته این رشد در حوزه کارگری 8۰ 
درصدی و کارفرمایی 49 درصد بوده است.  
تعیین تکلیف قراردادهای موقت پس 

از 3۰ سال
دیگر  مروز  ا ینکه  ا بیان  با  وی 
تردید  و  شک  مورد  موقت  قراردادهای 
ساماندهی  راستای  در  داد:  توضیح  نیست، 
انجام  اساسی  اقدام  دو  موقت  قراردادهای 
قراردادهای  اینکه در خصوص  دادیم یکی 
موقت در مشاغل دارای ماهیت غیرمستمر 
مانند کارگاه های سدسازی، پروژه های بزرگ 
راهسازی و ساختمان سازی و نظایر اینها، 
پیش نویس آیین نامه تبصره ۱ ماده 7 قانون 

کار را به دولت ارائه کردیم.  
آئین  این  نهایت  در  افزود:  شاکرمی 
نامه بعد از سی سال در دولت تصویب شد و 
طبق این آئین نامه حداکثر مدت موقت برای 
کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر 
دارد چهار سال تعیین شده است و پس از 
آخر  تا  کارگری  چنین  مدت  این  گذشت 
پروژه از امنیت شغلی برخوردار خواهد بود و 
نیازی به تمدید قرارداد کار ندارد. بنابراین با 
تصویب این تبصره تاحدی امنیت و آرامش 

خاطر به کارگران بازگشت.  
این مقام مسوول گفت: دومین اقدامی 
که  در بحث ساماندهی قراردادهای موقت 
در  زیرسامانه ای  که  است  این  شده  انجام 
سامانه جامع روابط کار در دست تهیه است 
تا کارفرمایان از این پس در راستای اجرای 
تبصره  ماده ۱۰ قانون کار قراردادهای کار 
با کارگران خود را در آن بارگذاری کنند و 
موضوع  با  ساختاری  تقریبا  اقدام   این  با 

قراردادها برخورد کردیم. 
وی افزود: با راه اندازی این زیرسامانه 
که در آینده بسیار نزدیک اجرایی خواهد شد 
کارفرمایان مکلف هستند همه قراردادهای 
کنند  بارگذاری  زیرسامانه  این  در  را  خود 
که این امر هم در محو قراردادهای سفید  
امضا تاثیرگذار است و هم الزام کارفرمایان 
به تبعیت از مقررات قانون کار را در زمینه 
انعقاد قراردادهای کار تا حد مطلوبی افزایش 

می دهد.
وی با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرای 
قانون کار در هفت سال گذشته حدود 4 درصد 
کل  تعداد   92 سال  در  گفت:  داشت،  رشد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری ۱9۱ هزار نفر بود 
و امروز 476 هزار مقرری بگیر مورد حمایت 
وزارت تعاون است و به عبارتی می توان گفت 
حمایت از بیکاران مقرری بگیر در این مدت  
۱48 درصد رشد داشته است.  وی افزود: در 
زمینه حمایت از کارگران کارگاه های آسیب 
دیده در ابتدای دولت 298 هزار نیروی کار 
رشد  درصد   32 رقم  این  و  می شد  حمایت 

داشت و برابر 394 هزار نفر است.

معاون وزیر کار:

حفظ نیروی کار مهمترین وظیفه ماست 
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با هدف سنجش میزان 
 ، لزله  ز بر  برا در  مادگی  آ
آرامش  حفظ  و  پناهگیری 
گلستان  گاز  کارکنان  روانی  و  روحی 
مانور  لحظه صفر با  حضور کارکنان 
گاز گلستان و همچنین اکیپ امدادی 
جمعیت هالل احمر، آورژانس ۱۱۵ و 
آتش نشانی   در محل اداره مرکزی 
گزارش  به  شد.    برگزار  گاز  شرکت 
روابط عمومی، حسب سناریوی تدوین 
شامل   مرحله   2 در  مانور   این  شده 
پناهگیری فوری و حفظ آرامش روحی 
اضطراری  خروج  همچنین   روانی  و 

هدفگذاری  ایمنی  مباحث  رعایت  با 
رعایت  با  خوشبختانه   که  بود  شده 
موارد مورد نظرو با دقت  خوبی اجرا 
آژیر  از پخش  آغاز  پس  در  گردید.  
وقوع زلزله ،کارکنان شرکت هر کدام 
کردند  پناهگیری  ایمن  محلهای  در 
وپس از قطع آژیر از کوتاهترین مسیر 
ممکن از محل کار خود خارج شده وبا 
رعایت مباحث ایمنی در محیط بیرونی 
شرکت که بعنوان محل تجمع و امن  
و  شدند  مستقر  بود  شده  بینی  پیش 
مطلوبی  نحو  به  نیز  امدادی  تیمهای 
این  در  دادند.   انجام  را  وظایف خود 

خواجه   خانم  توضیحات  از  پس  مانور 
خصوص   در  حمر  ا هالل  ینده  نما
رعایت  با  همراه  توجه   مورد   موارد 
مباحث ایمنی و حفظ خونسردی الزم 
طالبی  ،دکتر  زلزله   وقوع  شرایط  در 
مدیرعامل گاز گلستان از برنامه ریزی 
واحد  شده  انجام  های  هماهنگی  و 
همچنین  و  گلستان  گاز     HSE
اجرای   در  همکاران    جدی  حضور 

این مانور تشکر نموده است.
از  یکی  بعنوان  زلزله  افزود:  وی 
بالیای طبیعی ، وقوع آن غیر قابل پیش 
بینی و اجتناب ناپذیر می باشد و با توجه 

به اینکه حدود 9۰ درصد خاک کشور در 
گسل زلزله قرار دارند بنابراین ضرورت 
را  الزم  آگاهی  پیش  ما   همه  دارد  
برای مواجهه با آن داشته باشیم. طالبی  
موقع  به  حضور  و  مشارکت  تقدیر  با 
نیروهای هالل احمر ، اورژانس ۱۱۵ و 
آتش نشانی در این مانوراظهار داشت، 
کاربردی  مانورهای  است   شایسته 
تا در مواقع  اینچنینی را جدی بگیریم 
فضای  در  الزم  آمادگی  با  آنرا  لزوم، 
تمام  و  نموده   اجرا  خانه  ومحیط  کار 
حوادث قهری و غیر قهری را به خوبی 

سپری نمائیم

با هدف سنجش میزان آمادگی کارکنان انجام شد

برگزاری مانور لحظه صفر وقوع  زلزله  در شرکت گازاستان گلستان
آب  شرکت  عامل  مدیر  پور  حمزه  مهندس  پیام 
وفاضالب استان بوشهر به مناسبت ١3 اسفندماه روز 

ملی آب

آب بعد از هوا مهم ترین ماده مورد نیاز موجودات زنده است آب، نعمت 
بی نظیر خداوند، جلوه زیبایی و طراوت و مظهر پاکی و زاللی و در واقع، دلیل 
اصلی ادامه هستی است. و زندگی و سالمت انسان ها، گیاهان و جانوران 
به وجود این ماده حیاتی بستگی دارد شاید به همین خاطر است که آب از 
دیربازدر حیات بشر مورد توجه اقوام و گروه های انسانی قرار داشته است. 
در فرهنگ ایران نیز ایرانیان در گذشته روز سیزدهم اسفند ماه هر سال 
را که نوروز آب ها نام داشته به کنار چشمه ها و رودها می رفتند و با برپا 
کردن مراسم خاصی، عطر و گالب در آب ها می افشاندندبا افزایش روزبه 
روز جمعیت جهان، مصرف آب نیز در حال افزایش است امروزه علیرغم 
پیشرفت تکنولوژی باز هم حیات تمدن ها و جوامع انسانی در گرو این ماده 
ارزشمند قرار دارد با این حال استفاده بدون حد و مرز از این ماده حیاتی 
امروز مارا با مساله ای با عنوان بحران آب مواجه کرده است ونامگذاری 
۱3 اسفند ماه در تقویم کشور با عنوان )) روز ملی آب(( بهانه ای است تا 
به ما یادآور شود که همه ما در قبال کیفیت و کّمیت آب مسئولییم چرا که 
اگر مسئوالنه عمل نکرده وخالقیت و توانمندی های خود را برای مدیریت 
مصرف و تقاضای آب در زندگی به کار نگیریم به سرعت با کمبود آب مواجه 
خواهیم شد بستر مناسبی است تا رسانه ها، سازمان های مرتبط، دستگاه های 
آموزشی و تمامی ظرفیت ها برای یادآوری نقش بی بدیل آب در زندگی ، 
دخیل شوند. بپذیریم که آب نه کاالی بی مقدار که گرانقدرترین هدیه بی 
نظیر خداوند به زندگیست ، در این سرزمین کم آب، هرچند مقدارش کم 
است ولی اگر آب را درست و به اندازه مصرف کنیم و آلوده اش نسازیم 

می توانیم با همین میزان آب، کشوری پیشرفته و آباد و مرفه بسازیم.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی آب امید آن دارم که هریک از ما 
با پذیرش سهم مسئولیت اجتماعی خویش گامی موثر دربهره مندی همگان 

از نعمت آب شرب برداریم .

سال اصالح متمم بودجه شهری شهرداری شاهرود پس 
از ١5 سال به سمت باال افزایشی شد

شهردار شاهرود، مهندس علیرضا حاجی محمد علی در صحن علنی 
شورای اسالمی شهر شاهرود که چهارشنبه ۱3 اسفند ماه برگزار شد، از 
متمم  تصویب  مرحله  سه  انجام  و  سال99  بودجه  صدی  در  صد  تحقق 
بودجه به سمت افزایشی بعد از ۱۵ سال خبر داد و گفت: این امر نشان 
از مدیریت دقیق، انضباط مالی، کوشش مدیران و صرفه جویی در هزینه 

های شهرداری شاهرود است.
وی ضمن بیان اینکه سال 99 اتفاقات و رویدادهای پیش بینی نشده 
در کشور رخ داد که شهرداری ها را نیز تحت تأثیر قرار داد، افزود: شهرداری 
شاهرود در شرایطی که اکثر شهرداریهای کشور دچار رکود مالی و کاهش 
حجم بودجه در شرایط بیماری کرونا بوده اند توانست ضمن تحقق بودجه 

سال 99 ،شاهد رشد و افزایش  بودجه در سال جدید باشد.
شهردار شاهرودبا  بیان این مطلب که بسیاری از درآمدهای عمومی 
شهرداری شاهرود در دوران کرونا مختل شد، اما علی رغم تمام مشکالت با 
تالش مجدانه  مجموعه مدیریت شهری بودجه سال 99در ترازی قابل قبولی 
تاکنون محقق شده است، ابراز داشت: بودجه سال 99شهرداری شاهرود به 
صورت ۱۰۰درصد محقق شده وعالرقم آن طی سه مرحله اصالح بودجه 
به مبالغ 2۱۰۰میلیارد، 249۰ میلیارد ریال و 3۰۰۰ میلیارد ریال و در مجموع 
با 43درصد نسبت به بودجه پیشنهادی افزایش داشته است که طی سالیان 
متمادی شهرداری در ماههای پایانی سال بر اثر کسر بودجه معموال متمم 
و اصالح بودجه کاهشی جهت تسریع به شورای اسالمی شهر نموده است 
اما در سال 99 باتوجه به شیوع کرونا با تالش و مدیریت دقیق توانست 

طی سه مرحله متمم بودجه را افزایش دهد.
و  عمرانی  پروژه های  اینکه  به  اشاره  با  علی  محمد  حاجی  علیرضا 
و  پایدار  توسعه  حوزه های  در  کرونایی  محدودیت های  وجود  با  فرهنگی 
نگاهی شهروند محور، توسعه و جذب سرمایه گذاری و اهمیت به پروژه های 
مختلف با هدف حفظ میراث شهر اجرا شده است، اظهار داشت: پروژه های 
متعدد زیر بنایی و بزرگ در مدیریت شهری با شرایط کنونی کشور در حال 
اجراست که این نشان از تالش جهادی و شبانه روزی نیروهای مدیریت 

شهری در تحقق بودجه و جلب رضایت شهروندان دارد.
شایان ذکر است، بودجه سال ۱4۰۰ شهرداری به مبلغ 4۰۰۰میلیارد 
ریال پیشنهاد و به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده که نسبت به بودجه 
سال قبل  از رشد افزایش برخوردار بوده ،که این امر در زمانی حاصل شده 
است که درآمدهای  کلیه شهرداریها بر اثر شیوع کرونا تحت تاثیر کاهشی 

فراوانی قرار گرفته است.

رئیس جدید حراست شرکت گاز استان گلستان منصوب شد

طی حکمی مشترک از سوی حسین علیزاده سرپرست حراست شرکت ملی 
گاز و علی طالبی مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ، احسان سیستانی  بعنوان 
رئیس جدید واحد حراست شرکت منصوب گردید.  به گزارش روابط عمومی ،در 
مراسمی که به همین منظور با حضور مدیر حراست کل استان و اعضای هیئت 
مدیره و هیئت رئیسه گازگلستان برگزار شد حکم  رئیس جدید به ایشان اعطاء شد 
که درآن ضمن آرزوی توفیق در راستای تحقق اهداف کالن سند چشم انداز سازمان 
حراست  و اهداف عالیه شرکت ملی گازایران  ، از خدمات سید عماد بابا زاده رئیس 
سابق این واحد نیز در دوره تصدی مسئولیت تشکر و قدردانی شد . در این نشست 
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به رسالت مهم واحد حراست و ارائه 
توصیه های الزم در این خصوص ، بر توانمند سازی ،حفاظت سایبری و فضای 
مجازی و همچنین لحاظ نمودن آرامش در سر لوحه امورات  را مورد تاکید قرار دادند.

منابع  هفته  مناسبت  به  نهال  اصله  هزار  توزیع۸۰۰ 
طبیعی و آبخیزداری

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان گفت: 8۰۰ هزار اصله 
نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری بین مردم استان به منظور 

ترویج فرهنگ درختکاری توزیع می شود.
 جعفر مرادی حقیقی روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته 
منابع طبیعی و آبخیزداری در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی ابراز داشت: 
نهالستان های سمنان، شاهرود و جنوب دامغان تولید کننده نهال  در استان 

سمنان هستند.
در  جمعه  نماز  در  نهال  توزیع  محل های  از  یکی  کرد:  اضافه  وی 

شهرستان های استان سمنان است.
 2۰ وسعت  به  جنگلی  پارک  احداث  اجرایی  عملیات  داد:  ادامه  وی 

هکتار به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سرخه آغاز می شود.
مرادی حقیقی با اشاره به وضعیت بارندگی استان سمنان در امسال بیان 
کرد: انتظار می رود چند روز باقیمانده از امسال بارندگی ها بهبود یابد تا استان 

درگیر خشکسالی نشود و بتوان از مزایای طرح های آبخیزداری بهره  برد.
وی تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در پارک کوهستان 
با اقدام های آبخیزداری فعالیت هایی  شهر سمنان به منظور آشنایی مردم 

را انجام خواهد داد.
قاچاق  به  اشاره  با  استان سمنان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
با  چوب و آسیب به طبیعت، اظهار داشت: مشارکت مردمی الزمه مقابله 

قاچاق چوب و حفظ طبیعت است.
وی افزود: 33 مورد حریق امسال در مراتع و جنگل های شمال استان 
سمنان رخ داد که به دلیل عوامل انسانی، 2 هکتار جنگل و ۱۰3 هکتار 

مرتع استان در آتش سوخت.
مرادی حقیقی بیان کرد: شهروندان می توانند برای گزارش تخلف ها با 
شماره تلفن های ۱۵۰4 و ۱39 تماس بگیرند و به حفاظت از منابع طبیعی 

کمک کنند.
وی یادآور شد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بیش 
اقلیم استان کاشته است و  با  تاغ گونه سازگار  از ۱۰۰ هزار اصله درخت 
تقویت پوشش گیاهی و کانون های  برای  دانشگاهی  از ظرفیت  همچنان 

بحرانی فرسایش بادی استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 9 میلیون و 7۰۰ هکتار از اراضی ملی 
استان سمنان با تامین اعتبار و تالش کارکنان هفت میلیون هکتار تثیبت 

مالکیت و سند تگ برگی اخذ شد.
مرادی حقیقی یادآور شد: امسال 23۰ میلیارد ریال اعتبار برای عملیات 
آبخیرداری در استان تخصیص یافت و این اعتبار در سراسر استان برای 

حفاظت از منابع طبیعی توزیع شد.
وی اضافه کرد: اجرای عملیات آبخیرداری نقشی مهم در حفاظت آب 
و خاک دارد و طرح های آبخیزداری موجب کاهش فرسایش خاک 9تن در 

هر یک هکتار می شود.
وی با اشاره اهمیت عملیات زیستی و تقویت پوشش گیاهی، تصریح 
کرد: 2 هزار 33۵ هکتار کشت گیاهان دارویی، 43۰ هکتار بذرپاشی، 3۵۰ 
هکتار کوپه کاری از جمله اقدامات انجام شده برای حفظ خاک در استان 

سمنان است.
این  گفت:  استان سمنان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع طبیعی  مدیرکل 
اداره کل یک هزار و 2۵۰ هکتار عرصه برای زراعت چوب در جنوب شهر 
سمنان آماده کرده تا با راه اندازی تاسیسات تصفیه فاضالب و استفاده از 
این منابع آبیاری شود.همه با هم جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی شعار 

امسال هفته منابع طبیعی و آبخیزداری است.

دبیر ستاد اقامه نماز شرکت گاز استان سمنان خبر داد:
مهدویت  و  انتظار  معارف  مقدماتی  آموزشی  دوره 

ویژه کارکنان شرکت گاز استان سمنان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ سیدحسین میراحمدی دبیر ستاد اقامه نماز 
فرهنگ  و  مهدویت  آموزشی  دوره  برگزاری  از  استان سمنان  گاز  شرکت 
انتظار ویژه کارکنان این شرکت با حضور رئیس ستاد اقامه نماز استان و 
مشاور استاندار حجت االسالم و المسلمین شمس الدین  خبر داد و گفت: 
در راستای ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت، دوره آموزشی مقدماتی معارف 
انتظار و مهدویت ویژه کارکنان شرکت گاز استان سمنان در سالن اجتماعات 

این شرکت برگزار شد.
زمان)عج(، سبک  امام  شناخت  مانند  مهدوی  موضوعات  افزود:  وی 
زندگی مهدوی، سخنان و سفارش های ولی عصر )ع(، خواسته ها و انتظارات 
آن حضرت از ما و نگاه ادیان به موضوع مهدویت به عنوان منجی موعود 

در این دوره آموزشی تدریس شد.
دبیر ستاد اقامه نماز شرکت گاز استان سمنان یکی دیگر از مباحث 
این دوره را طرح آسیب هایی دانست که در عرصه مهدویت وجود دارد و 
شرکت کنندگان ضمن آشنایی با آسیب شناسی این حوزه، می توانند راه 

مقابله با این آسیب ها را فراگیرند.
وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف ما در دوره غیبت شناخت حضرت 
ولی عصر )عج( است و معرفت امام باعث نجات ما از گمراهی می شود، 
بیان کرد: معارف مهدوی باید از محدوده ذهنی و فکری صرف وارد زندگی 
مردم شود و به مباحث این آموزه عینیت ببخشیم تا مردم در عمل درگیر 

مسایل مهدوی شوند.
میراحمدی در پایان یادآور شد: برگزاری دوره هایی از این قبیل با هدف 
تعمیق و نشر معارف مهدوی در بین جامعه می باشد که امید است  با حضور 
اساتید مجرب مهدویت  شاهد ارتقاء کیفی بیش از پیش این دوره ها باشیم.

١۰۰ درصد اعتبارات بازآفرینی شهری استان اصفهان 
جذب شد

اظهار  اصفهان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  قاری قرآن  علیرضا 
کرد: این اداره کل برای حوزه بازآفرینی شهری در بخش های )توسعه راهها 
های  سالن  مانند  خدماتی  ویژه  مراکز  به ساخت  )کمک  معابر(،  وآسفالت 
ورزشی، مراکز فرهنگی، مراکز درمانی( و )پرداخت تسهیالت به اشخاصی 

که قصد نوسازی در بافت فرسوده را دارند( انجام وظیفه می کند.
وی با بیان اینکه در حوزه بازآفرینی شهری در قیاس با سنوات گذشته 
پیشرفت قابل توجهی داشته ایم عنوان کرد: در سال گذشته و سال جاری 

توانستیم ۱۰۰ درصد اعتبارات این بخش را جذب کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اهمیت مشارکت 
مردم در حوزه بازآفرینی شهری، گفت: برای ساخت مسکن و نوسازی آن 
در بافت های فرسوده تسهیالت با بهره پایین در نظر گرفته شده همچنین 
با پیگیری های بعمل آمده مبلغ این تسهیالت در سال جاری افزایش پیدا 
این موضوع می تواند محرک  با استقبال همشهریان عزیز  کرده است که 

توسعه باشد.
به گفته قاری قرآن، مردم طی سال های گذشته از طرح های بازسازی 
بافت های فرسوده استقبال نمی کردند اما طی سال های اخیر و با در نظر 

گرفتن تسهیالت ویژه مشارکت آن ها نیز بیشتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری ساکنین این بافت ها، شهرداری ها 
و دولت می تواند کمک کند ساکنین این مناطق زندگی بهتر و با کیفیتی 
به کالن شهرها نشوند. چرا که  به مهاجرت  باشند و دیگر محبور  داشته 
معتقدیم افراد بومی در بافت های فرسوده اگر بتوانند کیفیت زندگیشان را 

افزایش بدهند قطعا بهتر از مهاجرت از این نقاط است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تشریح کرد: بخشی از اقدامات 
اجتماعی در  بروز آسیب های  از  اداره کل درجهت کنترل وپیشگیری  این 
برای  ریزی  برنامه  شامل؛  شهری  بازآفرینی  هدف  ومحالت  ها  محدوده 
تحقق اهداف اسناد باال دستی وسیاستهای مرتبط با راهبردهای سندملی 
بازآفرینی شهری، پیگیری جهت تهیه طرح های بازآفرینی و برنامه جامع 
اقدام مشترک در زمینه امور اجتماعی، فرهنگی وسالمت اهالی وساکنان 
محدوده ها و محالت هدف بازآفرینی، پیگیری جهت تعیین سازوکار تامین 
اعتبارات موردنیاز اجرای برنامه ها،طرحها وپروژه های اجتماعی و فرهنگی 

در محدوده ها ومحله های هدف و ... بوده است

برداری  بهره  و  توسعه  معاون 
مردم  گفت:  اصفهان  آبفای  فاضالب 
برنده نهایی، احداث شبکه جمع آوری، 
خطوط انتقال و تاسیسات تصفیه پساب 
به  لنجان  و  مبارکه  شهرستانهای  در 
عنوان پروژه شاخص زیست محیطی با 
مشارکت شرکت فوالد مبارکه و آبفای 

اصفهان شدند.
ره  شا ا با  حکمتیان  میرحسین  ا
خطوط  آوری،  جمع  شبکه  احداث  به 
انتقال و تاسیسات تصفیه خانه فاضالب 
با  لنجان  و  مبارکه  شهرستانهای  در 
مشارکت شرکت فوالد مبارکه و آبفای 
شرکت  داشت:  اظهار  اصفهان  استان 
بیع  قرارداد  قالب  در  مبارکه  فوالد 
متقابل با شرکت آبفای استان اصفهان 
نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز در 
راستای احداث شبکه و تصفیه خانه های 
فاضالب در شهرهای شهرستان مبارکه 
شامل دیزیچه، زیباشهر، کرکوند، مبارکه 
رود،  زاینده  شهرهای  در  همچنین  و 
ورنامخواست  لنجان،  زرین شهر، سده 
و چم گردان در شهرستان لنجان اقدام 
این  احداث  از  از پساب حاصله  تا  کرد 
شبکه های فاضالب در بخش صنعت 

استفاده کند.
قرارداد  این  طی  در  افزود:  وی 

گذاری  لوله  کیلومتر   ۵۰۰ تاکنون  
فاضالب و احداث یک تصفیه خانه و 6 
باب ایستگاه پمپاژ فاضالب انجام گرفته 
و بر اساس آن 4۵۰ لیتر در ثانیه از پساب 
حاصله در صنعت فوالد استفاده خواهد 
شد که این امر نقش مهمی در کاهش 
بارگذاری آب مصرفی بر رودخانه زاینده 

رود داشته است.
برداری  بهره  و  توسعه  معاون 
کرد:  تصریح  اصفهان  آبفای  فاضالب 
در  دولتی  اعتبارات محدود  به  توجه  با 

تاسیسات  احداث  برای  گذشته  سنوات 
و  مبارکه  شهرستانهای  در  فاضالب 
مردم  آینده  سال   3۰ تا  قطعا  لنجان، 
بهداشتی  دفع  خدمات  از  شهرها  این 
با  اما  شدند؛  نمی  مند  بهره  فاضالب 
مشارکت شرکت فوالد مبارکه و شرکت 
 ۵ طی  پروژه،  این  در  اصفهان  آبفای 
سال شاهد پیشرفت فیزیکی باالی 9۰ 

درصد هستیم.  
طرح  این  منافع  کرد:  اضافه  وی 
زیست  استانداردهای  رتقاء  ا شامل 

محیطی منطقه، افزایش سطح بهداشت 
عمومی و حفاظت کیفی از منابع آبهای 
آب  بارگذاری  کاهش  و  زیرزمینی 
رودخانه  در  صنعت  نیاز  مورد  مصرفی 

زاینده رود است.
برداری  بهره  و  توسعه  معاون 
این  گفت:  اصفهان  آبفای  فاضالب 
های  پروژه  از  یکی  عنوان  به  پروژه 
شاخص زیست محیطی در کشور طی 
مورد  یونسکو  سازمان  نماینده  بازدید 

تحسین واقع شد.

 فوالد مبارکه مطالبه 30 ساله مردم را به 5 سال کاهش داد

مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی )فرهنگسرا( 
شهرداری گرگان یکی از ۵ پروژه شاخص ملی 
است که با حضور مجازی رئیس جمهوری اسالمی 

ایران افتتاح می شود.  
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی 
شهرداری گرگان، در راستای برنامه های افتتاح 
جهش تولید، صبح پنجشنبه ۱4 اسفند با حضور 
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  دکتر  مجازی 
مدیریت  شاخص  ملی  طرح   ۵ ایران  اسالمی 

شهری سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید. 
مجموع طرح های قابل افتتاح فردا ۱۰۰4 پروژه 
شهرداری است که با اعتبار بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد 

تومان به بهره برداری می رسد.
 یکی از این طرح ها، پروژه مجتمع تجاری، 
اداری و فرهنگی )فرهنگسرا( شهرداری گرگان 
با اعتبار بالغ بر 22۰ میلیارد تومان است که در 
4 طبقه با مساحت 9 هزار و 8۰۰ متر مربع در 
میدان مفتح روبروی اکبرجوجه واقع شده است. 

قرار است دکتر روحانی به صورت ویدئو کنفرانسی 
این پروژه که از آبان 8۵ کلنگ زنی شده را به 

بهره برداری برساند. 
تهران،  دوالب  و  قیام  مترو  های  ایستگاه 
مقدس،  مشهد  آزادی  زیرسطحی  پارکینگ 
مجموعه تفریحی گردشگری ایران کوچک کرج 
سایر  بندرعباس  بار  تره  و  میوه  بزرگ  میدان  و 
پروژه های شاخصی هستند که همزمان با پروژه 

شهرداری گرگان افتتاح خواهند شد.

مجتمع فرهنگسرای شهرداری گرگان با حضور مجازی رئیس جمهور افتتاح می شود

مربیان  مدیران،  از  تجلیل  آیین 
هتل  در  گاز  پاالیش  تیم  بازیکنان  و 

زاگرس ایالم برگزار شد
نی  میزبا به  که  یین  آ ین  ا در 
و  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
به همت معاونت توسعه ورزش بانوان 
ه  پاالیشگا مدیران  ز  ا شد،  ر  برگزا
حضور  با  بازیکنان  و  مربیان  ایالم 
علی شایی مدیرکل ورزش و جوانان 
ورزش  معاون  سرشت  نیک  استان، 
ورزشی  هییتهای  روسای  ن،  نوا با
اداران  مسولین  و  همگانی  و  فوتبال 
چوار  و  ایالم  شهرستانهای  ورزش 

امد. عمل  به  تجلیل 
و  ورزش  مدیرکل  شایی  علی 
جوانان استان در این آیین ضمن ابراز 
مربیان  و  بازیکنان  از عملکرد  رضایت 
از همدلی و همکاری تیم کاری ایجاد 

شده جهت
فوتبالیست  دختران  از  حمایت 

پاالیش گاز تقدیر کرد.
وی همچنین با اشاره به زحمات 
ایالم  پاالیشگاه  مدیرعامل  جسارت  و 
و  مسائل  رغم  علی  تیم  از  در حمایت 
از  بودند  مواجه  آن  با  که  مشکالتی 
اقای دکتر نوریان مدیرعامل این شرکت 

تقدیر و تشکر کرد.
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
در  بانوان  ورزش  آینده  افقهای  گفت؛ 
استان را بسیار روشن میبینم و امیدوار 
بوجود  ظرفیتهای  از  بانوان  هستیم 
حضور  و  برده  را  استفاده  نهایت  امده 
سکوهای  و  لیگها  در  خود  موفقیت  و 

قهرمانی تثبیت نمایند.
نیک سرشت معاون توسعه ورزش 
بانوان نیز در این مراسم ضمن اشاره به 
هم افزایی کم نظیر دو دستگاه ورزش 
و پاالیشگاه در لیگ گذشته نتیجه این 

همواری را مطلوب عنوان کرد و گفت؛ 
توانستند  امده  بوجود  کاری  تیم  این 
اسایش خاطر برای بازیکنان و کادر و 
هم یک فتح باب جدید برای همکاری 
چند بخشی و چند دستگاهی در استان 
بوجود  را  بانوان  ورزش  اعتالی  جهت 

بیاورند.
تاکید  ایالم  بانوان  ورزش  معاون 
کرد سه عنوان علم به ماهیت ورزش 
فوتبال، علم به اجرا و برگزاری مسابقات 

و علم به ایجاد روابط موثر برای مرتفع 
همواره  تیم  به  مربوط  مسائل  سازی 
راهنمای ما در این مسیر برای رسیدن 
از  همواره  که  بود  مطلوب  نتایج  به 
و  ورزش  مدیرکل  مهم  های  توصیه 

جوانان استان بود.
ضمن  پایان  در  سرشت  نیک 
گفت  بازیکنان  و  مربیان  ز  ا تشکر 
امیدوار هستیم که حامی دیگری مشابه 
دختران  برای  استان  در  پاالیشگاه 

از  دور  و  کرده  قدعلم  ایالم  فوتبالی 
انشاهلل  شرایط  این  با  نیست  انتظار 
شاهد دربی لیگ برتر بانوان کشور در 

شهر ایالم باشیم.
ز  ا تقدیر  ضمن  یین  آ ین  ا در 
نوریان  ز  ا تیم  مربیان  و  بازیکنان 
اعضای  و  ایالم  پاالیشگاه  مدیرعامل 
ز  گا پاالیش  ه  باشگا مدیره  هیئت 
اقایان کرمی، کرمیان و توکلی تجلیل 

بعمل امد

به پاس تالش های مربیان و بازیکنان تیم پاالیشگاه گاز صورت گرفت؛

تجلیل از دست اندرکاران بانوان فوتبالیست!

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
 ۱3 مناسبت  به  پور  حمزه  مهندس  بوشهر،  استان 
حیاتی  مایۀ  آب  گفت:  آب  ملی  روز  ماه  اسفند 
دیگر  و  انسان  برای  آنرا  متعال  خداوند  که  است 
از صد  نمود و در بیش  اعطا  موجودات روی زمین 
آیۀ قرآن کریم در مورد آب و اهمیت آن سخن به 

میان آمده است.
برای  : روز ملی آب فرصت مغتنمی  وی گفت 
ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و آموزش و آگاهی 
بخشی به مردم می باشد چون آموزش و آگاهی بخشی 

در خصوص مسائل آب نقش مهمی را در باال بردن 
مشارکت اجتماعی مردم در صرفه جویی در مصرف 
آب دارد آنچه امروزه بیشتر از هر زمان دیگری مورد 
توجه است تاثیر انسان بر حفظ و حفاظت از آبهاست 
و مسئولیت اجتماعی چیزی نیست جز پاسداشت این 
مایع گرانبها و اعتدال در مصرف برای تحقق آرمان 
آب سالم برای همه. خصوصا درشرایط محدودیت منابع 
تامین آب درکشور واینکه که چگونه ازمنابع آب موجود 

بهره برداری نماییم.
به  شرکت  این  های  برنامه  درخصوص  وی 

آب  شرکت  راستا  این  :در  گفت  روز  این  مناسبت 
از  را  مختلفی  های  برنامه  بوشهر  استان  وفاضالب 
در  را  ای  ورسانه  ،وفرهنگی  محیطی  تبلیغات  جمله 

دست اقدام دارد.
به  ن  سید ر ی  ا بر : د  و فز ا ن  یا پا ر د ی  و
رسانه  ابزار  مشارکت  آب  مصرف  درست  فرهنگ 
ومی  دارد  ای  برجسته  نقش  جامعه  وفرهنگیان 
به  ا  ر ،جامعه  موجود  وضعیت  تشریح  با  نند  توا
مدیریت  بهبود  های  برنامه  اجرای  در  مشارکت 

نمایند. تشویق  آب 

مسئولیت اجتماعی مهمترین گام در حفظ و حفاظت از منابع آبی است
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بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
شهردار  امروز  صبح  عمومی 
اسالمی  شورای  اعضای  و 
شهر  عمرانی  های  پروژه  از  فردیس 
بازدید کردند مصطفی سعیدی شهردار 
فردیس در جریان این بازدید با اشاره 
به پروژه های عمرانی در دست اقدام 
گفت : در نظر داریم در راستای خدمت 
و  عزیز  شهروندان  به  مطلوب  رسانی 
امور  معاونت  در  همکارانم  همت  با 
زیربنایی تا قبل از پایان سال ، تعدادی 
اتمام و  اقدام  پروژه های در دست  از 
به بهره برداری برسد  .وحیدی عضو 
های  بازدید  حاشیه  در  شهر  شورای 
احداث  اهمیت  به  اشاره  ضمن  امروز 

بلوار کشتارگاه در ایجاد دسترسی معابر 
مجموعه  خدمات  از  شهر  مواصالتی 
از  برداری  بهره  و  اجرا  در  شهرداری 

این پروژه قدردانی کرد .
ی  ا ر شو عضو  کبری  ا ملیحه 
جرای  ا ز  ا پس  نیز  شهر  اسالمی 
پارک  حداث  ا زنی  کلنگ  سم  مرا
وحدت  شهرک  در  رودخانه  حاشیه 
در  : عملکرد عمرانی شهرداری  گفت 
ماه های گذشته عملکردی مطلوب و 
و  پارک  احداث  و  بوده  قدردانی  قابل 
فضای سبز در حاشیه رودخانه ) انتهای 
بلوار شهیدان بخشی ( منجر به ایجاد 
عزیز  بین شهروندان  در  نشاط  روحیه 
این منطقه و زیباسازی مناظر شهری 

خواهد شد 
یعقوبی رییس کمیسیون فرهنگی 
پروژه  بازدید  از  پس  اسالمی  شورای 
چمن  زمین  و  کوثر  ه  منظور چند 
گفتگو  در   ، کیاتل  بلوار  در  مصنوعی 
ایجاد   : داشت  اظهار  خبری  پایگاه  با 
های  نیاز  از  ورزشی  فرهنگی  مراکز 
مجموعه  که  باشد  می  شهر  اصلی 
وقفه  بی  تالش  با  شهری  مدیریت 
است  نموده  محقق  را  مهم  این  خود 
افتخاریان عضو دیگر شورای  . حسن 
اسالمی شهر نیز پس از بازدید از پروژه 
جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت بلوار 
مپنا گفت : ایجاد مسیر های مواصالتی 
سهولت  و  شهری  ترافیک  کاهش  در 

بوده  موثر  بسیار  دسترسی عمومی  در 
عمرانی  معاونت  حوزه  و  شهردار  و 
سطح  در  را  قبولی  قابل  های  پروژه 
شهر اجرا نموده که اکثریت این پروژه 
نهایی می  برداری  بهره  مرحله  در  ها 
باشند .الزم بذکر است امروز از محل 
ای  حاشیه  پارک  احداث  های  پروژه 
شهرک وحدت ، بلوار کشتارگاه و مپنا 
، زیرسازی بلوار کیاتل ، مجموعه چند 
منظوره کوثر و احداث ساختمان آتش 
نشانی شهرک وحدت بازدید بعمل آمد 
و روند اجرایی پروژه های عمرانی دیگر 
نیز در روزهای آینده و با حضور سایر 
اعضای شورای اسالمی شهر فردیس 

بازدید خواهند شد.

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی شهر روانشناس بالینی:
ماسک نزدن؛ یکی از عالیم اختالالت روانی است

روانشناس بالینی معتقد است،  درک پایین برخی افراد از خطر و در 
مقابل ریسک پذیری باال و داشتن رفتارهای پرمخاطره طوری که جان خود 
و دیگران  را به خطر می ندازند مانند ماسک نزدن و عدم رعایت پروتکل 
های بهداشتی در دوران شیوع کرونا می تواند ناشی از اختالالت روانی باشد.  
در طول یک سال گذشته با وجود هزینه های فراوان تبلیغی برای 
پیشگیری و کنترل کرونا و کاهش تلفات انسانی، هنوز عده ای بر این باور 

هستند که کرونایی وجود ندارد.
در این میان با وجود آنکه خیلی از مردم جامعه از اولین روزهای ورود 
کرونا به کشور سعی کردند ماسک بزنند و توصیه های بهداشتی را رعایت 
کنند و محدودیت های را برای خود و خانواده به وجود بیاورند، افراد دیگری 
را می بینیم که در کمال خونسردی نه تنها توصیه های بهداشتی را رعایت 

نمی کنند بلکه در کمال ناباوری دست به انکار کرونا نیز می زنند.
اما به نظرتان این رفتار طبیعی است؟ با وجود سیل مرگ و میرها در 
سراسر جهان بر اثر بیماری کرونا، دیگر قرار است چه اتفاقی رخ دهد تا این 

افراد باور کنند که خطر در کمین آنها و خانواده هایشان است.
منظور افرادی است که شرایط استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های 
بهداشتی را دارند اما عامدانه بهداشت را برای کنترل کرونا انجام نمی دهند. 
فرنگیس شریفی باستان روانشناس به تحلیل علل این رفتار پر مخاطره 

پرداخت سرمنشاه چنین رفتاری را اختالل های روانی دانست.
شاید این روزها خیلی از افراد تجربه از دست دادن فردی در خانواده یا 
اطرافیانشان بر اثر کرونا را داشته باشند. اما چه می شود که عده ای هنوز 

این بیماری را باور نکرده اند؟
شریفی باستان: همان طور که می دانیم بیماری کرونا اواخر سال گذشته 
و با یک دنیا از ناشناختگی ها وارد کشور شد و مردم را با ترس مواجه کرد. 
اما از همان ابتدا توصیه به استفاده از ماسک، شست وشوی منظم دست ها 
و استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای سطوح آلوده و دست ها به صورت 
مداوم تکرار می شد. به مرور اطالعات درباره بیماری باالتر رفت. به طوری 
که وقتی در یک خانواده فردی دچار بیماری کرونا می شود و دیگران نمی 
شوند، علت را بررسی می کنیم، متوجه می شویم دیگران محلی را برای 
تهویه هوا در نظر گرفته، نکات بهداشتی را رعایت و از همه مهمتر از ماسک 
استفاده کرده اند. همین رعایت چند نکته ساده امکان ابتالی سایرین به 

ویروس کرونا را پایین می آورد و این از نظر علمی نیز ثابت شده است.
با این وجود می بینیم که هنوز عده ای ماسک نمی زنند و این موضوع 
را جدی نگرفته و بیماری کرونا را انکار می کنند. این را باید بدانیم که استفاده 
از ماسک یک تصمیم و انتخاب شخصی است. یعنی خود فرد، شخصیت و 
خصوصیات شخصیتی وی به لحاظ هیجانی، رفتاری و باورهای شناختی که 
دارد، برای مثال در استفاده از ماسک و رعایت نکات بهداشتی اثرگذار است.

در واقع در خیلی از مسائلی که مربوط به بیماری کرونا است، از جمله 
سالمت روان، آن چیزی که به سازگاری و انطباق افراد با شرایط موجود و 
تبعیت از یکسری قوانین که لحاظ و باعث می شود این  شرایط را راحت 
تر و بهتر پشت سر بگذاریم، عامل اثرگذار و مهم خود فرد و شخصیتش با 

همه ابعاد رفتاری هیجانی است.
در کنار عوامل شخصیتی، چه عامل دیگری می تواند تعیین کننده باشد؟

شریفی باستان: در کنار عوامل شخصیتی و شخصی ما عوامل دیگری 
افراد، وضعیت  را هم داریم. یعنی سطح درآمد  از جمله جمعیت شناختی 
اقتصادی شان، وابستگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی قومیت 
و جنسیت افراد در استفاده از مسائل بهداشتی در دوره کرونا یا استفاده از 
ماسک اثرگذار است. یعنی باید بررسی شود که فرد در چه سطح اجتماعی 
قرار دارد، چه میزان از نظر علمی و دانش بهره مند و وضعیت اقتصادی 
و... در چه سطحی قرار دارد. بدون شک همه این موارد در تبعیت از اصول 

بهداشتی اهمیت دارد.
 از نظر علم روانشناسی، این عدم باورپذیری و پایبند نبودن به اصول 

بهداشتی که همه از آن تبعیت می کنند، چگونه توصیف می شود؟
شریفی باستان: اینکه افراد ترس و ادراکشان از خطر به چه صورت 
یا پایبند بودنشان به رفتارهای بهداشتی چگونه است، به چند عامل ارتباط 
دارد. درک افراد از خطر، گرایششان به رفتارهای مخاطره آمیز و درک شان 

از پایبندی به رفتارهای مبتنی سالمت.  
باید عنوان کنم یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در بحث تبعیت از رفتارهای 
مبتنی بر سالمت، درک ما از خطر است. اینکه میزان درک ما از خطر به 
چه حدی است بسیار اهمیت دارد. در واقع انجام و رعایت هر چیزی بیش 
برای مثال فردی که  باشد.  تواند  از حد، آسیب زننده می  یا کمتر  از حد 
درکش از بیماری کرونا زیاد است، دچار ترس غیرمنطقی  از این بیماری 
خواهد شد و در نهایت ممکن است دست به یکسری رفتارهای غیرطبیعی 

یا رفتارهایی که مبتنی بر سالمت نیست، بزند.
مثل مصرف سرخود دارو مطابق با سبک هایی غیر از سبک رسمی 
و طبیعی یا حتی ممکن است متوسل به هر منبع خبری ناموثقی شده و 
دست به کارهای اشتباه که سالمتی اش را زیر سوال ببرند، بزند. در مقابل 

این گروه افراد، یکسری هم درکشان از خطر پایین است.
یعنی باوجود مشاهده میزان باالی مرگ و میرها در سطح دنیا، شیوع 
و ابتال زیاد افراد به بیماری کرونا، باز می گویند خطر یا احتمال مرگی وجود 
ندارد یا معتقد هستند اگر این بیماری را بگیریم پشت سر می گذاریم. در 
حالی که ویژگی این بیماری اصال امکان پیش بینی در آن وجود ندارد. پیر 
و جوان و سن و سال، ورزشکار و غیرورزشکار نمی شناسد. به همین دلیل 

افراد باید درکی منطقی و طبیعی از این بیماری داشته باشند.
درک منطقی و طبیعی چطور به وجود می آید و منظورتان از گرایش 

گروهی افراد به رفتارهای پرمخاطره در خصوص این بیماری چیست؟
شریفی باستان: یعنی افراد اطالعاتشان را درباره این بیماری از منابع 
رسمی  و شبکه های  کانال  از  درست  و  علمی  مقاالت  ببرند،  باال  موثق 
بهداشت را دنبال کرده و پروتکل ها را بر اساس یافته های علمی انجام 
دهند. این درحالی است که برخی افراد سطح رفتار مخاطره آمیز باالیی 
دارند. یعنی خطرپذیری و گرایش به رفتارهای پرمخاطره دارند، در ظاهر 
از چیزی نمی ترسند و شجاع هستند. اما این برداشت های ذهنی افراد از 
خودشان است. آنها به دنبال این هستند که برچسب فرد شجاع و نترس را 
یدک بکشند و با ماسک نزدن و انکار بیماری، به مردم نشان دهند که چه 
شخصیت محکم و نترسی دارند و متاسفانه در مواقعی دست به ترویج این 

رفتارها مثل ماسک نزدن در اماکن عمومی  می زنند.
به نظر شما تصور کلی مردم نسبت به رعایت پروتکل های مبتنی 

به سالمت چیست؟
شریفی باستان: به طور کلی واکنش روانشناختی مردم به عوامل مختلف 
از  باید  پیامی داده می شود که  متفاوت است. برای مثال وقتی به مردم 
ماسک استفاده کنند، در ابتدا مردم آزادی خود را محدود شده می بینند و 
ممکن است مقاومت کنند. در واقع شاید یکی از عواملی که باعث می شود 
افراد از نظر روانشناختی از رفتارهای مبتی بر سالمت تبعیت نکنند، تصور 
می کنند، آزادی شان سلب و از آنها گرفته شده است. به همین دلیل با 
رعایت نکردن توصیه ها حس بهتری دارد و فکر می کند که کسی نمی 

تواند آزادی اش را از او بگیرد.
خطرپذیری افراد به ویژه در این مسائل حساس که با جان خود فرد 
و جان دیگران در ارتباط است می تواند ریشه در مسائل روحی و روانی 

نیز داشته باشد؟
شریفی باستان: ریسک پذیری )خطرپذیری( افراد به نوعی می تواند 
زمینه بیماری شخصیتی نیز داشته باشد و در دسته اختالالت روان شناختی 
قرار گیرد. برای مثال اختالالت خلقی و شخصیت های ضد اجتماعی برخی 
از افراد را می توان در دسته گروه های شیدایی و مانیا قرار دارد. مثل افرادی 
که ریسک پذیری نابه جا و باالیی دارند. دسته دیگر افراد دارای اختالالت 
ضد اجتماعی هستند که دوست دارند در مقابل هرچیزی که اجتماع تعیین 
می کند، بایستند و تبعیت ندارند. آنها گاه از عدم رعایت قوانین لذت می 
برند و ممکن است این افراد زمینه بالینی و اختالل روانشناسی نیز داشته 
باشند. بدون شک درک پایین فرد از خطر و در مقابل ریسک پذیری باال 
و داشتن رفتارهای پرمخاطره که جان خود و دیگران از جمله خانواده شان 

را به خطر بندازد، از عوامل زمینه اختالالت روانشناسی می تواند باشد.

 ایالم پیشتاز بیابان زدایی و جنگل 
سال  سه  طی  است  کشور  در  کاری 
آبخیزداری  هکتار  هزار   ۱۱7 گذشته 
است/یک  شده  انجام  ایالم  استان  در 
منابع طبیعی  نهال هفته  اصله  میلیون 

در ایالم توزیع می شود
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
ایالم و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
نوذری  محمد  دکتر  ایالم،  استانداری 
امروز سه شنبه ۱2 اسفند ماه در آستانه 
هفته منابع طبیعی به شهرستان ایوان 
سفر کرد و از نهالستان این شهرستان 

بازدید بعمل آورد.
سرپرست استانداری ایالم در این 
بازدید که معاونین عمرانی و اقتصادی 
از  کردند  را همراهی می  استاندار وی 
زحمات و تالشهای منابع طبیعی استان 
تقدیر کرد و گفت: در برنامه های هفته 
درختکاری باید به سمت فرهنگ سازی 

مشارکت  هایی جهت  برنامه  اجرای  و 
و  طبیعی  منابع  حفظ  در  مردم  بیشتر 
سعی  داد:  ادامه  برویم.وی  درختکاری 
شود در اجرای برنامه های این هفته از 
ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم 
نهاد حوزه ی محیط زیست استفاده شود.

دکتر نوذری با عنوان این مطلب 
که از گستره 2 میلیون هکتاری استان، 
یک میلیون و 7۰۰ هزار هکتار را اراضی 
طبیعی و ملی تشکیل داده است، گفت: 
منابع طبیعی منافع ملی ما است و حفظ 

و صیانت از این ثروت ملی بر عهده آحاد 
مختلف جامعه است.

وی در ادامه ایالم را پیشتاز نهضت 
بیابان زدایی در کشور  جنگل کاری و 
تالش های  با  گفت:  و  نمود  قلمداد 
استان  امروز  خوشبختانه  شده  انجام 
با فاصله در حوزه جنگل کاری،  ایالم 
آبخیزداری، آبخوانداری و بیابان زدایی 
در رتبه اول کشور قرار دارد که در اینجا 
اندرکاران،  دست  تمامی  از  است  الزم 
منابع  همکاران  ویژه  به  امر  متولیان 

طبیعی استان تقدیر و تشکر نمایم.
وی افزود: اجرای 6۰ هزار هکتار 
بیابان زدایی و جنگل کاری در استان 
یک رکورد دست نیافتنی در کشور است.

سرپرست استانداری ایالم با عنوان 
این خبر که طی سه سال گذشته ۱۱7 
هزار هکتار آبخیزداری در استان ایالم 
انجام شده است، گفت: در سال 98 از 
۱7 هزار هکتار جنگل کاری ۱۰ هزار 
هکتار متعلق به استان ایالم بوده و این 
یک کار جهادی در عرصه حفظ منابع 

طبیعی استان و کشور بوده است.
وی در پایان از توزیع یک میلیون 
در  طبیعی  منابع  هفته  در  نهال  اصله 
ها  نهال  این  گفت:  و  داد  خبر  ایالم 
بصورت رایگان بین عموم مردم، شرکت 
های خصوصی و نهادهای دولتی توزیع 
می شود.در پایان این مراسم از فعالین 
ایوان  شهرستان  کاری  نهال  عرصه 

تجلیل بعمل آمد.

 سرپرست استانداری ایالم:

۶0 هزار جنگل کاری و بیابان زدایی در ایالم یک رکورد دست نیافتنی است

ارتباط بین تحقیق و اجرا در بخش کشاورزی راهگشاست
ر  مو ا هنگی  هما ر  مو ا ن  و معا
در  ه  نشا کرما نداری  ستا ا قتصادی  ا
آیین رونمایی از ۱۵ محصول گواهی 
ن  نا ز محصوالت  ه  یشگا نما ، ه  شد
کشاورز  استودیو  افتتاح  و  روستایی 
گفت : بخش کشاورزی بستر مناسبی 
برای  و  است  مقاومتی  اقتصاد  برای 
را  بهره وری  بایست  آن می  حصول 
تا  ببریم  باال  کشاورزی  بخش  در 
به سمت  را  استان  بتوانیم کشاورزی 

. ببریم  پیش  اقتصادی  کشاورزی 
ر  مو ا هنگی  هما ر  مو ا ن  و معا
در  ه  نشا کرما نداری  ستا ا قتصادی  ا
آیین رونمایی از ۱۵ محصول گواهی 
زنان  محصوالت  نمایشگاه   ، شده 
کشاورز  استودیو  افتتاح  و  روستایی 
گفت : بخش کشاورزی بستر مناسبی 
برای  و  است  مقاومتی  اقتصاد  برای 
را  بهره وری  بایست  آن می  حصول 
تا  ببریم  باال  کشاورزی  بخش  در 

به سمت  را  استان  بتوانیم کشاورزی 
ببریم. پیش  اقتصادی  کشاورزی 

وی افزود : کشاورزی کرمانشاه 
به  سنتی  کشاورزی  از  عبور  ظرفیت 
سمت کشاورزی مدرن و دانش بنیان 
را  خود  تولیدات  تواند  می  و  دارد  را 

. افزایش دهد  برابر  تا سه  حتی دو 
صه  عر ر  د بی  یا ر ا ز با ی  و
و  کرد  رزیابی  ا مهم  را  کشاورزی 
اجرا  و  تحقیق  حلقه  ایجاد  با   : گفت 

توان  می  سازی  بازار  و  بازاریابی  و 
کشاورزی  سمت  به  ا  ر کشاورزان 

نمود. هدایت  هوشمند 
 : د  و فز ا سپس  تمی  حا کتر  د
استان  کشاورزی  توانیم  می  زمانی 
باشیم  شده  قادر  که  دهیم  رونق  را 
بازارهای  به  را  دیار  این  تولیدات 
مهم  این  و  کنیم  رهنمون  بین المللی 
محقق  هوشمند  ورزی  کشا با  تنها 

می شود .

خبرسوم
تقدیر از بانک تجارت توسط معاون اول رئیس جمهور

لوح تقدیر آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی در »طرح ویژه بهسازی 
غیرمترقبه«  حوادث  در  دیده  سانحه  مناطق  بازسازی  و  روستایی  مسکن 
توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دولت آبادی مدیرعامل بانک 

تجارت اهدا شد.
جهانگیری  اسحاق  دکتر  تجارت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون اول رئیس جمهور در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی در »طرح 
ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده در حوادث 
غیرمترقبه« که با حضور مدیران عامل بانک های فعال در این طرح برگزار 
شد از بانک مرکزی و بانک های عامل قدردانی کرد و با تأکید بر ضرورت 
استمرار اینگونه طرح ها گفت: اختصاص 4۰ هزار میلیارد تومان برای بهسازی 
و بازسازی واحد های مسکونی روستایی توسط نظام بانکی کاری بزرگ و 

ماندگار در کشورخواهد بود.
تاکید جهانگیری بر جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور

درباره  ها  مهری  بی  و  ها  لطفی  کم  برخی  به  اشاره  با  جهانگیری 
بانک های عامل اظهار داشت: کار کردن برای مردم کشور به قدری شیرین 
و لذت بخش است که نباید زخم زبان ها کمتری تأثیری در روحیه افرادی 

که عاشق خدمت هستند ایجاد کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به شدت به 
عملکرد نظام بانکی کشور متکی است، تصریح کرد: نظام بانکی در همه 
و  از جمله بخش صنعت، کشاورزی، خدمات  اقتصادی کشور  بخش های 
مسکن نقش موثری دارد و هیچ طرح کوچک و بزرگ صنعتی در کشور 
نیست که نظام بانکی در اجرای آن کمک نکرده باشد از این رو با در نظر 
گرفتن جایگاه پراهمیت نظام بانکی، باید همواره به دیده احترام نسبت به 

مدیران بانکی کشور نگاه کنیم.
همتی: بانک ها نقش خود را در کمک به دولت و مردم به خوبی ایفا 

کردند
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم گفت: نظام 
از فشار تحریم ها و شیوع  ناشی  اقتصادی  با وجود شرایط سخت  بانکی 
کرونا عملکرد خوبی در راستای کمک به اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات 

محروم آسیب دیده داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت یک میلیون و 4۰۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از ابتدای سال جاری تاکنون توسط بانک ها گفت: 
عملکرد شبکه بانکی نقش مهمی در رشد مثبت اقتصادی شش ماهه اول 
سال جاری داشته است و از مجموع تسهیالت اعطایی توسط بانک ها از 

ابتدای سال جاری، 3۰ درصد سهم بخش صنعت بوده است.
نوسازی و بهسازی  بانکی در طرح  نظام  اقدامات  به  اشاره  با  همتی 
واحدهای مسکن روستایی گفت: تاکنون حدود دو میلیون خانه در این طرح، 
نوسازی و بهسازی شده اند و همچنین نظام بانکی از سال 92 تاکنون 3۵۰ 
هزار فقره تسهیالت معادل ۱3 هزار میلیارد تومان بابت حوادث غیر مترقبه 

پرداخت کرده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نظام بانکی کشور از ابتدای 
سال جاری تاکنون 7۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت بابت مساعدت به آسیب 
دیدگان از شیوع ویروس کرونا درنظر گرفته است، گفت: بانک ها در این 
شرایط سخت تمام مساعی خود را برای ارایه کمک به مردم به کار بستند.

افتخار  مایه  روستایی  از هموطنان  تجارت: حمایت  بانک  مدیرعامل 
ما است

رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت نیز به نمایندگی از بانک های 
حاضر در این طرح با اشاره به وظایف ذاتی بانک ها در اقتصاد کشور گفت: 
بانک های بورسی ضمن ایفای تقش موثر در توسعه کشور وظیفه صیانت 
انجام  امر،  این  کنار  در  و  دارند  را  سپرده گذاران  و  سهامداران  منافع  از 

مسئولیت های اجتماعی را نیز در دستور کار خود دارند.
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه حمایت اقشار آسیب پذیر را وظیفه 
اجتماعی خود می دانیم افزود: برنامه ریزی و اقدام در این چارچوب از جمله 
تکالیف ما است و تالش داریم با مدیریت صحیح منابع، ضمن حفاظت از 
منافع سپرده گذاران و سهامداران و سودآوری، در این زمینه نیز انجام وظیفه 
کنیم و البته آمادگی این را داریم که بیش تر از گذشته با بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی همکاری کنیم.
یر  سا محرک  موتور  ن  به عنوا ا  ر مسکن  بخش  بادی  دولت آ
در  سرمایه گذاری  اینکه  بیان  با  و  دانست  کشور  اقتصادی  بخش های 
ببرد  پیش  نیز  را  اقتصاد  مهم  بخش های  سایر  می تواند  مسکن  بخش 
فرآیند  در  داشتند  سعی  کشور  سراسر  در  من  همکاران  شد:  یادآور 
جهت  در  و  ممکن  شکل  ساده ترین  به  طرح  این  تسهیالت  اعطای 
بانک  خانواده  امروز  و  کنند  خدمت رسانی  روستایی  هموطنان  سهولت 
تجارت افتخار می کند که در حمایت از بخش روستایی که البته از نظر 
جامعه  در  نیز  را  ارزشمندی  و  مثبت  پیامدهای  اجتماعی  و  اقتصادی 
هموطنان  رفاه  جهت  در  موثری  قدم های  توانست  و  شده  وارد  دارد 

بردارد. زحمت کش  و  روستایی 
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از بانک تجارت به دلیل همراهی 
موثر در طرح نوسازی و بهسازی واحدهای مسکن روستایی توسط اسحاق 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تقدیر به عمل آمد.

قدردانی رییس بنیاد مسکن از بانک ملت
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با ارسال لوح سپاسی از مدیرعامل 

بانک ملت قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، علیرضا تابش در این لوح خطاب 
به دکتر محمد بیگدلی آورده است: بهره مندی مردم به ویژه روستاییان از 
مزایای اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق شهری 
و روستایی آسیب دیده از سوانح، نقش موثری در ارتقای کیفیت مسکن و 
بهبود سطح زندگی روستاییان و خانوارهای آسیب دیده از حوادث طبیعی و 

افزایش رضایتمندی آنان داشته است.
وی با بیان این نکته که این موفقیت نتیجه اهتمام و کوشش دست 
اندرکاران و مرهون مشارکت و هم افزایی همه سازمان های همکار است، 
امر  در  ملت  بانک  کارکنان  و  مدیران  ارزنده  پشتیبانی های  و  از خدمات 
اعطای تسهیالت بانکی به جامعه هدف به ویژه روستاییان محروم برای 

اجرای برنامه ها و طرح های یادشده، سپاسگزاری کرد.
در ادامه این نامه آمده است: بی تردید، تالش های شایسته و موثر 
دست اندرکاران بانک ملت و همکاری همه جانبه و تحسین برانگیز آنان با 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در تحقق این طرح های عظیم، مقبول درگاه 

احدیت و مایه مباهات خواهد بود.
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سهامی  شرکت  بیهق  سبز  مهراوران  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   ۱4۰۰9322999 ملی  شناسه  و   449۰ ثبت  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰9/۱399 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیأت مدیره به ۵ نفر افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سبزوار )۱۱۰6۵29(

آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد شیمی خاورمیانه شرکت سهامی خاص به 
استناد صورتجلسه مجمع  به  شماره ثبت 7۵2 و شناسه ملی ۱۰86۱666۱۵2 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱3/۰6/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-پس از قرائت و استماع گزارش بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره ،ترازنامه 
و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 29/۱2/۱398 مورد تصویب قرار گرفت. 
-روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان به عنوان روزنامه آگهی های شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری قروه )۱۱۰4۱۵۰(

موبایلی  و  اینترنتی  پرداختهای  امنیتی«در  »بلیت  اندازی  راه 
بانک ایران زمین 

بانک ایران زمین، به منظور ارتقای امنیت کاربران سامانه های همراه بانک 
و بانکداری الکترونیک خود و به منظور جلوگیری از برداشت های غیر مجاز از 

سپرده های مشتریان، سرویس »بلیت امنیتی« را راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی، بانک ایران زمین با هدف جلوگیری از کالهبرداری 
و به منظور افزایش امنیت حسابهای بانکی مشتریان خود، اقدام به راه اندازی 

سرویس بلیت امنیتی کرده است.
کاربران اینترنت بانک و همراه بانک از این پس در زمان استفاده از سرویس 
انتقال وجه به صورت داخلی، پایا، پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق سپرده، 
یک کد امنیتی با عنوان »بلیت امنیتی« به شماره تلفن ثبت شده آنها در بانک 
ارسال می شود و مشتری باید این کد را در قسمت مربوط به »بلیت امنیتی« وارد 

کند و صرفا در صورت صحیح بودن کد، انتقال وجه انجام می شود.
ضمنا مشتریان گرامی می توانند جهت سهولت برای دریافت بلیت امنیتی 

از اپلیکیشن رمز ساز ایران زمین هم استفاده کنند.

کسب تندیس زرین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی 
توسط اپلیکیشن ُهپ بانک ملی ایران

اپلیکیشن ُهپ کانون جوانه های بانک ملی ایران، تندیس زرین پنجمین 
جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی را کسب کرد.

نوآوری  ملی  جشنواره  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه  دفتر  از سوی  ساله  هر  دانشگاه صنعتی شریف  ایرانی  برتر  محصول 
فناوری و نوآوری های صنعتی شریف )تکنوشریف( برگزار می گردد و پس 
از رصد محصوالت نوآورانه شرکت ها و سازمان های بزرگ، آن ها را در 6 
فاز و بر اساس مدل های مرجع جهانی stage_gate  ارزیابی می کند.

امسال در پنجمین دوره از این جشنواره، اپلیکیشن ُهپ کانون جوانه های 
بانک ملی ایران، به عنوان یک محصول نوآورانه، در میان بیش از 2۰۰ محصول، 

موفق به کسب تندیس زرین و لوح تقدیر  شد.

ماجرای  درباره  کمالوند  فراز 
و  بوشهر  شاهین  ز  ا اش  یی  جدا
شروع فعالیت در استقالل به عنوان 

مدیرفنی توضیحاتی را ارائه کرد.
باشگاه  مخالفت  درباره  کمالوند 
خودش  جدایی  با  بوشهر  شاهین 
عنوان  به  استقالل  در  حضورش  و 
باید  ابتدا  در  کرد:  بیان  مدیرفنی 
بگویم بسیار خوشحالم که با پیشنهاد 
آسیا  تیم  فتخارترین  پرا همکاری 
است  افتخارم  باعث  و  شدم  مواجه 
کنار  در  و  بزرگ  تیم  این  در  که 
هواداران خوب استقالل کار کنم. از 
طرفی فرهاد مجیدی رفیق 2۵ ساله 
من است و بسیار خوشحال می شوم 
باشگاه  اسطوره  این  به  بتوانم  که 

استقالل کمک کنم.
وی ادامه داد: به گواهی رسانه 
باشگاه  چند  مدیران  و  معتبر  های 
من  گذشته  یکماه  در  برتری  لیگ 
لیگ  تیم  چند  ز  ا یی  ها د پیشنها
برتری برای سرمربیگری داشتم که 
بوشهر  شاهین  به  تعهدم  خاطر  به 
آنها را نپذیرفتم. بارها با صدای رسا 
اعالم کردم که اگر باشگاه شاهین و 
جدایی  به  راضی  بوشهر  عزیز  مردم 
از  و  نیستم  نامردی  اهل  نباشند،  ام 
این تیم جدا نمی شوم و همه شاهد 

بودند که پای حرفم هم ایستادم.
سرمربی اسبق شاهین بوشهر با 
اشاره به مشکالت این تیم از ابتدای 
گفت:  جاری  فصل  اول  دسته  لیگ 
هیات  اعضای  از  سوال  یک  من 
دارم؛  بوشهر  شاهین  باشگاه  مدیره 
مدت  این  در  که  هایی  خواسته  آیا 
داشتم را آنها اجابت کردند که حاال 
می خواهند مرا تحت فشار بگذارند؟ 
آیا خواسته های من به جز این بود 
که می خواستم شاهین به عنوان یک 
تیم ریشه دار در فوتبال سربلند باشد 

و به عزت برسد؟
شهردار  من  کرد:  تاکید  وی 
گواه  به  را  بوشهر  دلسوز  و  محترم 
ایشان  که  را  هرآنچه  و  می گیرم 
بگوید قبول دارم ، تا بحال هم فقط 
شاهین  هواداران  و  ایشان  خاطر  به 
مانده ام اما تا دلتان بخواهد در این 
ما  کار  در  افراد  از  بعضی  ماه  پنج 

کارشکنی کردند
از  دیگری  بخش  در  کمالوند 
در  کرد:  خاطرنشان  هایش  صحبت 
گذشته بارها به اعضای هیات مدیره 

باشگاه شاهین و مردم خوب و خونگرم 
بوشهر ثابت کردم که رفیق نیمه راه 
نیستم. حتی همین حاال که پرافتخار 
ترین تیم آسیا به من پیشنهاد همکاری 
داده نیز اگر احساس کنم آنها رضایت 
قلبی ندارند، در شاهین می مانم. من 
دوست ندارم مثل خیلی از همکارانم 
با دلخوری و ناراحتی یکطرفه قراردادم 
را فسخ کنم و به تیم دیگری بروم؛ اما 
مدیران شاهین با مردم روراست باشند.

وی افزود: دوستان ما در هیات 
مدیره باشگاه شاهین با مردم شفاف 
صحبت کنند؛ آنها بگویند آیا به وعده 
هایی که از ابتدای فصل داده بودند، 
عمل کردند؟ خواهشم از این عزیزان 
این است که به مردم بگویند من چه 
خواسته  آیا  بودم.  خواسته  چیزهایی 
و  تیم  تقویت  راستای  در  جز  هایم 
بوشهر  مردم  خوشحالی  و  سربلندی 
بود که می خواستم  این  آیا جز  بود؟ 
شاهین را به لیگ برتر برگردانم؟ اگر 
بی خیال بودم و حرص و جوش تیم 

را نمی خوردم دلم نمیسوخت.
کمالوند در پایان گفت: بار دیگر 
نیستم  نامردی  اهل  کنم  می  تاکید 
رها  را  شاهین  نباشند  راضی  تا  و 
که  است  این  واقعیت  اما  نمی کنم 

مشکالت بی شمار است.

از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد داشتم؛

کمالوند: راضی نباشند، شاهین را رها نمی کنم!
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مصطفی هاشمی: به همه رقبای خود احترام می گذاریم

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم گفت: در دور پلی آف به همه تیم های 
روبروی خود احترام می گذاریم و در بازی های این مرحله فشار کم و زیاد نداریم.

مصطفی هاشمی درخصوص پیروزی ارزشمند و نزدیک تیم شیمیدر قم 
در بازی پایانی دور گروهی لیگ برتر بسکتبال مقابل تیم مهرام اظهار داشت: 
بازی بسیار سخت و نزدیکی بود و تا ثانیه های پایانی هیجان خاصی بر بازی 

حاکم بود و همه از دیدن این جدال دیدنی لذت بردند.
هرچند نتیجه بازی در جایگاه ما و تیم مهرام تاثیری نداشت، اما با این 
وجود دو تیم بازی باکیفیتی ارائه کردند و به نظرم یکی از بهترین های بازی 
لیگ را شاهد بودیم. به نظرم عامل اصلی بُردمان برابر مهرام شایستگی و 
تالش بازیکنان بود که با همدلی و استفاده از موقعیت ها توانستند نتیجه را به 

سود شیمیدر به پایان برسانند.
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم در مورد عملکرد دو بازیکن خارجی 
و جدید تیمش که منجر به کسب امتیاز منجر به پیروزی این تیم با پرتاب 
ارل رولند شد، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید از مدیریت باشگاه تشکر کنم که 
باوجود زمان بسیار کم شرایط را به گونه ای فراهم کرد که بتوانیم دو بازیکن 

خارجی باکیفیت را برای پوشش نقاط ضعفمان به تیم اضافه کنیم.
باتوجه به طوالنی بودن صدور ویزا برای بازیکنان آمریکایی تصمیم 
گرفتیم بازیکنانی را که پاسپورتی به جز پاسپورت آمریکایی دارند را جذب 
کنیم و خوشبختانه این دو بازیکن جدید کارنامه خوب و قابل دفاعی دارند و 
با اینکه تنها یک جلسه با ما تمرین کردند، نشان دادند که می توانند در مسیر 
کسب موفقیت به ما کمک کنند. یکی از این بازیکنان حدود یک سال بازی 

نکرده، ولی دیگری سابقه بازی در مسابقات فیبا را دارد.
وی درباره دیدار شمیدر مقابل تیم خانه بسکتبال خوزستان در دور نخست 
مرحله پلی آف تصریح کرد: مراحل حذفی همیشه حساسیت های خاص خودش 
را دارد و نمی توان از ابتدا یک تیم را از پیش، پیروز دانست. من سال های 
سال در لیگ مربیگیری کرده ام و بار ها در مرحله پلی آف حضور داشته ام و با 
تجربه ای که دارم تاکید می کنم نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت. در دور 
پلی آف به همه تیم های روبروی خود احترام می گذاریم و در بازی های این 
مرحله فشار کم و زیاد نداریم و مقابل هر تیمی که جلویمان قرار بگیرد با 

نهایت فشار و جنگندگی بازی خواهیم کرد.
هاشمی درپایان با تاکید بر اینکه شیمیدر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی 
است، گفت: با توجه به شرایط جدول، به نظرم در صورت شکست نماینده 
خوزستان باید در دور دوم پلی آف به مصاف تیم اکسون تهران برویم که هم از 
بازیکنان و هم از کادر فنی شایسته ای بهره می برد. ما یکی از مدعیان قهرمانی 
هستیم و برای کسب سکوی نخست می جنگیم. درخصوص مدعی بودنمان 
در لیگ حتی پیش از آغاز فصل نیز صحبت کرده بودم و این چنین نیست 

که، چون اخیرا از سد مهرام گذاشته ایم این حرف ها رابزنم.

عملکرد راضی کننده وزنه برداران پارالمپیکی در قهرمانی کشور

به  ابراز رضایت نسبت  با  پارالمپیکی  برداران  تیم ملی وزنه  سرمربی 
عملکرد وزنه برداران در مسابقات قهرمانی کشور، گفت: بعد از 2 سال دوری 

از مسابقات، عملکرد وزنه برداران از نظر رکوردی راضی کننده بود.
مسابقات  در  برداران  وزنه  عملکرد  از  ارزیابی  در  رواسی،  اصغر  علی 
قهرمانی کشور که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت سیامند رحمان برگزار 
شد، اظهار کرد: اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراوزنه برداری که بعد 
از 2 سال به مناسبت اولین سالگرد درگذشت سیامند رحمان در سالن وزنه 
برداری فدراسیون برگزار شد از نظر کیفی  راضی کننده بود، اما از لحاظ کمی 

تعداد وزنه برداران شرکت کننده راضی کننده نبود.
وی با اشاره به عملکرد خوب وزنه برداران تیم ملی در مسابقات قهرمانی 
کشور، اظهار کرد: با وجود این که 2 سال شاهد برگزاری مسابقات قهرمانی 
کشور نبودیم اما رکوردهای ثبت شده توسط وزنه برداران تیم ملی راضی 

کننده و خوب بود.
سرمربی تیم ملی پاراوزنه برداری با بیان این که جای سیامند رحمان 
در این مسابقات خالی بود، گفت: جای سیامند نه تنها در وزنه برداری ایران 
بلکه در دنیا خالی است. امیدوارم در آینده وزنه بردارانی را شناسایی کنیم که 

در فوق سنگین به رکورد او نزدیک باشند.
رواسی همچنین پیرامون این پرسش که چقدر منصور پورمیرایی می تواند 
جانشین مناسبی به جای سیامند رحمان در توکیو باشد، تصریح کرد: بهترین 
رکورد  پورمیرزایی در گذشته 277 کیلوگرم بود که فکر نمی کنم االن این 
رکورد را ثبت کند، در بهترین حالت شاید بتواند وزنه ی 2۵۰ کیلوگرم را بزند.

وی ادامه داد: به خاطر کرونا شاید از لحاظ کمی عقب افتادیم اما از 
نظر کیفی سطح وزنه برداری خوب است. به هر صورت باید تالش کنیم تا 

بازیهای پاراآسیایی چین وزنه برداران بیشتری را شناسایی و تربیت کنیم.
رواسی در پایان پیرامون این پرسش که چقدر امیدوار به کسب سکو در 
پارالمپیک توکیو هستید، افزود: شرایط وزنه برداران پارالمپیکی خوب است و 

امید زیادی برای کسب سکو در توکیو داریم.

شاهمیری: می توانم تا 6۰ سالگی قضاوت کنم
داور بین المللی والیبال ایران گفت: با وجود اینکه داور کتگوری A هستم 
می توانم تا 6۰ سالگی قضاوت کنم؛ اما قصد دارم در فینال لیگ برتر والیبال 

از قضاوت در رقابت های داخلی خداحافظی کنم.
فرهاد شاهمیری، داور بین المللی والیبال ایران درباره خداحافظی از قضاوت 
در دیدارهای داخلی، اظهار داشت: با توجه به اینکه داور کتگوری A هستم 
می توانم تا 6۰ سالگی قضاوت کنم؛ اما قصد دارم در فینال لیگ برتر والیبال 
از قضاوت در رقابت های داخلی خداحافظی کنم. وی در مورد حوضرش در 
لیگ ملت های والیبال و همینطور المپیک توکیو گفت: دعوتنامه حضور در 
این دو رویداد به دستم رسده است و به امید خدا هم در لیگ ملت ها و هم 
در المپیک توکیو حضور خواهم داشت. ممکن است پس از المپیک توکیو 
قضاوت نکنم؛ اما این احتمال وجود دارد که پس از آن داور ویدیوچک شوم.

ثبت رکورد جدید برای لیورپول؛
5 شکست متوالی در خانه!

لیورپول برای اولین بار در تاریخ ۱28 ساله خود پنج شکست متوالی 
را در آنفیلد تجربه کرد.

لیورپول این روزها هیچ نشانی از قهرمان فصل گذشته رقابت های لیگ 
برتر انگلیس ندارد. اگر چه قرمزها فصل جاری را با صدرنشینی آغاز کردند 
اما رفته رفته اوضاع تغییر کرد و بعد از تجربه نتایج ضعیف پیاپی، اکنون تیم 

یورگن کلوپ در رتبه هفتم جدول قرار گرفته است.
لیورپول پنجشنبه شب گذشته از هفته بیست و نهم لیگ برتر انگلیس 
میزبان چلسی بود و نهایتاً با یک گل از این تیم شکست خورد؛ موضوعی 
که باعث شد آنها در ادامه روند ناامیدکننده خود مخصوصاً در آنفیلد یک 

باخت تلخ دیگر را تجربه کرده باشند.
باخت مقابل چلسی باعث شد یک رکورد منفی که پیش از این هیچ گاه 
در تاریخ باشگاه لیورپول رخ نداده بود، به ثبت برسد. شاگردان یورگن کلوپ 
حاال در هر پنج بازی خانگی اخیر خود با شکست روبرو شده اند؛ موضوعی 
که برای اولین بار در تاریخ ۱28 ساله این باشگاه رخ داده است. در واقع 
حاال به نظر می رسد که آنفیلد دیگر برای حریفان مکانی ترسناک محسوب 
نمی شود و آنها خیلی راحت در آن به میدان می روند؛ مسئله ای که البته 

عدم حضور تماشاگران نیز می تواند در آن تاثیر گذار باشد.

الکسیس سانچز ستاره این روزهای اینترمیالن

الکسیس سانچز، ستاره شیلیایی اینتر، می گوید رفته رفته عملکرد 
بهتری ارائه می دهد.

اینتر پنجشنبه شب گذشته در چهارچوب رقابت های هفته بیست و 
پنجم سری آ مهمان پارما بود و در یک بازی دشوار موفق شد حریف خود 
را با نتیجه 2-۱ شکست دهد و فاصله را در صدر جدول با رقیب همشهری 

یعنی میالن به شش امتیاز افزایش دهد.
گذشته  پنجشنبه شب  دیدار  در  نراتزوری  چرای  و  چون  بی  ستاره 
الکسیس سانچز بود. او هر دو گل تیمش مقابل پارما را به ثمر رساند و در 
پایان بازی گفت: » این یک مسابقه دشوار بود. همانطور که که پارما بسیار 
خوب عمل کرد ما نیز چنین کاری را انجام دادیم. ما برای اسکودتو می 

جنگیم و در مسیر درست قرار داریم.
احساس و جو موجود برای ما کاماًل مثبت است و باید کامال متمرکز 
باقی بمانیم. باید در مسیر خود باقی بمانیم و این کار را ادامه دهیم. تیم از 
زمان شکست در فینال لیگ اروپا با پیشرفت زیادی مواجه شده است. ما در 
حال برداشتن گام های روبه جلو هستیم که برای تبدیل شدن به یک تیم 

برنده به آنها نیاز داشتیم.”
 « نیز گفت:  پیرامون وضعیت خودش  ادامه  الکسیس سانچز در 
بیشتر  چه  هر  که  هستم  قفس  درون  شیر  یک  مانند  کنم  می  حس 
بازی کردم  از زمانی که فوتبال  بهتری دارم.  بازی می کنم احساس 
هم میشه این مسئله برایم وجود داشته است. من این ورزش را دوست 
بهتری  احساس  بازی کنم  بیشتر  دارم و هرچه  را دوست  بازی  دارم، 
ایم،  کرده  کار  به سختی  ایم،  کرده  فداکاری  ما  کنم.  همه  پیدا می 
روز  هر  و  ایم  کرده  تمرین  ایم،  کرده  مطالعه  ایم،  کرده  تماشا  فیلم 

چیز جدیدی یاد می گیریم. »

بنزما: کسی به من لطف نکرد؛ خودم به اوج رسیدم!
کریم بنزما، مهاجم رئال مادرید، در مصاحبه با مجله آیکان از زندگی 
خصوصی و روابطش با زین الدین زیدان، سرمربی لوس بالنکوس، صحبت 

کرده است.
کریم بنزما رابطه ای فوق العاده با سرمربی خود زین الدین زیدان دارد 
و او را مثل برادر بزرگ تر خود می بیند. مهاجم فرانسوی رئال در طول این 
سال ها حسابی در ترکیب این تیم درخشیده اما مخصوصا زیر نظر زین 

الدین زیدان عملکردی عالی داشته است.
بنزما گفت: »زیدان برای من مثل یک برادر بزرگتر است.بیرون از زمین 

بازی هم همیشه در کنار من است و آماده است تا من را راهنمایی کند.”
بنزما این ماموریت سخت و تا حدودی غیرممکن را داشته که جای 
خالی کریس رونالدو را در رئال مادرید پر کند، هر چند که این مهاجم سابق 
لیون معتقد است که پیوستن رونالدو به یوونتوس به او اجازه داده تا شیوه 

بازی اش در رئال مادرید را تغییر دهد.
بنزما در این باره گفت: »من از بازی در کنار کریستیانو خوشحال بودم 
اما جدایی او به من اجازه داد تا نقش متفاوتی را بازی کنم. او هر سال ۵۰ گل 
می زد و مجبور بودی با بازی او سازگار شوی. او یکی از بهترین بازیکنان 

جهان است و من از بازی کنار او خوشحال بودم.”
کریم بنزما به نسبت بازیکنی در این جایگاه، در سالهای اخیر در خارج 
از زمین بازی از کانون توجه دور بوده، اما می گوید که در برابر انتقادات 
مصون نیست. بنزما اضافه کرد:«اینکه می گویند هیچ چیز روی من تاثیر 
نمی گذارد، درست نیست. من هم احساسات دارم اما هیچوقت نقاط ضعف 
خودم را نشان نمی دهم، حتی اگر نقطه ضعفی داشته باشم. وقتی حالم 

خوب نیست، این موضع را پیش خودم نگه می دارم.”
مهاجم سابق تیم ملی فرانسه از آن دست بازیکنانی نیست که بسیاری 
از بازیکنان را ستایش کند، اما می گوید که مدت ها است چشم به یکی از 

ستارگان سابق رئال مادرید دوخته است.
ستاره شماره 9 لوس بالنکوس گفت: »من قهرمان یا ستاره ای که 
بپرستم ندارم، اما الگو دارم. در فوتبال می توانم بگویم که رونالدو، رونالدوی 

برزیلی، الگوی من است.
من همچنین مایک تایسون را هم تحسین می کنم چرا که من و او هر 

دو از اعماق به اوج رسیدیم. هیچکس به ما هیچ لطفی نکرد.«

- پیشکسوت سرخپوشان 
»سید  تجربه  گفت:  پایتخت، 
برنده  برگ  حسینی«  جالل 
پرسپولیس در دیدارهای اخیر بوده است.

تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد تا 
در اولین دیدار خود در نیم فصل دوم هم 
سایپا را شکست دهد و صدرنشینی در 

لیگ را حفظ کند.
عملکرد  مورد  در  پنجعلی  محمد 
پرسپولیس برابر سایپا، گلزنی های سید 
جالل حسینی و تاثیر او در موفقیت های 
اخیر پرسپولیس و ... صحبت هایی انجام 

داد که در زیر می خوانید:
بازی با سایپا چطور بود؟

بازی خوبی را از تیم شاهد بودیم. 
پرسپولیس یک گل زد و چند گل هم 
نزد. مهم ترین موضوع سه امتیاز بازی 
بود که به آن رسیدیم و بابت این موضوع 
به بازیکنان و کادر فنی تبریک می گویم.

باز هم سید جالل حسینی گلزنی 
کرد.

سید ثابت کرد که سن در فوتبال 
فقط یک عدد است. او نه تنها این روزها 
بهترین بازیکن پرسپولیس بلکه یکی از 
بهترین های لیگ است. واقعا تاثیر زندگی 

سالم را در چنین بازیکنی می توان دید. با 
این وجود امیدوارم که او همچنان برای 
پرسپولیس بدرخشد و در تیم بزرگی کند.

اخیر  های  موفقیت  در  او  تاثیر 
پرسپولیس چقدر است؟

فکر می کنم که او امتیاز آورترین 
بازیکن پرسپولیس تا اینجای کار باشد. 
چند  این  در  حساسی  گل های  حسینی 
سال برای تیم زده و در دفاع هم ستون 
برنده  برگ  او  تجربه  است.  پرسپولیس 

پرسپولیس در این مدت بود.
بازی 6  توانست در 6  پرسپولیس 
برد متوالی به دست آورد. نظر شما در 

این باره چیست؟
فینال  اتفاقات  از  پس  پرسپولیس 
آسیا کمی افت داشت اما رفته رفته تیم به 
آرامش رسید و توانست دوباره اوج بگیرد 

و به صدر جدول نیز بازگردد.
خیلی ها از پرسپولیس این ایراد را 
می گیرند که اقتصادی می برد. نظر شما 

در این خصوص چیست؟
بازی  منطقی  کامال  پرسپولیس 
زمانی  تیم  اگر  اقتصادی.  نه  می کند؛ 
که جلو است بی مهابا حمله کند، همه 
این انتقاد را مطرح می کنند که این تیم 
نمی تواند از گلش دفاع کند. به نظر من 
در  را  ممکن  روش  بهترین  پرسپولیس 
با  هم  را  مسابقاتش  و  می گیرد  پیش 

پیروزی پشت سر می گذارد.
مدافع  دنبال جذب  به  پرسپولیس 

است. نظر شما در این باره چیست؟
پرسپولیس بهترین مدافعان ایران 
را در حال حاضر در ترکیب خود دارد اما 
ما لیگ قهرمانان را پیش رو داریم که 
این  از  این دفعه هدفمان  به طور قطع 
تقویت  باید  است.  قهرمانی  مسابقات، 
شویم تا کمبود بازیکن به تیم ضربه نزند.

آیا این پرسپولیس می تواند پنجمین 
قهرمانی متوالی را بدست آورد؟

سرعت  و  بازی  سبک  کسی  هر 
تیمی پرسپولیس را در این چند وقت دیده 
باشد به روند صعودی تیم پی خواهد برد. 
در ایران تیمی جلودار پرسپولیس نیست و 
با تقویت شدن تیم در آسیا هم می توانیم 

مدعی باشیم.

سید ثابت کرد که سن در فوتبال فقط یک عدد است؛

پنجعلی: در ایران تیمی جلودار پرسپولیس نیست!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

رأی  اعتقادش  به  حاجی صفی 
بازیکنان  بهترین  از  یکی  او  داده. 
ادوار تیم ملی است و هیچ اشکالی 
بوده  اشتباه  این  حاال  نداشت.  هم 
و  خوش  کریمی  علی  با  رفته  که 

بش کرده و به او احترام گذاشته؟
گفت و گو با محمد مایلی کهن 
 . شد با ب  جذا ند  ا می تو همیشه 
سرمربی سابق تیم ملی بدون حب 
و  فوتبال  اتفاقات  درباره  بغض  و 
افراد حرف می زند و برای طرفداری 
فکر  به  فرد  یک  یا  جریان  یک  از 
منافع شخصی اش نیست. مایلی کهن 
درباره شاگردانش همچنان دلسوزانه 
نظر می دهد. اینطوری شد که با او 
از انتخابات فوتبال شروع کردیم و 

به پرسپولیس و ... رسیدیم.
انتخابات  در  که  دیدید  حتمًا   
فدراسیون فوتبال چه اتفاقاتی افتاد. 
علی کریمی به عنوان یک فوتبالی 
رأی  و  شد  انتخاباتی  کارزار  وارد 
را  این  خیلی ها  چند  هر  نیاورد 

پیش بینی کرده بودند.
من قبل از انتخابات هم نظرم 
اینکه از صمیم قلب  را گفته بودم. 
مهدوی کیا  و  کریمی  می خواستم 
رأی بیاورند اما واقعیت امر اینطوری 
من  ی  صحبت ها لبته  ا نیست. 
نیست  اینطوری  و  است  مشخص 
چیزی  یک  امروز  برخی  مثل  که 
من  دیگر.  چیز  یک  فردا  بگویم 
بچه ها  این  ابتدا  از  نظرم  می گویم 
بشوند.  انتخاب  اینها  اینکه  و  بود 
تجربه  ینها  ا گفتند  برخی  حتی 
ندارند اما من می گویم همانطور که 
طبعًا  بودند  باهوش  فوتبال شان  در 
از  می توانند  هم  مدیریت شان  در 
این هوش شان استفاده کنند ضمن 
که  آدم هایی  از  می توانستند  اینکه 
در جاهای  دارند  را  کار  این  تجربه 
مختلف استفاده کنند که عماًل نشد. 
واقعیت هم همین است. حاال بعد از 
انتخابات عنوان شده که همه چیز 
از قبل مشخص بوده. من خودم دو 
و  کردم  شرکت  انتخابات  در  دفعه 
به  که  بود  مشخص  رأیم  کاماًل 
دادم. طبعًا من هم  رأی  چه کسی 
رأیم  می کردم  انتخابات شرکت  در 

مشخص بود.
شما به مهندسی شدن انتخابات 

اشاره دارید.

بوده.  همین  همیشه  طبعًا  بله 
تصور  اگر  است  ساده انگاری  یعنی 
سال  چهار  نیست.  اینطوری  کنید 
بعد هم همین خواهد بود. در مجموع 
حاال که تمام شده فکر می کنم باید 
شود.  موفق  فوتبال  تا  کرد  کمک 
سلمبه  قلمبه  ها  جا بعضی  حاال 
باید  می گویند  و  می کنند  صحبت 
و...  شود  درست  فوتبال  زیرساخت 
نیست.  فدراسیون  دست  اینها  اما 
اصاًل وظیفه اش ساختارسازی نیست.

به  د  د برمی گر بیشتر  ین  ا
باشگاه ها.

خب باشگاه های ما هم که در 
واقع خصوصی نیستند و برمی گردد 
وظیفه  اصاًل  ورزش.  وزارت  به 
را  زیرساخت ها  که  است  وزارتخانه 
به وجود بیاورد. شما بگویید استادیوم 

آزادی مال کی است؟
شرکت توسعه و تجهیز که زیر 

نظر وزارت ورزش است.
نه اصاًل مال خود وزارت است. 
در  تیم هایی که  ببینم  بگویید  حاال 
آزادی بازی می کنند هزینه پرداخت 

نمی کنند؟
چرا، پرداخت می کنند.

 خب همین است دیگر. همه 
جا همین است. یعنی در استان های 
دیگر هم همیشه تیم ها پول پرداخت 
می کنند تا بازی کنند و باشگاه ها هم 
در واقع دولتی اند. پس وظیفه رئیس 
زیرساخت ها  ساختن  فدراسیون 

نیست.
بیشتر باید نقش هماهنگ کننده 
داشته  را  فوتبال  ارکان  نظارتی  و 
ملی  تیم های  اهداف  برای  و  باشد 

کار کند.
و  تالش  نقش اش  بیشترین 
تیم های  اهداف  برای  برنامه ریزی 
کارهای  بردن  پیش  و  است  ملی 
برای  باید  نوعی  به  همچنین  آنها. 
کمیته  مثل  کمیته هایش  پیشرفت 
داوران تالش کند. این یک واقعیت 
است که االن دیگر همه چیز تمام 
به  به نوعی خوشبینانه  باید  شده و 
درباره  اینکه  کما  کرد.  نگاه  آینده 
می گفتند  چیزهایی  بهاروند  آقای 
انجام  را  کارش  و صدا  سر  بی  اما 
می دهد با تمام مشکالتی که مردم 
و کشور ما دارند یکی از جاهایی که 
با برنامه پیش رفته همین برگزاری 

مسابقات لیگ بوده. این یک واقعیت 
است و نباید واقعیت ها را منکر شد.

کریمی.  علی  به  یم  برگرد
خیلی ها انتقادی به او مطرح کردند 
که از البی برای رأی آوردن استفاده 
نکرد در حالی که اساس شرکت در 
است  البی گری  همین  انتخابات 
البته از نوع درست و صحیح اش اما 
این  و  نمی کند  البی  گفت  کریمی 

فرصت را از دست داد.
شناخت  اینکه  دلیل  به  ببینید 
الزم را از انتخابات نداشت. در همه 
انتخابات  البی وجود دارد. خب من 
اینطوری  می کردم  تصور  بعضًا  هم 
نیست اما بعدها وقتی در یکی دو تا 
انتخابات شرکت کردم این مسأله را 
دیدم و از این قضیه ناراحت شدم. 
دوباره امسال دیدم که البی کردن 
چهار  و  است  انتخابات  اصول  جزو 
شرکت  من  فرضًا  اگر  دیگر  سال 

کردم نیاز به البی گری هست.
علی  نشدن  انتخاب  خیلی ها 
تعبیر  فوتبال  شکست  را  کریمی 
اینقدر  قضیه  شما  نظر  از  کردند. 

تلخ بود؟
نه این شکست فوتبال نیست. 
در واقع باید به آقای کریمی خسته 
نباشید گفت و همانطور که عرض 
که  است  واقعیت هایی  اینها  کردم 

باید پذیرفت.
ندادن  رأی  از  هم  خیلی ها 
احسان حاجی صفی به کریمی انتقاد 
فوتبالی  یک  وقتی  گفتند  و  کردند 
چه  بقیه  از  نداده  رأی  کریمی  به 

انتظاری می توان داشت.
ببینید ما همیشه دنبال چیزهای 
اینطوری هستیم. چه اشکالی دارد؟ 
حاجی صفی به اعتقادش رأی داده. 
او یکی از بهترین بازیکنان ادوار تیم 
ملی است و هیچ اشکالی هم نداشت. 
حاال این اشتباه بوده که رفته با علی 
کریمی خوش و بش کرده و به او 
احترام گذاشته؟ یعنی نباید این کار 

را می کرد؟
چقدر  خادم  عزیزی  از  شما 
درباره  نظرتان  و  دارید  شناخت 

انتخاب ایشان مثبت است؟
چهار  اما  ندارم  شناختی  من 
تأیید  ایشان  صالحیت  پیش  سال 
نشد و خیلی هم ناراحت بود. حاال 
آمده دیگر و باید منتظر آینده بود و 

نگاه کرد. االن ابتدای کار است. من 
انتخابات  شروع  در  که  بودم  آدمی 
و  کریمی  علی  گفتم  صراحت  به 
اما  نشدند.  خب  بیایند.  مهدوی کیا 
به  مشکلی  که  نمی شود  دلیل  این 
عزیزی  آقای  االن  بیاوریم.  وجود 
می توانند  که  آنهایی  و  شده  خادم 
باید کمکش کنند چون در واقع به 

فوتبال کشور کمک می کنند.
بازی ها  پرسپولیس.  به  برسیم 
و اتفاقات این تیم و باشگاه را دنبال 

می کنید؟
درباره  صحبت هایی  یک  من 
 . م د بو ه  د کر ه  رسول پنا قای  آ
خداوکیلی تا االن نه تلفنی با ایشان 
حرف زده ام نه حضوری او را دیده ام 
مظلوم  رسول پناه  می کنم  فکر  اما 
تیمی  اگر  گفته ام  بارها  شد.  واقع 
مشخص  معنایش  می شود  موفق 
گروهی  کار  یک  نتیجه  و  است 
است. اگر پرسپولیس نایب قهرمان 
آسیا شد به هر حال رسول پناه هم 
در آن نقش مهمی داشت و به نظرم 

مظلوم واقع شد.
شاید آن ویدئویی که از ایشان 
را خراب کرد  آمد وجهه اش  بیرون 
وگرنه در مدیریت بد کار نکرده بود.

دلتان  تا  ویدئوها  آن  از  خب 
نها  آ روی  و  زند  می سا بخواهد 
در  اما  کرد  مانور  زیاد  نمی شود 
ببینید  نبود.  بد  مجموع عملکردش 
چند تا بازیکن گرفت که بیشترشان 
تأثیرگذاری  و  خوب  نفرات  هم 
نسبت  می کنم  فکر  من  بودند. 
ما  اینکه  شد.  کم لطفی  ایشان  به 
بزنیم  کنار  را  آدم ها  این  اینطوری 
رسول پناه  که  زمانی  نیست.  خوب 
افزایش  برابر  چند  را  قرارداد  رقم 
اما بعدش کم  می دهد خوب است 
لطفی  این کم  بد می شود.  می کند 
است. االن هم الحمداهلل چیزی که 
باعث موفقیت تیم پرسپولیس شده 
از کادر فنی اش گرفته تا باشگاه به 
یک  قالب  در  که  است  خاطر  این 
خانواده شکل گرفته اند و به خوبی 
به  یعنی  می کنند.  حمایت  هم  از 
و  هستند  تیم  یک  واقعی  معنای 
در  خب  می خواهند.  چه  می دانند 
فوتبال و هر ورزش جمعی ممکن 
خیلی  تیم  مجموعه  در  همه  است 
و  همدلی  آن  اما  نباشند  تاپ  هم 
اتحاد می تواند خیلی تأثیرگذار باشد 
که پرسپولیس این خاصیت را دارد.

ز  ا بعد  ه  ل پنا سو ر ی  قا آ
مطرح  مفصلی  بیانیه  جدایی شان 
وجود  به  زیادی  ابهامات  و  کردند 
آوردند که یحیی گل محمدی به آنها 
جواب نداد و گفت شخصیت ایشان 

برای همه مشخص است.
این  از  هیچ کس  حال  هر  به 
من  صحبت های  نمی کند.  کارها 
و  موافق  یکسری  است  ممکن 

مخالف داشته باشد.
 شاید با حرف هایم یکسری را 
دلخور کنم اما من دنبال این چیزها 
چیزی  آن  داشته ام  سعی  و  نیستم 
تجربه اش  و  کردم  فکر  آن  به  که 
کردم را بگویم. یعنی آن چیزی که 
عنوان  باید  و  است  فوتبال  نفع  به 
شود. احیانًا من هم می توانم طوری 
حرف بزنم که همه خوش شان بیاید 
اتفاقًا خوب هم بلدم اما این کار  و 

را نمی کنم.

انتخابات فدراسیون، مهندسی شده بود؛
مایلی کهن: دوست داشتم کریمی و مهدوی کیا رأی بیاورند
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

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

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

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

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

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

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

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

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

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

محکومین«  »بند  رمان 
و  نی  نجا خا کیهان  نوشته 
خم  »ز ن  ستا ا د عه  مجمو
شیر«به قلم صمد طاهری، برگزیدگان 

دومین دوره جایزه ادبی شیراز شدند.
دومین  برگزیدگان  معرفی  آیین   
دوره جایزه ادبی شیراز با یک سال تأخیر 
به دلیل شرایط ناشی از همه گیری کرونا 
اسناد  مرکز  و  ملی  کتابخانه  در  جمعه 

استان فارس در شیراز برگزار شد.
دبیر دومین جایزه ادبی شیراز در 
ویژگی های  تشریح  ضمن  آیین  این 
این جایزه گفت: راویان، هویت فردی 
این  تاریخ  جریده  بر  را  جمعی مان  و 
بی تردید،  که  می کنند  ثبت  سرزمین، 
واقعیت های  گویای  فرد،  هر  داستان 
درونی اوست، داستان زندگی و هویت او 
و اندوخته ای عمیق از تصورات مشترک 
دیگر  درباره  همسان  عاطفی  مبنای  و 
تمرینی  و  بخشند  آگاهی  که  انسان ها 
همذات پنداری  برای  می روند  به  شمار 

و توان افزایی ذهنی.
نی  ستا و سر لی  کما ش  و ر کو
قصه  مثل  چه  داستان گویی،  افزود: 
مادربزرگ ها ساده، چه روایتی دقیق و 
رسمی و پیچیده، واقعی یا رویا، راهی 
جهان  درک  و  شناخت  برای  است 
اطرافمان، چنان که به باور روان شناسان 
داستان گویی  ادبی،  نظریه پردازان  و 
است  رویدادهایی  بازشناختی  گونه ای 
ما  به  و  می کند  ورزیده  را  ذهن  که 
را  پیرامون  جهان  که  می دهد  اجازه 
شبیه سازی کنیم و راهبردهای مختلف 
اجتماعی  گوناگون  موقعیت های  در  را 

متصور شویم.
اتفاقات  توالی  اینکه  بیان  با  وی، 
شکل  ذهنمان  در  که  صحنه هایی  و 
و  تفکر  تغییر  میزان  بیانگر  می گیرند، 
رشد و پویشمان هستند، اظهار داشت: 

می توان از طریق این رویدادها و توالی 
آن ها شخصیت حقیقی خودمان را کشف 
کنیم یا حداقل کمی از آن را بشناسیم.

با  کرد:  اضافه  سروستانی  کمالی 
هنوز  مردمانش،  و  شیراز  تفاسیر  این 
رند،  دا بسیاری  ناگفته  داستان های 
سرزمینی  بطن  از  که  داستان هایی 
قالب،  در  و  شده  زاده  ر  فرهنگمدا
کاراکترهای مردمانش نمود یافته و در 

وسعت زندگی آنها بازتاب یافته است.

شیراز هنوز داستان خود و بزرگانش 
را بازگو نکرده است

با  مدیر دانشنامه پارس همچنین 
تاکید بر این نکته که شیراز هنوز داستان 
تکوین و تکامل خود و زندگی بزرگانش 
را بازگو نکرده است، ادامه داد: داستان 
هزاران کتیبه و الواح بازمانده از تاریخ 
زندگانی مردمانی که به قدمت تاریخ این 
سرزمین بر اندیشه، آگاهی و بخردی آن 

افزوده اند، هنوز بازگو نشده است.

دبیر  سروستانی  کمالی  کوروش   
دومین جایزه ادبی شیراز

داشت:  بیان  سروستانی  کمالی 
جایزه ادبی شیراز، بر آن است با همراهی 
دید  زاویه  از  معاصر  داستان نویسان 
از  دراندازد، طرحی  نو  دیگری، طرحی 
نوِع اداِی رسالت و ماندگاری، همچنین 

انجمن ادبی شیراز در پی آن است که در 
سال ۱4۰۰ سومین دوره خود را با داوری 
آثار منتشر شده در سال های ۱398 و 
بخش  بر  عالوه  و  کند  برگزار   ۱399
ملی و عمومی، جایزه ویژه ای نیز برای 
مکان  زمان،  که  رمان هایی  یا  داستان 
شیراز  شهر  فرهنگ  به  آن  حوادث  و 

می پردازد اختصاص دهد.

اعجاب  شیراز  در  داستان  رشد 
انگیز است

عضو هیات موسس و دبیر انجمن 
ضمن  آیین  این  در  نیز  شیراز  ادبی 
انجمن های  تشکیل  چگونگی  گزارش 
ادبی در این شهر و شکل گیری جایزه 
تشکیل  ضرورت  گفت:  شیراز  ادبی 
می شد  همواره حس  ادبی  انجمن های 
بر  گلشیری  داستان  کالس های  و 
این  بر  زد؛  تایید  ُمهر  ضرورت  این 

داستان نویسی  کالس های  اساس، 
برگزار شد و نشست های داستانی فارغ 
و  گرفت  شکل  انجمن  معیارهای  از 
خانه های داستان نویسان جایگاه تبادل 

نظر شد.
در  اینکه  بیان  با  رومی  سیروس 
است،  اعجاب انگیز  داستان  شیراز رشد 
افزود: در دوران مختلف داستان نویسی 
ایران، ردپای شیرازی ها کامال مشخص 
داستان  درونی  نمود  بود.  تأثیرگذار  و 
تا  گذشته  از  شهر  این  و  موفق  شیراز 
قابل  و  مؤثر  قطب های  از  یکی  امروز 
اعتنا بوده و ضرورت ساماندهی جایزه ای 

در حوزه داستان حس می شد.
جایزه  باره شکل گیری  در  رومی، 
ادبی شیراز اظهار داشت: برای تشکیل 
این جایزه، چند نشست و برنامه ناکام 
دوره  نخستین   ۱396 سال  در  تا  ماند 
برگزار  داستان  ویژه  شیراز  ادبی  جایزه 
شد. در بهمن ماه سال ۱39۵ فراخوان 
و  شد  منتشر  داستان  دوساالنه  جایزه 
کوتاه«  »داستان  و  »رمان«  رشته  در 
درخواست ارسال آثار شد. آثار زیادی به 
دبیرخانه برگزاری جایزه رسید که قابل 
مرحله  سه  در  داوران  نبود.  پیش بینی 
هیات  و  پرداخته  داستان ها  بررسی  به 
مدیران جایزه ادبی شیراز دور اول جایزه 
را با موفقیت برگزار کردند و با توجه به 
وضعیت ناشی از کرونا، امروز با تأخیری 

دوم  دوره  برگزیدگان  امروز  ناخواسته، 
این جایزه معرفی شدند.

برگزیدگان رمان جایزه ادبی شیراز
ابوتراب خسروی نویسنده و عضو 
هیات داوران و دبیر بخش رمان دومین 
دوره جایزه ادبی شیراز نیز در این آیین 
ضمن برشمردن ویژگی های جایزه ادبی 
شیراز، گفت: دومین دوره انتخاب رمان 
مساعی  تشریک  با  شیراز  ادبی  جایزه 
و  منتقدان  از  نفر   3۰ از  بیش  آرای  و 
بر  کشور  داستان  ادبیات  نویسندگان 
آرای  اتفاق  به  بخش  این  در  و  پا شد 
هیات داوران رمان های »شکوفه عناب« 
نوشته رضا جوالیی و »راهنمای مردن با 
گیاهان دارویی« نوشته عطیه عطارزاده 
قرار  تقدیر  مورد  چشمه  نشر  از   2 هر 
گرفت و رمان »بند محکومین« نوشته 
کیهان خانجانی از نشر چشمه به  عنوان 

ادبی  جایزه  دوره  دومین  برگزیده  اثر 
شیراز در بخش رمان شناخته شد.

برگزیدگان مجموعه داستان جایزه 
ادبی شیراز

همچنین محمد کشاورز نویسنده، 
بخش  دبیر  و  وران  دا هیات  عضو 
از  نفر  بیان کرد: 3۰  داستان  مجموعه 
چهره های سرشناس ادبی و صاحب نظر 
در ارزیابی داستان کوتاه از نقاط مختلف 
ایران به عنوان داوران دومین جایزه ادبی 
داستان های  مجموعه  میان  از  شیراز 
منتشر شده در سال های 96 و 97 که 
مورد مطالعه آنان قرار گرفته بود، پس 
از ارزیابی و بر اساس جدول مشخصی 

به این آثار نمره دادند.
و  جمع بندی  از  پس  افزود:  وی 
توسط  داوری،  گروه  آرا  معدل گیری 
هیات  آرای  اتفاق  به  اجرایی  هیات 
»او«  داستانی  مجموعه   2 داوران 
و  چشمه  نشر  کلباسی  محمد  نوشته 
»هفت گنبد« نوشته محمد طلوعی نشر 
دومین  داوران  هیات  تقدیر  مورد  افق 

دوره جایزه ادبی شیراز قرار گرفتند.
 کشاورز ادامه داد: به اتفاق آرای 
»زخم  داستان  مجموعه  داوران  هیات 
شیر« نوشته صمد طاهری نشر نیماژ به 
 عنوان مجموعه داستان برگزیده دومین 

دوره جایزه ادبی شیراز انتخاب شد.

برگزیدگان چه گفتند؟
صمد طاهری هم پس از دریافت 
من  گفت:  شیراز  ادبی  جایزه  تندیس 
را  زندگیم  از  سال   2۰ و  آبادانم  زاده 
که  است  4۰سال  و  گذراندم  آنجا  در 
در شیراز زندگی می کنم. نوستالژی من 
در نخستین داستان هایم زادگاه اولیه ام 
بود که عقل و احساسم را پرورش داده 
اینک زادگاه دوم من است  بود. شیراز 
داستان هایم کم کم  و فضاهای جنوبی 

شیرازی شده اند.

 صمد طاهری نویسنده زخم شیر 
و برنده جایزه ادبی شیراز

داستان  مجموعه  مورد  در  وی، 
یک  شیر  زخم  در  گفت:  شیر«  »زخم 
موضوع  به  سال ها  از  پس  دیگر  بار 
جنگ بازگشتم. بازگشت به دورانی که 

مرزنشینان میهنم در مواجهه با تحمیل 
جنگ باید به انتخاب می رسیدند. انتخاب 
داشتند.  نیاز  آن  به  که  اشیایی  میان 
انتخاب میان حیوانات خانگی که با آنان 
گذران زندگی می کردند. این مجموعه 
داستان روایتگر این اتفاقات در روزگار 
انتخاب  باید  انسان  که  است  سختی 
می کرد که چه چیزهایی را رها می کند 
و چه چیزهایی را باید به هر قیمتی با 

خود همراه کند.
در ادامه کیهان خانجانی برگزیده 
بخش رمان جایزه ادبی شیراز هم گفت: 
برای من دریافت جایزه ادبی شیراز از 
نخست  است؛  اهمیت  دارای  سو  چند 
که  می گیرم  از شهری  را  جایزه  اینکه 
سال ها آثار داستان نویسان آن را خوانده 
بودم و دیگر اینکه برگزاری این مراسم 
شمال،  به  توجه  نشان دهنده  شیراز  در 
جنوب و مرکز ایران است و دیگر تهران 
تنها شهر اتفاقات بزرگ فرهنگی نیست.

وی ادامه داد: ما در رشت انجمن 
داستان چهارشنبه ها را داریم که بیش 
آن  نشست های  که  است  سال   ۱8 از 
بی وقفه ادامه دارد و در سال 98 یاران 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  انجمن 
را  سختی  روزگار  کرونا  ویروس  نیز  و 
و  همراهی  پاس  به  من  گذرانده اند، 
مشقت ها این جایزه را به این عزیزان 

تقدیم می کنم.

دبیر دومین جایزه ادبی شیراز:

 راویان، هویت فردی و جمعی مان را
 بر جریده تاریخ این سرزمین ثبت می کنند

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

کتاب جشنواره جهانی هنرمندان 
حضور  با  که  ژاپن   2۰2۰ توان  کم 
از  و  جهان  کشور   33 از  هنرمندانی 
جمله ایران با موضوع« صلح« برگزار 

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

طی مراسمی در توکیو با رعایت پروتکل های بهداشتی و محدود اهداء شد.
در جشنواره 2۰2۰ عالوه بر انتخاب نفر دوم از ایران، هایره مهریزی 
برگزیده برای دریافت جایزه داور جشنوار نوبوماسا کوشینو و فالحتی برگزیده 
برای دریافت جایزه سفارت آنگوال در ژاپن گردیدند که به همراه 26  اثر 
انتخاب شده در مرحله اول از کشورمان و همچنین تصویر مهرناز  دیگر 
بهرامی در کتاب جشنواره به چاپ رسید و باالترین تعداد آثار انتخابی را 

به خود اختصاص داد.
در این دوره نیز همچون دوره های قبلی، رایزنی فرهنگی همکاری 
نزدیکی را با مسئوالن جشنواره در ژاپن به عمل آورده و ضمن اطالع رسانی 
گسترده در داخل کشور و برقراری ارتباطات مربوطه برای حضور پررنگ 
هنرمندان ایرانی با همکاری اداره کل همکاری های فرهنگی  امور ایرانیان 
خارج ازکشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، بیش از 2۰۰ اثر هنرمندان 
این جشنواره شرکت  از 33 کشور در  اثر  ایرانی )مجموعا 4۰۰  توان  کم 
داشته اند( حضور یافتند که باالترین تعداد مشارکت را به خود اختصاص داد.

کتاب چرنوبیل، جدیدترین روایت از یک تراژدی
کتاب »چرنوبیل« که به تازگی 
توسط انتشارات ققنوس به بازار کتاب 
کابوس  از  دیگر  روایتی  شده،  ارائه 
بی پایان چرنوبیل است؛ کابوسی که 
اگرچه در 26 آوریل ۱986 شعله ور شد 

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

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

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

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

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

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

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

دربارۀ  اتفاق نظری  هیچ  است،  هولناک  بی خبری  مظهر  چرنوبیل 
زمان  آن  در  که  نفری  میلیون  از یک  ندارد.  وجود  حادثه  این  پایدار  آثار 
بقیه  درصد  و 8۰  باختند  جان  درصد  بودند 2۰  پاکسازی مشغول  کار  به 
به مشکالت جسمی ای دچار شدند که اغلب توضیحی برای آن ها وجود 
ندارد. پرورشگاه های بالروس پر از کودکانی است که »یتیمان چرنوبیل« 
خوانده می شوند و نشانه های مشخص سرطان و نقایص مادرزادی عجیب 
و غریب در آن ها دیده می شود. اما از طرفی، منطقۀ حفاظت شدۀ چرنوبیل 
مأمن حیوانات کمیابی شده که با وجود گردش آزادانه در اطراف تأسیسات 
کتاب  نمی شود.  دیده  آن ها  در  بیماری  از  نشانی  هیچ  ازکارافتاده  اتمی 
این  دربارۀ  متناقض  غالبًا  و  جذاب  گوناگون  دیدگاه های  حاوی  چرنوبیل 

فاجعه و تأثیرات پایدار آن است.
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پروانه رسولی خوشبخت

تندیس دوره 1۴ و 15 مهرگان علم به 
دکتر علی یخکشی تعلق گرفت

هیـأت داوران جایـزه مهرگان علـم از میان نامزدهـای نهایی دریافت 
جایـزه دکتـر علـی یخکشـی را به اتفـاق آرا بـه عنوان شـخصیت برگزیده 
دوره هـای چهاردهـم و پانزدهـم انتخاب و شایسـته دریافـت تندیس و لوح 

تقدیـر بـرای »یـک عمر تـالش در عرصه محیط زیسـت« اعـالم کرد.
دبیرخانـه جایـزه مهرگان علم طی بیانیـه ای اعالم کرد: این دبیرخانه 
با هدف نکوداشـت شـخصیت ها و ُکنشـگران محیط زیسـت ایران و جلب 
توجـه عمومـی بـه خدمـات و آثـار آنـان و یـا کمک بـه معرفـی طرح ها و 
برنامه هـای زیسـت محیطی و ترویجـی ایـن شـخصیت ها، در دهمین دوره 
جایـزه مهرگان علم پیشـنهاد کرد که جایزه ای بـا عنوان »یک عمر تالش 
در عرصـه محیـط زیسـت« بـه ایـن گـروه از ُکنشـگران محیط زیسـت و 
در دوره هایـی نیـز بـه یـک کوشـش یا حرکـت فردی کـه به انـدازه کافی 

مهـم، خالقانـه و تأثیرگذار باشـد تعلق گیرد.
پیشـنهاد دبیرخانـه بـا اتفـاق آرا از سـوی داوران تصویـب شـد و در 
نهایـت تصمیـم گرفتـه شـد در هـر دوره یـا به صـورت ادواری ایـن جایزه 
بـه کسـانی کـه به همگانـی کردن علـم در جامعـه و خصوصًا بـه آموزش 

و ترویـج مفاهیـم زیسـت محیطی یـاری رسـانده باشـند تعلـق گیرد.
در ایـن دوره )دوره هـای چهاردهـم و پانزدهـم- سـال های ۱396 و 
۱397( جایـزه مهـرگان علـم ۱2 نفـر نامـزد دریافـت جایـزه »یـک عمـر 
تـالش در عرصـه محیـط زیسـت« بودنـد کـه از میـان آن هـا پنـج نفر به 

فهرسـت نهایـی جایـزه راه یافتند: 
حسـین آخانـی؛ دکتـرای زیست شناسـی از دانشـگاه مونیـخ آلمـان، 
اسـتاد دانشـگاه تهران، نویسـنده و ُکنشـگر محیط زیسـت؛ برای مجموعه 

آثـار و خدمات
مظفـر افشـار؛ کنشـگر محیـط زیسـت، احیاکننـده درختـان بلـوط در 
خرم آبـاد و دامنـه ی رشـته کوه هـای زاگـرس؛ بـرای مجموعـه خدمـات 

آموزشـی و ترویجـی
آلمـان،  کاسـل  دانشـگاه  از  اکولـوژی  دکتـرای  شـیرزادی؛  هایـده 
کارشـناس ارشـد محیط زیسـت و کارآفریـن اجتماعی؛ بـرای کارآفرینی و 

خدمـات آموزشـی و ترویجـی
زنده یـاد هنریـک مجنونیـان؛ نویسـنده، مترجـم، پژوهشـگر، اسـتاد 

دانشـگاه و کنشـگر محیـط زیسـت؛ بـرای مجموعـه آثـار و خدمـات
از  طبیعـی  منابـع  و  سیاسـت  دکتـرای  فـوق  یخکشـی؛  علـی 
دانشـگاه گوتینگـن آلمان، اسـتاد دانشـگاه گوتینگن، اسـتاد بازنشسـته 
دانشـگاه تهـران، نویسـنده و ُکنشـگر محیـط زیسـت؛ بـرای مجموعه 

آثـار و خدمـات
هیـأت داوران جایـزه مهرگان علـم از میان نامزدهـای نهایی دریافت 
جایـزه دکتـر علـی یخکشـی را به اتفـاق آرا بـه عنوان شـخصیت برگزیده 
دوره های چهاردهم و پانزدهم جایزه مهرگان علم انتخاب کرده و شایسـته 
دریافـت تندیـس مهـرگان علـم و لـوح تقدیر بـرای »یک عمـر تالش در 

عرصـه محیط زیسـت« می داند.
هیأت داوران همچنین دکتر هایده شـیرزادی را به اتفاق آرا به عنوان 
شـخصیت تقدیرشـده جایزه مهرگان علم انتخاب کرده و شایسـته دریافت 

لـوح تقدیـر برای »یـک عمر تالش در عرصه محیط زیسـت« می داند.
هیـأت داوران وظیفـه خـود می دانـد از تالش هـا و خدمـات دکتـر 
حسـین آخانـی و آقـای مظفـر افشـار در ترویـج فرهنـگ حفظ و شـناخت 
محیـط زیسـت ایـران صمیمانـه قدردانـی کـرده و بـرای آنـان در ادامـه 
فعالیـت زیسـت محیطی مؤثرشـان آرزوی توفیـق کنـد. همچنیـن امیـدوار 
اسـت شـاگردان زنده یـاد هنریـک مجنونیـان کـه از او درس عشـق بـه 
انسـان و طبیعـت آموخته انـد آموزه های اسـتاد خود را در راه بهبود شـرایط 
محیـط زیسـت ایـران بـه کار گیرنـد و روزی بـه جایـگاه رفیع اسـتاد خود 

یابند. دسـت 
جایـزه ادبـی مهرگان یا جایزه مهرگان ادب که سـابقه برگزاری آن به 
سـال ۱378 بازمـی گـردد، تنها جایزه غیردولتی اسـت کـه عالوه بر بخش 

های داسـتان و رمان، در حوزه محیط زیسـت و علم نیز اهدا می شـود.
فراخـوان دوره هـای شـانزدهم و هفدهـم جایـزه مهرگان علـم که به 
کتاب هـای علمـی منتشـر شـده در سـال های ۱398 و ۱399 همچنیـن 
عملکـرد تشـکل های زیسـت محیطی در ایـن بـازه زمانـی اختصـاص دارد 

متعاقبـًا منتشـر خواهد شـد.
علـی یخکشـی )زاده ۱3۱8 در دهسـتان یخکـش از توابع شهرسـتان 
بهشـهر(، فعال، نویسـنده و اسـتاد محیط زیسـت اسـت. وی پس از پایان 
تحصیـالت دبیرسـتانی بـرای ادامـه تحصیـل عازم آلمان شـد و توانسـت 
مدرک کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکترای خود را در رشـته سیاسـت 
و مدیریـت منابـع طبیعی از دانشـگاه گوتینگن آلمـان دریافت کند. به دلیل 
پایه گـذاری رشـته محیـط زیسـت در ایـران در سـال ۱3۵3، از او به عنوان 

پـدر دانـش محیط زیسـت ایـران یاد می شـود.
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تصویری از حضور عباس احمدی، میالد عرفان پور، مبین اردستانی، محمدرضا طهماسبی، قادر 
طراوت پور عقیق و حجت االسالم محمدحسین انصاری نژاد در پیاده روی اربعین اختصاصی دنیای جوانان

غمی است در دل
جامانده  های کرب وبال

مریم کرباسی

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

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

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

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

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

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

خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد
نباید این همه دل دل کند که فرصت نیست
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تقابل شوراي شهري ها با حصارکشي تئاتر شهر

از چندي پیش و در پي اتفاقات 
ناگوار از جمله چاقوکشي در محدوده 
اهالي  از  بسیاري  تهران  تئاترشهر 
تئاتر و مدیران این مجموعه خواهان 
امن  فضایي  ایجاد  و  حصارکشي 
طبیعتا  و  تئاتر شهر شده اند  پیرامون 

چنین کاري آن هم در شرایطي که تئاترشهر 
خود در پارک دانشجو واقع شده بسیار سخت است با این حال به دلیل 
اتفاقات ناگوار و البته حمایت از سالمت هنرمندان، ایجاد فضایي امن، 
کوچکترین کاري بود که مسئوالن مي توانستند انحام دهند ولي حاال خبر 
مي رسد که برخي از اعضاي شوراي شهر تهران با این موضوع مخالف 
هستند و مي گویند که نمي شود فضاي عمومي شهر را حصارکشي کرد 
و دالیلي مي آورند که چندان مقبول نیست خصوصا براي جامعه تئاتر که 

مشکالت زیادي در این محدوده دارند.

حامد کمیلي در نقش ناصرالدین شاه!

سریال قبله عالم، به کارگردانی 
حامد محمدی و تهیه کنندگی منوچهر 
طباطبایی های  خانه  در  محمدی 
کاشان یکی از بناهای مربوط به نیمه 
دوم سده ۱3 هجری کلید خورد. در 
این سریال طنز که به اتفاقات تاریخی 

امروز  تا  می پردازد،  شاه  ناصرالدین  دوران 
حامد کمیلی در نقش ناصرالدین شاه، شقایق دهقان در نقش مهد علیا، 
هادی کاظمی در نقش ظل الدوله و سوگل خلیق در نقش انیس الدوله 
جلوی دوربین رفته اند و سام درخشاني و پژمان بازغي از دیگر بازیگران 
این سریال هستند. در خالصه داستان این سریال آمده: ناصرالدین شاه 
ملقب به قبله عالم در آرزوی دست یافتن به اکسیر آب حیات است. اکسیر 
توسط طبیب مخصوص تهیه می شود، اما با نوشیدن آن حوادثی پدید 

می آید که دستمایه سریال کمدی-فانتزی قبله عالم است.

فروش خانه پدرخوانده با 119 میلیون دالر

عمارت بورلی هاوس که در فیلم 
سینمایی پدرخوانده به نمایش در آمد، 
به ارزش ۱۱9 میلیون دالر به فروش 
که  عمارت  این  است.  شده  گذاشته 
هرست  ندولف  را ویلیام  به  پیشتر 

دیویس  ماریون  و  خبرنگار  روزنامه دار، 
فروش  برای  داشت،  تعلق  هالیوود  ستاره 
ارزشگذاری شد. این خانه به خاطر نمایش 
در فیلم هایی مثل پدرخوانده و بادیگارد معروف شد. طبق گزارش ها، این 
ملک ۱8 اتاقه در حدود 3.۵ هکتار وسعت دارد. عالوه بر این، شامل دو 
کتابخانه و یک سالن نشیمن با سقف هایی نقاشی شده است. از دیگر 
جزئیاتی که درباره این عمارت گفته شده، می توان به استخر خصوصی 
و اتاق هاي مخصوص مهمان اشاره کرد. این خانه ویژگی های دیگری 
مثل زمین تنیس، سالن نمایش و تراسی با ظرفیت 4۰۰ مهمان نیز دارد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

مرغ ۲0 میلیون توماني براي میرطاهر مظلومي

فیلم سینمایی مرغ 2۰میلیوني، 
به تهیه کنندگی قدرت اهلل صلح میرزایی 
در  صلح میرزایی  حامد  کارگردانی  و 
تولید  پیش  مرحله  در  حاضر  حال 
عوامل  کامل  انتخاب  با  و  دارد  قرار 
دوربین  مقابل  به زودی  بازیگران  و 

جوان  دو  ماجرای  فیلم  این  رفت.  خواهد 
جویای کار را روایت می کند که در این مسیر موقعیت های طنز و کمیکی 
گریبانشان را می گیرد. قدرت اهلل صلح میرزایي که خود سابقه ساخت آثار 
کمدي متعددي را در کارنامه دارد حاال تهیه کنندگي فیلمي به کارگرداني 
پسرش را برعهده دارد. تاکنون حضور میرطاهر مظلومی و مهدی نامداری 
در این پروژه قطعی شده است. میرطاهر مظلومي که یکي از بازیگران و 
صداپیشگان شاخص آثار کمدي مي باشد بار دیگر در این فیلم سینمایي 

نقشي طنز را برعهده خواهد داشت.
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تا  دنياي موسيقي از سرزمين مدلينگ 
مصطفی عابدینی: خودم را در قالب های مختلف محک می زنم
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

-در ابتدا برایمان بگویید که چطور وارد فضاي موسیقي شدید؟
*از کودکی به موسیقی عالقمند بودم و این عشق و عالقه تا آنجا 
پیش رفت که به گوش دوستان حرفه ای این عرصه رسید و در زمانی که 
منتظرش نبودم، به من پیشنهاد همکاری داده شد. به تدریج به این عرصه 
ورود کردم و بعد از دوره های کوتاهی که برای آموزش گذراندم، سراغ تولید 

آثار موسیقایی رفتم.

-در زمینه مدلینگ نیز سالهاست فعالیت دارید... کدام 
عرصه برایتان در اولویت قرار دارد؟

انجام  را  کاری  یا  که  هستم  اینطور  من  *اصوال 
در  فعالیت  هستم.  آن  پیگیر  خیلی جدی  نمی دهمیا 
و  کردم  آغاز  موسیقی  از  زودتر  را  مدلینگ  حوزه 
توانستم در حوزه بین المللی نیز فعالیت داشته باشم، 
اما از آنجا که فعالیت قانونی در کشور برایم مهم 
بود، الزم بود با احتیاط و حساسیت بیشتر عمل 
کنم و محدودیت هایی در زمینه همکاری های 
در  بگیرم.  نظر  در  خودم  برای  برون مرزی 
است  موسیقی  قطعًا  اولویتم  حاضر  حال 
موسیقی ام  به  که  باشد  فعالیتی  اگر  و 
نظر  صرف  آن  از  قطعًا  بزند،  لطمه 

خواهم کرد.

-از تجربیات و همکاري هاي 
برایمان  مدلینگ  عرصه  در  خود 

بگویید؟
*تجربه هایم در این زمینه 
خارج  و  داخل  بخِش  دو  به 
کشور تقسیم می شود. در داخِل 
پیش  6سال  حدود  از  کشور 
شروع  محدودی  فعالیت های 
در کشور  این صنعت  و  شد 
جان گرفت و من هم از اولین 
در  توانستم  که  بودم  نفراتی 
این عرصه دیده شوم. در چند 
فشن شوی رسمی که با مجوز 
ارشاد برگزار شد حضور داشتم 
پروژه  چند  در  آن  از  پس  و 
پیدا  بیلبورد حضور  و  عکاسی 
کردم که فکر می کنم به لحاظ 
کیفی، قابل دفاع بودند. پس از 
بین المللی  عرصه  در  فعالیت  آن 
چند  در  دبی  در  کردم.  تجربه  را 
فشن شوی معتبر خاورمیانه حضور 
موسیقی  ماجرای  اینکه  تا  داشتم 
پیش آمد و برای دنبال کردن آن به 

ایران برگشتم.

حرفه  در  بازهم  دارید  -قصد 
مدلینگ فعالیت کنید؟

داشت.  خواهیم  فعالیت  *قطعا 
مقدار  یک  مدلینگ  زمینه  فعالیتمدر 
حذف  معنای  به  ولی  شده  کم رنگ 
شدن آن نیست و دلیلش هم این بوده 
که در این مدت زمان بتوانم تمرکز 
بیشتری روی موسیقی داشته باشم. 
موسیقی  عرصه  در  وقتی  طبیعتا 
بتوانم موفق عمل کنم و جایگاه 
مناسبی پیدا کنم، این موضوع 
باعث خواهد شد تا پروژه هایی 
پیشنهاد  مدلینگ  برای  که 
حرفه ای تر  خیلی  می شود 
اشاره  که  همانطور  و  باشد 
کردم همیشه ترجیحم این بوده 
می کنم،  ورود  که  عرصه ای  هر  در  که 

حرفه ای عمل کنم.

-اگر فرصتي براي حضور در دیگر کارهاي 
به  ایحاد شود، قصد ورود  بازیگري،  هنري مثل 

این حوزه ها را هم دارید؟
*عالقه و اولویت اصلی من از کودکی حتی 
قبل از مدلینگ، بازیگری بود. نه به دلیل دیده 
شدن، بلکه عالقه شخصی ام بود که بتوانم در 
کاراکترهای مختلف ظاهر شوم، از خود واقعی ام 
خارج شده و نقش های دیگر را بازی کنم. این 
موضوع برایم جذاب بود و دوست داشتم خودم را 

محک بزنم و امیدوارم بتوانم در زمان مناسب به این کار ورود کنم. همانطور 
که مدلینگ در زمان مناسبش سراغم آمد، موسیقی را هم برای دلم انجام 
می دادم و موسیقی حرفه ای خودش سمت من آمد، فکر می کنم بازیگری 
هم سر زمان خودش سراغ من بیاید و قطعا به صورت خیلی جدی در رزومه 

کاری ام وجود خواهد داشت.

-همکاري با هومن نامداري و حسین غیاثی چطور رقم خورد؟
*من در بدو ورود به موسیقی با دوستان خوبی مواجه شدم و تجربه هایی 
هم به دست آوردم، اما هیچ اثری به مرحله انتشار نرسید، چرا که نظر و 
خواسته هایم را به صورت کامل تامین نمی کرد و در برخی موارد با دوستان 
و همکارانم اتفاق نظر نداشتیم. تا اینکه به مرور با دوستان حرفه ای تر ارتباط 
برقرار کردم و با هومن نامداری عزیز آشنا شدم که به من خیلی لطف داشت 
و تشویقم کرد و توانمندی هایش همانی بود که می خواستم. او حسین غیاثی 
بهترین هاست و  از  ترانه  او هم در زمینه  ترانه ها معرفی کرد که  برای  را 
بهترین های  از  نفر  پازل موسیقایی من کامل شود. هر دو  باعث شد  این 
حوزه کاری خودشان بودند و نیازی به تعریف ندارند و خوشحالم که با آنها 

مشغول همکاری هستم.

-از آثاري که منتشر کرده اید برایمان بگویید؟
* اثر اول، گمشده نام داشت که در پلتفرم های بین المللی با عنوان 
LOST به انتشار رسیده است. ترانه را حسین غیاثی سروده و موسیقی اش 
و  داشت  خاصی  فضای  اثر،  این  تنظیم  است.  ساخته  نامداری  هومن  را 
موزیک ویدیوی متفاوتی نیز برای آن ساخته و با استقبال جالبی مواجه شد 
و انگیزه ام را برای ادامه مسیر بیشتر کرد. اثر دوم »عشق و جدایی« نام 
داشت که ملودی آن را حسام ناصری ساخته و ترانه و تنظیم نیز به ترتیب، 
هنر حسین غیاثی و هومن نامداری بوده است. موزیک ویدیوی این اثر هم 
به زودی در دسترس مخاطبان  انتشار آن هم اخذ شده و  ساخته و مجوز 

عزیز قرار خواهد گرفت.

-از اهداف خود در بلندمدت برایمان بگویید؟
* معتقد هستم که برای موفقیت در هر کاری، برنامه ریزی درست و 
اصولی نیاز است و در حوزه موسیقی هم قطعًا همینطور است و من هم با 
استفاده از قریحه ای که در خود سراغ دارم و تجربیاتی که دوستانم دارند، 
همین کار را پیش خواهم برد. اما در زمینه جذب مخاطب، نگاهی فراتر از 
مرزهای کشور داریم. مخاطب ایرانی برایمان قطعا بسیار مهم و در اولویت 
است اما تالشمان بر این است که بتوانیم سلیقه مخاطب غیر ایرانی را هم 
جلب کنیم و خط فکری آثار به گونه ای باشد که جغرافیای وسیع تری را دربر 
بگیرد. از همین رو، آثاری که تولید می کنیم، عالوه بر رسانه های داخلی، در 
پلتفرم های رسمی بین المللی نیز منتشر می شود که تاکنون استقبال قابل 

قبولی هم در پی داشته است.

ایراني  مخاطب  منظور  کرده اید...  اشاره  برون مرزي  مخاطب  -به 
فارسي زبان است یا قصد انتشار و تولید آثار با زبان هاي دیگر را دارید؟

*بخش برون مرزی به همان 2قسمت که اشاره کردید تقسیم می شود. 
ابتدا فارسی زبانان در کشورهای مختلف که کارهایم در کشورهای فارسی زبان 
همسایه خیلی شنیده شده است. البته قصد خواندن به زبان های دیگر مانند 
خیلی  آذری زبان هستم،  ولی چون خودم  نکرده  درگیر  را  ذهنم  انگلیسی 
دوست دارم کاری به زبان ترکی داشته باشم چون تا حدودی می توانم آن 
را آنطور که باید و شاید اجرا کنم و توانایی اش را در خودم می بینم. ضمن 
اینکه به نظرم موسیقی به هر زبانی که باشد، می تواند در فضایی تولید شود 
که هرنوع مخاطب را جذب کند. مانند کار اول ما یعنی گمشده، که فضای 
تنظیم و موزیک آن طوری بود که مخاطب غیرفارسی زبان را هم جذب خود 

کرد و من هر دو جنبه را درنظر دارم و در برنامه ام قرار دارد.

-فضای موسیقی کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
* فضای عمومی حاکم بر موسیقی کشور، با سلیقه شخصی من فاصله 
دارد. من بسیار به آواز ایرانی عالقه دارم و معتقدم موسیقی باید حرفی برای 
گفتن داشته باشد. البته وجود همه موسیقی ها و سبک های مختلف آن الزم 
است، اما کاش موسیقِی جدی، جایگاه بهتری داشته باشد. بر اساس نظراتی 
که از دوستان حرفه ای این حوزه می شنوم، احساس می کنم حال موسیقی 

کشور چندان خوب نیست.

-با این موضوع موافق هستید که بسیاري از کارشناسان موسیقي و 
قدیمي هاي این عرصه معتقد هستند که کیفیت آثار موسیقي تنزل پیدا کرده و 
کمتر اثر ماندگاري تولید مي شود!؟ شما چقدر به خلق آثار ماندگار فکر مي کنید 

و اصال فکر مي کنید که چنین کاري در این فضاي موسیقي میسر است؟
*بله، این نظر درستی است و کارها تنزل پیدا کرده ولی در گذشته هم 
خوانندگان قدیمی بوده اند که هنوزهم فعالیت می کنند و وقتی آثار 4۰-3۰ 
سال پیش آنها را گوش می کنیم، کارهای فاخری نیستند ولی به هر صورت 
جایگاهی پیدا کرده و آثارشان برای ما نوستالژی شده است وگرنه ریتم و 
ترانه های جالبی نداشتند و این روزها هم بعضا این موضوع تکرار می شود. 
ولی به نظرم در همین چندسال اخیر هم کارهایی بوده که درجه کیفی باالیی 
نداشته و ماندگار شده اند و عموم مردم که سالیق متفاوتی دارند از آن کارها 
استقبال کرده اند. شخصا موافق هستم که سطح برخی کارها پایین است و 
شاید 7۰-8۰ درصد کارهای سطح پایین شنیده می شود و کارهای قوی آنقدر 

شنیده نمی شود. حال یا مخاطب، کار ضعیف را می پسندد یا سرمایه گذار و 
تهیه کننده سراغ چنین کارهایی می روند و خوانندگان قوی تر با کارهای بهتر 
نمی توانند پخش و سرمایه گذار خوب داشته باشند و غالبا شنیده نمی شوند! 
در فضای امروز موسیقی، اگر پشتوانه قوی و اسپانسر خوب داشته باشی، 
تولید آثار فاخر هم میسر خواهد بود. قطعا تالش من هم بر این است که به 
درجات عالی دست پیدا و بهتریِن خودم را ارائه کنم. هومن نامداری و حسین 
غیاثی از بهترین ها هستند و من هم تالش می کنم برای جبران زحمات 
این دو نفر، همه توان و انرژی ام را به کار بگیرم. سعی می کنیم کارمان 
طوری باشد که عموم اقشار جامعه، کار را بپسندند و در عرصه  بین المللی 

نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم

-در سال هاي اخیر شاهد ظهور گروه هاي )بندها( موسیقي بوده ایم 
که برخي از آنها بسیار هم موفق بوده اند... به این موضوع فکر نکردید که 

در قالب یک گروه به کار خود ادامه دهید؟
* اتفاقا من از اوایل شروع کارم که به پیشنهاد دوستان حرفه ای شروع 
شد، این پیشنهاد برایم بود. دوست جوان دیگری معرفی شد و حتی باهم 
کار مشترکی هم انجام دادیم و موزیک ویدیوی آن را هم ساختیم ولی بعد 
از گذر زمان، کار کردن و به نتیجه نرسیدن از جهات مختلف و تصمیماتی 
نظر  زمان،  همان  در  کمااینکه  نشد.  میسر  همکاری  این  شد،  گرفته  که 
شخصی ام این بود که دوست نداشتم در قالب گروه، کار کنم. به دلیل اینکه 
اخیرا خیلی این موضوع باب شده و احساس می کنم شاید مخاطب روی این 
مسئله موضع گیری داشته باشد و در عین حال عالقه شخصی ام هم نبود 
که شراکتی داشته باشم. فکر می کردم خودم به تنهایی بهتر می توانم این 
موضوع را مدیریت کنم و پیش ببرم و درنهایت آن همکاری ادامه دار نشد 

و کاری هم از ما پخش نشد.

-خودتان به کدام خواننده و کدام سبک موسیقي عالقه دارید؟
* من همه نوع موسیقی گوش می کنم و در هر سبکی، آثار خوب 
آن سبک را می پسندم. به آواز عالقه دارم و فضای بسیاری از آثار همایون 
شجریان، علیرضا قربانی و علی زندوکیلی را می پسندم. در موسیقی پاپ 
نیز آثار دوستان مختلف را دوست دارم. صرف نظر از سبک و نام هنرمند، 

آثار مختلف از هنرمندان گوناگون را گوش می کنم.

-وضعیت اقتصاد در موسیقي کشور را چطور مي بینید؟
تنها منبع درآمد خوانندگان،کنسرت است که  تقریبا  * در کشور ما 
می بینیم با وقوع رخدادی مثل شیوع کرونا، این منبع به کلی قطع شده و 
حدود یک سال امکان برگزاری کنسرت وجود نداشته و حاال پس از این 
مدت به صورت محدود اجراهایی در حال برگزاری است. این اتکای صرف 
سایر  در  نیست.  خوبی  چندان  مسئله  محدود،  و  خاص  کنسرت های  به 
کشورها، پلتفرم های انتشار موسیقی، یکی از منابع مهم درآمد موزیسین ها 
هستند و در واقع هنرمند از شنیده شدن کارش درآمد کسب می کند. البته 
در کشور  ما هم اخیرا این مسئله اندکی مورد توجه قرار گرفته و به تدریج 
پلتفرم های بین المللی میان مخاطبین جا باز کرده اند که امیدوارم این مسئله 

از دغدغه های خوانندگان بکاهد.

-شما چقدر به دنبال کسب درآمد از حوزه موسیقي هستید؟
*حضور من در عرصه موسیقی اصال به دلیل انگیزه های اقتصادی نبوده 
است. حتی برگزاری کنسرت هم اولویت من نیست. هر چند هر موزیسینی 
از رفتن روی استیج لذت می برد و من هم همه تالشم را می کنم که به آن 
نقطه برسم، اما آنچه برایم مهم است، پرداختن به موسیقی به عنوان یک 
هنر است. هنرمند از دیده شدن و شنیده شدن آثارش لذت می برد و من 

رسیدن به استیج را از این جنبه دوست دارم.

-فکر مي کنید یک هنرمند در عرصه موسیقي با این شرایط فعلي تا 
چه زمان مي تواند هزینه کند و برداشتي نداشته باشد!؟

تولید  را  آثارش  بتواند،  و  باشد  داشته  بودجه  تا جایی که  *هنرمند 
می کند و از آنها دفاع می کند و می جنگد. نمونه های آن را در خوانندگان 
طرفداران  از  خودم  و  هستند  توانا  خوانندگانی  که  داریم  هم  قدیمی مان 
آنها بودم ولی االن دچار کم لطفی شده و یا فعالیت ندارند یا بسیار کم کار 
شده اند. به هر حال هنرمند تا یک سقفی می تواند هزینه کند و چون این 
کار هزینه زیادی می خواهد و باید پشتوانه قوی داشته باشی، ممکن است 
عده ای آرمان هایشان را زیرپا نگذارند و کار سخیف تولید نکنند و دنبال 
همان اهداف اولیه باشد که به نظرم انتخاب درست همین است و دسته 
دوم کم می آورند و دنبال فضای بازاری رفته و خود را با شرایط روز وفق 

می دهند و شاید هم موفق شوند.

-فارغ از موسیقي و البته مدلینگ، چه فعالیت هاي دیگري دارید؟
در  می کنم  سعی  و  ندارم  دیگری  هنری  فعالیت  حاضر  حال  *در 
اتفاقات بهتری را  همین بحث موسیقی و مدلینگ بیشتر تمرکز کنم تا 
رقم بزنم. در عین حال به صورت نیمه حرفه ای و به صورت روزمره فعالیت 
دارم  مختلفی  و  گسترده  کارهای  هم  بیزینس  عنوان  به  دارم.  ورزشی 
که ثابت نیستند و درآمد من عمال از همین کار مدلینگ و بیزینس های 
عرصه  در  بتوانم  تا  می کنند  کمک  اینها  همه  درواقع  که  است  دیگر 
این  در  برسم که  نقطه ای  به  امیدوارم  و  داده  ادامه  را  فعالیتم  موسیقی 

نشوم. ناامیدی  مسیر دچار 

محمد حسین زاده

برخی انسان ها به شکل ذاتی استعداد دارند و برخی دیگر هنر را با تالش و کوشش در خود پرورش می دهند. اما در این بین هستند کسانی که هم استعداد ذاتی دارند و هم تمام 
تالش و تمرکز خود را می گذارند تا آن استعدادها را به بهترین شکل ممکن پرورش داده و از آن بهره ببرند. مصطفی عابدینی که حاال 30 سالگی را پشت سر گذاشته، یکی از جوان هایی 
است که به دقت برای کارهایش برنامه ریزی می کند و حرفه ای بودن در کار برایش از هر چیزی مهمتر است. او که از حدود 7 سال پیش کار مدلینگ را به شکل حرفه ای آغاز کرده و با 
برندهای بسیاری چه در داخل چه در خارج کشور همکاری داشته، حاال مدتی است که به عنوان خواننده وارد فضای موسیقی شده و با همکاری چهره های سرشناسی چون هومن نامداری 

و حسین غیاثی، مشغول تولید آثار موسیقایی است و قطعه گمشده، او نه تنها در داخل کشور بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر شنیده و پسندیده شده است.


