
لزوم مدیریت در هزینه کرد ارزهای آزاد شده ایران
رئیس جمهور با اشاره به سابقه عضویت ایرلند 
در شورای امنیت سازمان ملل و مشی بی طرفانه این 
کشور تأکید کرد: شورای امنیت می بایست در برابر 
دولت قبلی آمریکا به دلیل نقض قطعنامه برخورد مناسب انجام 
می داد.حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته 
در دیدار،« سایمون کاوونی« وزیر امور خارجه ایرلند، ضمن 

اعالم آمادگی ایران برای همکاری با نهادهای بین المللی برای 
حل وفصل بحران های منطقه، تأکید کرد: بهترین راه برای حل 
دوجانبه،  مختلف  سطوح  در  اروپایی  همکاران  با  مشکالت 
و  متقابل  احترام  بر  مبتنی  مذاکرات  بین المللی،  و  منطقه ای 

پرهیز از هرگونه تهدید و فشار است.
صفحه 2

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

شش پایه شدن دوره ابتدایی
 به نظام آموزشی ضربه زد

به اجرای قانون برای همه احترام بگذاریم!
سخت گیری امروز فدراسیون فوتبال در 
پرداخت مطالبات معوقه فوتبالیست ها از سوی 
تیم های بدهکار، خواسته  چندین ساله بازیکنان 
و مربیان ایرانی از نهادهای قانون گذار است که 
چرا فدراسیون فوتبال همانند فیفا نسبت به جریمه تیم های 

متخلف برخورد نمی کند.
زمانی پرسپولیس به خاطر تخلفی که در بازگشت مهدی 
طارمی از ریزه اسپور به این تیم صورت گرفت، با پنجره بسته 
نقل و انتقاالتی روبرو شد. آن روزها جمله طارمی که گفت: 
»حتما خیریتی در این محرومیت وجود دارد،« نقل محافل 
ورزشی شده بود و رسانه ها و هواداران - برخی به زبان طنز 
و برخی به زبان طعن - به آن واکنش نشان می دادند. این بار 
اما محرومیتی گریبان پرسپولیس و چندین باشگاه دیگر ایرانی 
را گرفته که می توان باور کرد که واقعا خیریتی در آن هست.
صفحه 6

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:

بهره برداری از فاز اضطراری
 سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در تابستان 1400
4

برای دستمزد کارگران، اقتصادی تصمیم گیری شود نه سیاسی!
صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1695- دوشنبه 18 اسفند  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
چكناواریان: کرونا 
آسیب شدیدي به 

عرصه هنر وارد 
کرده است

7فرهنگ
عبدالجبار کاکایی:

جنگ بدون 
ایدئولوژی، زشت و 

غیرقابل دفاع است

نک 1با

اين روزها بيماري كرونا به واقع بيشترين صدمات را به عرصه 
هنر خصوصا موسيقي زده است. در شرايطي كه پروژه هاي 
سينمايي و تلويزيوني و حتي برخي تئاترها در حال انجام هستند، 
هيچ كنسرتي در كشور برگزار نمي شود و عمال موسيقي كماكان 

در خواب به سر مي برد.

از ديدگاه دين نيز بايد گفت جهاد در اسالم يک نوع تکليف 
محسوب می شود اما جنگ با كفار است. ايدئولوژی ها، مکاتب 
متفاوتی  هويت   جنگ  به  گوناگون،  انديشه های  و  فکری 
جنگ  دين،  و  فلسفه  بدون  ايدئولوژی ها،  بدون  می دهند. 

امری زشت و غيرقابل دفاع است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، اين بانک در ١١ 
ماه اول امسال برای حمايت از استمرار توليد، حفظ اشتغال و 
كمک به سرمايه در گردش، به ٣٨ هزار و ٣١٦ بنگاه كوچک 
و متوسط بالغ بر ٢١٨ هزار و ٥٥٩ ميليارد ريال تسهيالت 

پرداخت كرد.

٣٨ هزار بنگاه 
کوچک و متوسط از 
بانک صادرات ایران 

تسهیالت گرفتند

روحانی: برجام فقط با لغو تحریم ها فعال می شود مجلس جلوی رانت و فساد 
در بخش مسکن را می گیرد

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان 
اینکه تعدادی از نمایندگان به دلیل آشفتگی بازار مصالح ساختمانی طرح 
تحقیق و تفحص از وزارت صمت را کلید زده اند، گفت: به دلیل عدم 
تعادل در عرضه و تقاضا، شاهد آشفتگی در بازار مصالح ساختمانی و به دنبال آن 

گرانی مسکن در چند ماه اخیر هستیم.
صفحه 2

مرغداران  انجمن صنفی  کانون  رئیس  نایب 
وجود  مرغ  تولید  بابت  از  گفت:مشکلی  گوشتی 
از  بعد  مرغ  توزیع  در  که  است  روشن  اما  ندارد، 
کشتار انحرافات شدیدی وجود دارد و هیچ گونه نظارتی هم 

بر آن نیست.
مرغداری  واحدهای  اینکه  بیان  با  نژاد،  اسداهلل  حبیب 

هر چه جوجه تولید شده را پرورش و در پایان دوره تحویل 
کشتارگاه می دهند، اظهار کرد: بر اساس سیاست گذاری ستاد 
تنظیم بازار بایستی ماهیانه تعداد مشخصی جوجه ریزی صورت 
گیرد و پس از آن این جوجه ها در واحدهای مرغداری تخلیه 

و پس از تولید بدون انحراف توزیع شود.
صفحه 3

مشكل گرانی مرغ توزیع است نه تولید!
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فراخوان 
مزایده عمومی 

شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به اجاره سیزده  باب سوله واقع در میدان میوه و تره بار از طریق برگزاري  فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(  به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید مطابق جدول زمانبندي ذیل به 
سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک  اقدام نمائید.الزم است مزایده  گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
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توضیحات: 
تاریخ فروش اسناد: کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 13۹۹/12/26 از طریق  مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد ( اسناد  فراخوان 

را دریافت نمایند.
مهلت تحویل پاکت )ارائه اسناد فیزیکی پاکت  الف  الزامی است . (  : تا ساعت 14 روز شنبه   مورخه 14۰۰/۰1/14  از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت 

تاریخ بازگشایي پیشنهادها: راس ساعت1۰ روز یکشنبه مورخ 14۰۰/۰1/1۵ 
مکان بازگشایي: شهرداري مرکزي بوشهرروبروي میدان شهرداري.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است. حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفي نامه کتبي در جلسه مزایده آزاد است.
ضمنًا متن آگهي در شبکه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:www.Bushehr.ir درج گردیده است.

 در صورتیکه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.هزینه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان  میباشد.

روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري

آگهی
 تجدید مزایده 

شهرداری بهشهر در نظر دارد تابلو، پلهای عابر پیاده و پرتابلها را از طریق آگهی به کانون های تبلیغاتی که دارای مجوز از اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران با شرایط زیر به پیوست 1 نسخه از طریق مزایده عمومی واگذار نماید: 

1- نحوه تنظیم اسناد مزایده: 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: پیوست شماره دو: به مبلغ 116/62۵/۰۰۰ ریال

پاکت )الف( تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه )سه( ماهه از تاریخ آگهی و یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری 
۰1۰8۰132۷2۰۰۷ سپرده شهرداری بهشهر از بانک ملی شعبه مرکزی بهشهر 

پاکت )ب( اسناد مزایده و فتوکپی مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران همراه با فتوکپی مشخصات فردی صاحب کانون 
پاکت )ج( برگه پیشنهاد قیمت ارائه و ارسال گردد. 

2( محل تحویل پیشنهادها: مازندران – بهشهر – پارک ملت -  شهرداری بهشهر – دبیرخانه شهرداری 
محل گشایش پیشنهادها: شهرداری بهشهر.

حضور شرکت کنندگان با معرفی نامه معتبر در هنگام بازگشایی پاکتهای قیمت )ج( بالمانع می باشد. 
- تاریخ دریافت اسناد مزایده در ساعت اداری از 13۹۹/12/1۹ الی 13۹۹/12/26 می باشد. 

جهت دریافت حضوری اسناد مزایده، همراه داشتن معرفی نامه و مهر شرکت الزامی می باشد. 
- مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز شنبه 14۰۰/۰1/۰۷ ساعت 14:1۵ می باشد. 

- تاریخ بازگشایی اسناد مزایده 14:۰۰ روز یکشنبه 14۰۰/۰1/۰8 می باشد. 
- به پیشنهادها و قیمتهای مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
- در ضمن در صورت برنده شدن کانون هایی که از سال های گذشته با این شهرداری قرارداد داشته اند و هنوز موفق به تسویه حساب نشده اند در 
صورت برنده شدن در مزایده فوق به مدت ۷ روز فرصت داشته تا جهت ارائه مفاصا حساب به امور قراردادها اقدام نمایند در غیر این صورت به نظر بعدی 

مزایده تعلق می گیرد. 
پوریا میرزا نجفی 
شهردار بهشهر 

مناقصه شماره 9940286
) خرید 2700 متر لوله کربن استيل بدون درز

 )ساخت داخل کشور((
نوبت اول

شماره مجوز: 1399.7462
1- نوع مناقصه : یک مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 

 2- نوع فراخوان : عمومی .
3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 2۵۵، شرکت 

پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد- دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 
- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 3۷288۰16 -۰۵1 

- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : ۰۵1-3۷28۵۰24
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 3۵2.۵۰۰.۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه و 

دو میلیون و پانصد هزار ریال ( .  )الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(
 ۵- نحوه و مهلت دریافت اسناد : متقاضیان مي توانند تا ساعت 16 مورخ ۹۹/12/28 ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2۰۹۹۰۹2134۰۰۰۰۹2 در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری 

مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده: متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور مي بایست حداکثر تا ساعت  12  مورخ 
14۰۰/۰1/1۷  ، اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر است پس از پایان 
مرحله ارزیابي کیفي اسناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(   ارسال و فرآیند 

انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
۷- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ 14۰۰/۰3/1۹  ، در 
محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 2۵۵، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل 
با سه پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي 

امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشد در این مرحله صرفًا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد نظر 
مي باشد. بدیهي است شرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقبًا از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

بیش از 38 هزار بنگاه  کوچک و 
متوسط در 11 ماه اول سال ۹۹ از بانک 
صادرات ایران بیش از 218 هزار میلیارد 

ریال تسهیالت دریافت کردند.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
11 ماه  بانک در  این  ایران،  صادرات 
استمرار  از  حمایت  برای  امسال  اول 
به  کمک  و  ل  شتغا ا حفظ   ، لید تو
سرمایه در گردش، به 38 هزار و 316 
 218 بر  بالغ  متوسط  و  کوچک  بنگاه 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۵۵۹ و  هزار 

پرداخت کرد.
به  که  تسهیالت  ین  ا اعطای 
سامانه  طریق  از  پرداخت  صورت  دو 
و  کار  تعاون،  وزارت  با  هماهنگ 
پرداخت  و  )بهین یاب(  اجتماعی  رفاه 
مستقیم توسط بانک صادرات ایران به 
این بنگاه ها صورت گرفته، از سال های 
گذشته تاکنون همچنان ادامه یافته به 
نحوی که مجموع پرداختی های بانک 

به این بنگاه ها طی دو سال ۹۷ و ۹8 به 
بیش از 243 هزار میلیارد ریال رسیده 
و در این راستا تعداد بنگاه های کوچک 
تسهیالت  کننده  دریافت  متوسط  و 
در  ایران  صادرات  بانک  از  حمایتی 
این دو سال به ۵۷ هزار و 631 واحد 

رسیده است.
تفاهم نامه  امضای  این،  بر  عالوه 
محصوالت  پیش فروش  تضمین  برای 
و تولیدات کارخانجات داخلی در قالب 
سرمایه  اعطای  سپهر،  همیاران  طرح 
جریان  تسهیل  همچنین  و  گردش  در 
مبادالت تجاری شرکت ها و بنگاه های 
ظرفیت  از  استفاده  و  کشور  اقتصادی 
تولید  ویژه  اعتباری  طرح  توجه  قابل 
اسنادی  اعتبارات  ترویج  و  »طراوت« 
ریالی و فروش اعتباری از جمله اهداف 
بانک صادرات ایران در حمایت از تولید 
و اشتغال بوده که با اهتمام ویژه پیگیری 

می شود.

از فروردین تا پایان بهمن 99؛
3٨ هزار بنگاه کوچک و متوسط از بانک 

صادرات ایران تسهیالت گرفتند

صفحه 3

بانک صادرات  با حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل  طی مراسمی به مناسبت روز درختکاری 
ایران، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این بانک، دو اصله نهال در محوطه برج سپهر بانک صادرات 

ایران غرس شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی با بیان اینکه فصل بهار فصل رویش 
است، تاکید کرد: بانک صادرات ایران سال 14۰۰ را با شرایط به مراتب بهتری آغاز خواهد کرد. وی 
افزود: صورت های مالی سال ۹۹ بانک صادرات ایران با سود بسته خواهد شد از این رو بانک صادرات 
ایران با ساختار سرمایه بهتر و ترکیب مناسب تر  برای حقوق صاحبان سهام  وارد سال 14۰۰ خواهد شد 
و بانک به مسیر رشد خود ادامه خواهد داد.رضا صدیق، قائم مقام بانک صادرات ایران نیز با بیان اینکه روز 
درختکاری مصادف با نو شدن طبیعت است، گفت: بانک صادرات ایران در سال 14۰۰ با ارائه طرح های 
نو بانکی به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک، بالندگی مد نظر را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.

 خبر خوش مدیرعامل بانک صادرات ایران 
برای سهامداران بانک در روز درختکاری
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یک نماینده:
مجلس جلوی رانت و فساد در بخش مسکن را می گيرد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه براساس محاسبات در حال 
حاضر حداقل 4 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، گفت:مجلس 

جلوی رانت و فساد در بخش مسکن را می گیرد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه 
تعدادی از نمایندگان به دلیل آشفتگی بازار مصالح ساختمانی طرح تحقیق و 
تفحص از وزارت صمت را کلید زده اند، گفت: به دلیل عدم تعادل در عرضه و 
تقاضا، شاهد آشفتگی در بازار مصالح ساختمانی و به دنبال آن گرانی مسکن 

در چند ماه اخیر هستیم.
وی با تاکید براینکه در توزیع مصالح ساختمانی رانت و فساد وجود 
دارد که این موضوع به ضعف نظارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بازمی گردد، ادامه داد: به طور مثال قیمت تمام شده میلیگرد تولید شده در 
داخل حدود 8 هزار تومان است اما به دوبرابر قیمت به دست مصرف کننده 
می رسد که باید مشخص شود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می رود.

نماینده جهرم در مجلس با بیان اینکه براساس محاسبات در حال حاضر 
حداقل 4 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم،  تصریح کرد: رانت ها 
و فسادهای که در حوزه های مختلف در بخش مسکن ایجاد شده، باعث شده 
مصالح ساختمانی یا با قیمت نامناسب به دست تولید کنندگان برسد و یا 
اینکه نایاب شود که منجر به تعطیلی برخی از پروژ های عمرانی شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعالم اینکه در تحقیق و تفحصی 
که نمایندگان آماده کرده اند و در حال طی کردن روال عادی آن در مجلس 
هستیم به دنبال این هستیم که مشخص شود رانت توزیع فوالد و سیمان و 
برخی مصالح ساختمانی به جیب چه کسی می رود،اظهار داشت: در روزهای 
آینده این طرح  تحقیق و تفحص را به صحن مجلس خواهیم آورد تا پس 
از مصوب شدن و با به نتیجه رساندن آن جلوی برخی از رانت ها را در حوزه 

مسکن بگیریم.

دکتر شهریاری:
واکسيناسيون عمومی ایرانيان به 170 ميليون دوز واکسن 

نياز دارد
رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: برای 
واکسیناسیون عمومی ایرانیان به حداقل 1۷۰ میلیون دوز واکسن نیاز داریم 

که این امر به زودی محقق نمی شود.
دکتر حسینعلی شهریاری در نشست ستاد کرونای تهران با محوریت 
واکسن کرونا، اظهار داشت: نیاز به این میزان دوز واکسن در شرایطی است 
که با توجه به جهش های ویروس کرونا ما نمی دانیم واکسن های موجود 
به طور کامل می توانند با گونه های جدید ویروس کرونا مقابله کنند یا خیر.

وی ادامه داد: هرچند راه های زیادی برای پیشگیری از ابتال به کرونا 
اعمال شده است اما برخی از آنها سبب محدودیت هایی برای مردم و تعطیلی 
برخی مشاغل و کسب و کارها می شود که مشکالت اقتصادی را به همراه 
می آورد اما اگر مردم رعایت کنند تا زمانی که بتوانیم واکسیناسیون عمومی 

را انجام دهیم، به احتمال زیاد خطرات کمتری آنها را تهدید می کند. 
رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی گفت: واکسیناسیون 
عمومی برای 8۵ میلیون ایرانی به زودی محقق نمی شود.وی با اشاره به 
اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی مهمترین راهکار برای مقابله با ویروس 
است، افزود: موضوعی که می تواند مشکل ما را حل کند و می تواند به طور 
کامل خطرات را کاهش دهد، رعایت توصیه های بهداشتی است.شهریاری 
ادامه داد: استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و شست و شوی 

مرتب دست ها بیشترین کمک را برای مقابله با ویروس کرونا می کند.

روحانی: برجام فقط با لغو تحریم ها فعال می شود
رئیس جمهور با اشاره به سابقه عضویت ایرلند در شورای امنیت سازمان 
ملل و مشی بی طرفانه این کشور تأکید کرد: شورای امنیت می بایست در 
برابر دولت قبلی آمریکا به دلیل نقض قطعنامه برخورد مناسب انجام می داد.

دیدار،«  در  گذشته  روز  رئیس جمهور  روحانی  حسن  حجت االسالم 
سایمون کاوونی« وزیر امور خارجه ایرلند، ضمن اعالم آمادگی ایران برای 
همکاری با نهادهای بین المللی برای حل وفصل بحران های منطقه، تأکید 
کرد: بهترین راه برای حل مشکالت با همکاران اروپایی در سطوح مختلف 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل و پرهیز 

از هرگونه تهدید و فشار است.
روحانی با اشاره به شکست تحریم های غیرقانونی و فشار حداکثری 
آمریکا علیه ملت ایران و اعتراف دولتمردان جدید این کشور به این موضوع، 
اظهار داشت: فعال شدن برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی منوط 

به لغو تحریم ها از سوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضا است.
رئیس جمهور با انتقاد از بی عملی و بی تحرکی اروپا نسبت به تعهدات 
برجامی، افزود: جمهوری اسالمی ایران متعهد به برجام و حفظ آن و تنها 
به  این وضع نمی تواند  اما  پرداخته است  برای آن هزینه  طرفی است که 
همین شکل تداوم یابد و برای حفظ و احیای برجام اجرای کامل قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی همه اعضای برجام ضروری است.

روحانی در ادامه با اشاره به اقدام ایران در توقف اجرای پروتکل الحاقی 
براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، تأکید کرد: به رغم توقف اجرای 
بین المللی  آژانس  با  همکاری  به  مصمم  همچنان  ایران  الحاقی،  روتکل  پ
انرژی اتمی در ایفای وظایف این سازمان براساس توافق صورت گرفته است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایران آمادگی دارد پس از رفع تحریم های 
فشار،  و  تهدید  سیاست  از  کشور  این  کشیدن  دست  و  آمریکا  یرقانونی  غ
به  و  دهد  انجام  برجام  مفاد  با  منطبق  را  خود  جبرانی  اقدامات  الفاصله  ب

تعهدات خود عمل کند.
دکتر روحانی همچنین در این دیدار توسعه و تعمیق روابط تهران ـ 
دوبلین در همه زمینه ها به ویژه روابط اقتصادی و تجاری را خواستار شد 
و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های موجود در این زمینه، ابراز کرد: 
دو کشور ظرفیت های استفاده نشده زیادی در همه ابعاد دارند که باید برای 

استفاده از آن تالش کرد.
وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار با اشاره به نقش این کشور 
به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برای 2 سال آتی و جایگاه 
تسهیل گری در اجرای برجام و قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد، گفت: 
خروج ترامپ از توافق برجام یک اشتباه تاریخی بود و دولت جدید آمریکا 

مصمم به بازگشت به برجام است.
سایمون کاوونی با اعالم اینکه »برجام را به عنوان یک توافق بین المللی 
برای  را  تمام تالش خود  ما  افزود:  ارزشمند می دانیم«،  بسیار  رای صلح  ب
حفظ برجام انجام خواهیم داد و حاضریم هر نقش ممکن را که می تواند 
به بهتر شدن شرایط و آغاز دوباره گفتگوهای همه اعضای برجام کمک 

کند، ایفا کنیم.
وزیر امور خارجه ایرلند با اشاره به تغییرات ایجادشده در دولت آمریکا 
و تمایل دولتمردان این کشور برای بازگشت به برجام،  اضافه کرد: با شرایط 
جدید فرصت مناسبی برای مذاکره و گفتگو ایجاد شده است که باید از آن 

به عنوان ملزم شدن همه اعضا به اجرای برجام استفاده کنیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

شش پایه شدن دوره ابتدایی به نظام آموزشی ضربه زد
محمود امانی طهرانی با 
بیان اینکه در حال حاضر نمی 
گزاره  تمام  کنیم  ادعا  وانیم  ت
های سند تحول و تربیت تمام ساحتی 
به کف مدرسه رسیده است، درباره برخی 
اقدامات استراتژیکی که پیرامون اجرای 
سند عملیاتی شد اما به نظام آموزشی 

ضربه زد نیز توضیحاتی ارائه کرد.
و  آموزش  عالی  شورای  بیرکل  د
پرورش، با اشاره به بسته های تحولی 
و  آموزش  وزارت  در  اجرا  دست  ر  د
امروز طرح هایی  اظهار کرد:  پرورش 
بسته  عنوان  تحت  رتخانه  وزا ر   د
های  پیشران  عنوان  به  تحولی  ای  ه
اجراست.  بنیادین در دست  سندتحول 
فرض بر این است که این بسته های 
را  سند  اجرای  خواهند  می  حولی  ت

کنند. تسهیل 
وی افزود: الزم است این برنامه 
ها سنجیده شوند. باید واقعیت وقوع و 
میزان اثربخشی آنها مورد سنجش قرار 
بگیرد. البته به دلیل اینکه طراحی این 
پیشران ها در سال گذشته و با فرض 
آموزش حضوری در مدارس همراه بوده، 
اما امسال با فضای کرونا مواجه شدند و 
تالش کردند کارهایی بکنند اما الزاما با 

آن طراحی اولیه مطابق نبود.
آموزش  عالی  شورای  بیرکل  د
موجود  های  چالش  درباره  پرورش  و 
پیرامون برخی بسته های تحولی نظیر 
طرح خوانا یا مهارت آموزی که می تواند 
موازی کاری و تداخل در انجام وظایف 
اظهار  شود  تلقی  نیز  پژوهش  ازمان  س
کرد: در یک نظام کامال پاسخگو و موثر 
شما مجموعه ای از محتواهای آموزشی 
مبتنی بر فرایندهای قانونمند که از هدف 
کالن تا کف مدرسه را در برمی گیرد در 
اختیار دارید که تصمیمات مهم درباره 
یادگیری، چگونگی یادگیری، محتوای 
عهده  را  آموزشی  طراحی  و  ادگیری  ی

دار است.
ادامه داد: در چنین نظامی  مانی  ا
عقالنیتی وجود دارد که به مدرسه می 
به  را  شده  طراحی  محتوای  اگر  وید  گ
خوبی اجرا کنی به اهدافت می رسی و 
دیگر نیاز نیست به دنبال آموزش های 
پراکنده باشی. در واقع در چنین نظامی 
مدرسه و اولیای دانش آموزان اطمینان 
مدرسه  در  آنچه  هر  که  دارند  اطر  خ

ارائه می شود کفایت کرده و نیازی به 
آموزش های بیرونی در راستای محتوای 

درسی نیست.
وی افزود: در چنین سیستمی، همه 
تا  دهند  می  همدیگر  دست  به  دست 
نقش شان را خوب ایفا کنند و یادگیری 
موثر صورت گیرد. در همین نگاه کالن 
و درست است که نقطه های انعطاف 
و آزادی عمل مدرسه هم مشخص می 
چارچوب  و  قالب  یک  اینکه  نه  ود،  ش
بسته در نظر گرفته شده باشد. سطوح 
آزادی در برنامه درسی تعریف می شود 
از دل آن متولد  برنامه »بوم« هم  که 

می شود.
آموزش  عالی  شورای  بیرکل  د
عقالنیت  ینکه  ا بیان  با  پرورش  و 
مدرسه،  ورود  حدود  درسی  رنامه  ب
ا  ر معلم  و  ه  د ا نو خا  ، ز مو آ نش  ا د
ر  کنا ر  د گفت:  کند  می  شخص  م
مناسبی  که طراحی  ای  برنامه  چنین 
نیز  موثر  بازخوردگیری  و  اجرا  ارد،  د

شود. می  میسر 
امانی تاکید کرد که در حال حاضر 
نمی توانیم ادعا کنیم تمام گزاره های 
به  ساحتی  تمام  تربیت  و  تحول  ند  س
کف مدرسه رسیده است. اگر روی نقاط 
ضعف متمرکز شویم در راستای اهداف 
حرکت کرده ایم نه علیه کار. طرح خوانا 
هم در همین راستا قرار می گیرد. مهارت 
های نوشتن، خواندن و گوش دادن جزو 

یادگیری  پایه  و  اساسی  های  هارت  م
هستند. هرکاری که بشود کف مدرسه 
انجام داد یک فعالیت ترکیبی است که 
البته باید مبتنی بر برنامه درسی باشد و 
معاونت آموزشی هم در آن نقش دارد لذا 
معاونت آموزش ابتدایی باید با سازمان 
پژوهش به لحاظ تئوری، طراحی و روش 

همخوان باشد. 
وی ادامه داد: برنامه مهارت آموزی 
معاونت متوسطه نیز همینگونه است. به 
تمام این بسته های تحولی می توان به 
این شرط مشروعیت داد که در مسیر و 
جریان درستی قرار گرفته باشد اما اگر 
موضوعاتی مطرح شود که در چارچوب 
های اصلی ما قرار نداشت، حاشیه ای 
و ناشی از نیازهای کاذب بود و موجب 
با چالش  بر متن می شد  غلبه حاشیه 
روبرو می شویم و یک اشتباه خواهد بود. 
بنابراین بسیاری از بسته های تحولی در 
این چارچوب قابل قبول است. ما نباید 
اصلی  های  گزاره  که  کالن  ایده  ین  ا
سند باید در کف مدرسه ساری و جاری 

باشد را رها کنیم.
آموزش  عالی  شورای  بیرکل  د
مات  قدا ا برخی  درباره  پرورش  و 
سند  اجرای  پیرامون  که  ستراتژیکی  ا
عملیاتی شد اما به نظام آموزشی ضربه 
زد و از جمله آنها می توان به شش پایه 
شدن دوره ابتدایی در آغاز اجرای سند 
اشاره کرد نیز توضیح داد و گفت: آغاز 

اجرای سند با افزوده شدن پایه ششم به 
دوره ابتدایی جزو نقاطی است که آرزو 
می کنیم ای کاش به گونه دیگری رقم 
خورده بود. آن پایه ششمی که تعریف 
سند  مدنظر  که  نبود  ششمی  آن  شد، 
باشد و ما کالس پنجمی ها را به پایه 
دوره  به  بود  قرار  بلکه  بیاوریم.  شم  ش
اول ابتدایی یعنی پایه های اول و دوم 
ابتدایی یک پایه اضافه کنیم و سه پایه 
در دوره اول ابتدایی داشته باشیم که در 
این صورت پیش دبستانی تحت پوشش 
قرار می گرفت و پایه یادگیری محکم 

تر گذاشته می شد.
امانی ادامه داد: اگر این اتفاق می 
آموزش  تقویت  برای  ما  اهداف  فتاد،  ا
در  شد.  می  نابی  دوره  و  محقق  ایه  پ
این صورت یک دوره ابتدایی سبک تر 
اما  داشتیم،  بیشتر  موفقیت  احساس  ا  ب
یک مرتبه دوره سنگین تری ایجاد شد 
و مشکالتی درباره نقل و انتقال معلم به 
ابتدایی و کمبود فضا و غیره پیش آمد؛ 
تبعات آن در نتایج آزمون پرلز در همان 
سال ها خودش را نشان داد و یک مرتبه 
در سال 2۰1۵ افت جدی پیدا کردیم. 
دیگری چون  تصمیمات  میان  این  ر  د
تعطیلی ۵شنبه ها، ۵ ساعته شدن دوره 
ابتدایی ها و غیره نیز مزید بر علت شد. 
می شد نقطه آغاز دیگری درنظر گرفت 
و  انرژی مجموعه را مصروف جنبه های 

مهم تر سند کرد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پرداخت تسهيالت ویژه به رتبه های برتر رشته علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس شرایط، ضوابط و تسهیالت دانشجویان ورودی دانشکده 
پژوهشی  دکتری  و  تخصصی  دکتری  آزمون  در  که  دانشگاه  این  پزشکی  لوم  ع

)P.HD( سال 14۰۰ پذیرفته شوند را تشریح کرد.
دانشگاه تربیت مدرس در سال 14۰۰ برای رتبه نخست آزمون سراسری مرکز 
سنجش آموزش پزشکی )رتبه کل شامل مجموع رتبه آزمون کتبی و مصاحبه(، پانزده 
میلیون تومان به عنوان هدیه در نظر گرفته است به شرط اینکه پذیرش دانشجو 
حداقل در سه دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش شده باشد. در 
واقع یک سوم مبلغ هدیه تا پایان نیم سال دوم تحصیلی و الباقی در نیم سال های 

بعدی و براساس پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول تحصیل پرداخت می شود.
همچنین برای حمایت از رساله تمامی دانشجویان دوره روزانه بر حسب رشته 
تحصیلی از مبلغ سه و نیم تا 1۰ میلیون تومان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده 
است و به دانشجویان دارای رتبه های برتر دوره روزانه در آزمون ورودی مرکز 
سنجش آموزش پزشکی در رشته هایی که حداقل سه دانشگاه دولتی در آن رشته 
در سال جاری پذیرش دانشجو دارند) اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) عالوه بر اعتبار 
پژوهشی رساله ( تعلق می گیرد. همچنین دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری )رتبه 
کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه( مبلغ سه و نیم میلیون تومان گرانت اختصاص 
می یابد.دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی )رتبه 
کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه( دو نیم میلیون تومان گرانت و دانشجویان رتبه 

سوم نیز دو میلیون تومان گرانت می گیرند.
دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان رتبه اول در رشته هایی که حداقل 4 
دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند، مبلغ هفت میلیون 
تومان وام قرضالحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی پرداخت می 
کند. همچنین به رتبه های 1 تا ۵ آزمون سراسری مقطع دکتری دوره روزانه، طبق 
ضوابط امتیاز بیشتری برای سکونت در خوابگاه مجردی از نیم سال دوم داده می شود.

به کلیه دانشجویان دوره های روزانه، براساس تبصره 6 ماده ۵۵ آیین نامه 
استخدامی اعضای هیات علمی، در صورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در 

جلسه صالحیت مدرسی، گواهی صالحیت مدرسی اعطا خواهد شد.
همچنین دانشگاه تربیت مدرس تمهیدات الزم را به منظور استفاده دانشجویان 
دوره های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از کشور )بورس کوتاه مدت( با توجه 
به شرایط و ضوابط موجود فراهم نموده و در این راستا نهایت همکاری را به عمل 
خواهد آورد. ضمن اینکه کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در هر سال متناسب با امکانات و 

تعرفه مصوب دانشگاه تعیین و پرداخت خواهد شد.
به صورت  خوابگاه صرفا  واگذاری  خوابگاه،  به محدودیت ظرفیت  توجه  ا  ب
مجردی فقط به دانشجویان روزانه به طور تدریجی در طول نیم سال های اول و 
دوم خواهد بود و مدت سکونت حداکثر تا پایان نیم سال هشتم در مقطع دکتری با 
پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیم سال باشد و دانشگاه امکان تامین خوابگاه 

برای دوره های مازاد، دانشجویان روزانه شاغل و بورسیه را ندارد.
دانشگاه تربیت مدرس اعالم کرد؛ فاقد خوابگاه متأهلی است و متقاضیان 
واجد شرایط کمک ودیعه مسکن براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجاز به درخواست وام مذکور  است.
همچنین به همه دانشجویان روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصیلی وعده 
ناهار بر اساس اعتبار تامینی از سوی صندوق رفاه و قیمت های مصوب این صندوق، 
در روزهای غیرتعطیل از شنبه تا چهارشنبه ارائه می شود. بر این اساس صرفا به 
دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه های دانشگاه عاالوه بر وعده ناهار، وعده صبحانه 
و شام نیز طبق قیمت های مصوب صندوق رفاه داده خواهد شد. دانشگاه تربیت 
مدرس اعالم کرده که هر سال در تابستان در بازه زمانی اول مرداد تا 2۰ شهریور 
امکان ارائه وعده های غذایی را ندارد و پرداخت هر گونه وام به صورت محدود و 
براساس اعتبار تامینی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی است.داوطلبان دوره مازاد ضروری است قبل از انتخاب رشته برای 
آگاهی از میزان شهریه به پورتال معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس مراجعه 
کنند و این شهریه صرفا بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نیس

دستگيری راننده متعرض به نواميس
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: راننده شیطان صفت 

که با تهدید، دو زن جوان را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، بازداشت شد.
شامگاه 3۰ آبان امسال مرد 38 ساله ای با مراجعه به یکی از کالنتری های تهران 
از ربایش همسرش خبر داد و گفت: همسرم برای دیدن مادرش خانه را ترک کرد و من 
تصور می کردم که وی در خانه مادرش است اما با تماسی که ساعتی قبل با من داشت، 
متوجه حقیقت تلخی شدم؛ همسرم از ربایش خود توسط فرد ناشناسی خبر داد و بعد هم 
تماس قطع شد، هر چه با تلفن  همراه همسرم تماس گرفتم خاموش بود و نگران او هستم.

با شکایت مرد جوان، پرونده ای در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل 
و تحقیقات برای دستگیری آدم ربایان و آزادی گروگان آغاز شد.

در حالیکه تحقیقات در این رابطه ادامه داشت، زن جوان به خانه برگشت و راز جنایتی 
سیاه را برمال کرد، وی گفت: در راه رفتن به خانه مادرم بودم که ناگهان خودروی پراید 
سفید رنگی در مقابلم توقف کرد، راننده از خودرو پیاده شد و شروع به کتک زدن من کرد 
و مرا کشان کشان به خودروی خود برد، هوا تاریک بود و من هم در خیابان خلوتی در 
حال عبور بودم به همین دلیل کسی متوجه من نشد.وی افزود: بعد از اینکه آن مرد، مرا 
سوار خودروی خود کرد به راه افتاد، هر چه التماسش کردم که مرا رها کند، به حرفهایم 
توجه نکرد و مرا مدام تهدید می کرد، در نهایت هم در محلی خلوت توقف کرد و مرا مورد 

آزار و اذیت قرار داد و بعد هم مرا همانجا رها کرد و متواری شد.
سرنخی از مرد متجاوز

زن جوان در ادامه تحقیقات گفت: با آنکه شرایط جسمی خوبی نداشتم اما موفق 

شدم شماره پالک خودرو را حفظ کنم اما چون هوا تاریک بود و من هم به شدت ترسیده 
بودم به خوبی نتوانستم شماره ها را بخوانم و روی چند عدد شک دارم، این در حالی بود 
که پزشکی قانونی تأیید کرد که زن جوان مورد ضرب و جرح و آزار و اذیت قرار گرفته 
است و همچنین کارآگاهان به سراغ دوربینهای مداربسته اطراف محل آدم ربایی رفتند که 
دوربینها لحظاتی که مرد پراید سوار با تهدید زن جوان را سوار خودرو کرده و او را مورد 

ربایش قرار داده بود، را ضبط کرده بودند.
در گام بعدی زن جوان به دایره چهره نگاری پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد 
و برای شناسایی مرد پراید سوار با این احتمال که او از افراد سابقه دار پلیس آگاهی است، 

تصاویر متهمان سابقه دار اداره آگاهی به او نشان داده شد.
گرچه شماره هایی که زن جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داده بود، کامل نبود اما 
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ شماره ها را در کنار هم قرار داده  کارآگاهان 
و تمام خودروهای پراید سفید رنگی را که شماره های آنها با شماره هایی که زن جوان 

برداشته بود هماهنگی داشت، شناسایی کردند.
دومین شاکی

درحالیکه تحقیقات در این رابطه ادامه داشت کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با شکایتی مشابه مواجه شدند؛ زنی جوان 1۵ بهمن امسال به اداره آگاهی 
رفته و از ربایش و آزار و اذیتش شکایت کرد و گفت: بعد از ظهر 12 آذر امسال در جنوب 
غرب تهران سوار خودروی پراید سفید رنگ شدم اما راننده پس از طی مسافتی تغییر 

مسیر داد و در خیابانی تاریک و خلوت توقف کرد.
وی افزود: وقتی از نیت شوم او با خبر شدم، با راننده پراید درگیر شده و حتی گوش 
او را هم گاز گرفتم و او مجروح شد، اما او دست بردار نبود و در نهایت مرا مورد آزار و 
اذیت قرار داد، به هر طریقی که بود پس از اجرای نقشه سیاهش، موفق شدم از دست او 
رها شوم و فرار کنم؛ با سر و صدای من چند نفری متوجه شده و تا خواستند خودشان را 
به راننده شیطان صفت برسانند او متواری شد اما به کمک آنها موفق شدم شماره پالک 

خودرو را یادداشت کنم.
مالک  مشخصات  داد،  قرار  تحقیق  تیم  اختیار  در  شاکی  دومین  که  اطالعاتی  ا  ب
خودرو شناسایی و در ادامه بررسی ها مشخص شد که خودروی پراید در اختیار پسر خاله 

صاحب خودرو است.
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نقص امنیتی Exchange Server مایکروسافت 
و هک شدن ایمیل 30 هزار سازمان

چهار نقص امنیتی در نرم افزار Exchange Server مایکروسافت باعث شد 
ایمیل 3۰ هزار نهاد دولتی و تجاری هک شود. هکرها برای عملی کردن اهدافشان 

دو ماه زمان داشتند.
KrebsOnSecurity، می نویسد  از  به  نقل  خبرگزاری ورج در گزارشی 
است  باعث شده   Microsoft Exchange Server در  امنیتی  نقص  چهار 
ایمیل بیش از 3۰ هزار نهاد دولتی و تجاری در ایاالت متحده ی آمریکا هک شود. 

وایرد نیز ادعا کرده است »ده ها هزار سرور ایمیل« هک شده اند.
ظاهرا این نقص های امنیتی توسط مایکروسافت رفع شده اند؛ اما متخصصان 
امنیتی می گویند شناسایی و پاک سازی به تالشی عظیم از سوی هزاران اداره ی ایالتی 
و شهری، آتش نشانی و پلیس، حوزه ی آموزشی، مؤسسه های مالی و دیگر نهادهایی 

که از هک متأثر شده اند نیاز دارد.
 Exchange Server آسیب پذیری  مایکروسافت،  اطالعیه ی  راساس  ب
هکرها را قادر ساخته  است به حساب های ایمیل دسترسی پیدا کنند. هکرها با استفاده 
از آسیب پذیری  توانایی نصب بدافزار داشتند تا از طریق آن، بار دیگر به سرور بازگردند. 
KrebsOnSecurity و وایرد می گویند این حمله ی سایبری توسط یک 
گروه هکر چینی با نام Hafnium انجام شده است. مایکروسافت هنوز از مقیاس 
آسیب پذیری   از   Hafnium می گوید  اما  نکرده؛  پرده برداری  سایبری  مله ی  ح
مایکروسافت  است.  کرده  بهره برداری   Microsoft Exchange Server

اطمینان دارد گروه هکر Hafnium توسط دولت چین حمایت می شود.
ر  فزا نرم ا به  سایبری  حمله ی   ،KrebsOnSecurity گفته ی  ه  ب
Exchange Server از 6 ژانویه ی 2۰21 )1۷ دی 13۹۹( یعنی همان روزی 
ایاالت متحده ی  در  برگزاری جلسه های کنگره  به ساختمان محل  که معترضان 
آمریکا هجوم بردند آغاز شده و در اواخر ماه فوریه ی 2۰21 )اوایل اسفند 13۹۹( 
 2۰21 مارس   2 روز  در  مایکروسافت  است.  کرده  پیدا  ادامه  بیشتری  شدت  ا  ب
)12 اسفند 13۹۹( به روزرسانی های الزم را برای برطرف  کردن نقص امنیتی در 
دسترس قرار داد و این یعنی هکرها تقریبا دو ماه زمان داشته اند تا کارهای مورد 

نظر را انجام بدهند.
مدیر Volexity در حوزه ی امنیت سایبری که پیش از بقیه موفق شد این 
حمالت سایبری را کشف کند، به KrebsOnSecurity گفته است اگر مشغول 
استفاده از Exchange هستید و هنوز به روزرسانی را نصب نکرده اید، »احتمال 
بسیار زیادی« وجود دارد که شرکت شما تحت تأثیر حمالت اخیر قرار گرفته باشد.

تمامی  تا  است  کرده  منتشر  امنیتی  به روزرسانی  چند  تاکنون  ایکروسافت  م
آسیب پذیری ها را رفع کند. شرکت ردموندی به نهادها می گوید فورا این به روزرسانی ها 
را نصب کنند. اگر مشغول استفاده از Exchange Online هستید، از حمالت اخیر 
متأثر نشده اید. ظاهرا نقص امنیتی صرفا روی سرورهای Self-Hosted مجهز به 
 Exchange 2۰16 و Exchange Server2۰13،ا Exchange Server

Server 2۰1۹ حضور دارد.
حمله ای سایبری در ابعاد گسترده که احتماال توسط هکرهای دولتی انجام شده 
باشد،  اتفاقی آشنا است و ما را یاد حادثه ی سوالر ویندز می اندازد. بیش از 1۰۰۰ 
مهندس کامپیوتر در اقدامی برنامه ریزی شده حمالتی گسترده و بلندمدت علیه یکی 
از نرم افزارهای سازمانی بسیار محبوب SolarWinds انجام داده اند و ده ها هزار 
 Exchange هکرهای  می گوید  صراحتا  مایکروسافت  کرده اند.  متأثر  را  شرکت 

Server هیچ ارتباطی به حمالت SolarWinds ندارند
 Exchange Server در حال حاضر اطالعات زیادی درباره ی حمله به
زمینه  این  در  بیشتری  جزئیات  نزدیک  آینده ی  در  احتماال  و  نداریم  ایکروسافت  م
نقص  به  دلیل  فعال فهرست رسمی شرکت هایی که  مایکروسافت  رسانه ای شود. 

امنیتی Exchange Server هک شده اند منتشر نکرده است.
با  نزدیک  این شرکت در حال همکاری  نماینده ی مایکروسافت،  ه گفته ی  ب
امنیتی  نهادهای دولتی و شرکت های  امنیت سایبری و زیرساخت و دیگر  ژانس  آ
است تا بهترین رهنمود را به مشتریان ارائه بدهد. شرکت ردموندی می گوید در حال 
حاضر بهترین راهکار حفاظتی،  نصب به روزرسانی  در سریع ترین زمان ممکن روی 

تمامی سیستم های متأثر است.

گذشته  سال  از  وروز  ن
یافته  دیگری  بوی  و  نگ   ر
خورده،  گره  کرونا  با  و 
هرچند عده ای از هموطنان بی توجه به 
پروتکل های بهداشتی، خریدهای نوروزی 
نمی کنند  گمان  و  کرده   آغاز  را  ود  خ
ویروسی به نام کرونا در همه جا خانه 
کرده، با این حال بهتر است در هنگام 

خرید مراقب سارقان باشید.
در شرایطی که کرونا سایه سنگین 
خود را بر سر مردم فرود آورده، سارقان 
از کار نکشیده و همواره در  یز دست  ن
کمین بهترین فرصت ها هستند تا طعمه 
ای را به دام بیندازند. هر چند مسئوالن 
توصیه  به مرم  متولیان سالمت  و  مر  ا
می کنند از ورود به اماکن شلوغ پرهیز 
کرده و حتی از سفرهای نوروزی اجتناب 
کنند اما هستند عده ای که نسبت به 
تمام این هشدارها بی تفاوت بوده و راه 

خود را می روند.  
ضمن  نیز  پلیس  شرایط  این  ر  د
توصیه به مردم که از حضور در اماکن 
رعایت  به  نسبت  و  کرده  پرهیز  لوغ  ش
از  پیشگیری  برای  اجتماعی  اصله  ف
شیوع کرونا توجه داشته باشند، در عین 
حال به هموطنان هشدار می دهد تا در 
صورت خرید و حضور در امکان شلوغ 
ها  آن  دام  در  تا  باشند  سارقان  راقب  م

گرفتار نشوند.
مردم  که  کند  می  توصیه  لیس  پ

در  نقد  پول  نگهداری  از  خرید  رای  ب
بویژه  کنند  خودداری  جیب  یا  یف  ک
موذن  رضا  سرهنگ  شلوغ.  اماکن  ر  د
آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  عاون  م
توصیه  شهروندان  به  انتظامی  یروی  ن
می کند، در مکان های شلوغ با کارت 

های اعتباری، خرید کنند.
باید  شهروندان  گوید:  می  ی  و
در  ناشناس  افراد  بدنی  تماس  راقب  م
اماکن پرتردد باشند؛ در صورت امکان به 
اندازه خرید، وجه نقد با خود همراه داشته 
باشند و سعی کنند وجوه نقد را داخل چند 

جیب لباس تقسیم کنید.
اشیاء  اینکه  به  اشاره  با  وذن  م
افراد  دید  معرض  در  را  شده  ریداری  خ
هنگام  گوید:  می  ندهید،  قرار  اشناس  ن
خرید از وجوه نقد، چک های مسافرتی 
و لوازم با ارزش، داخل جیب لباس های 
خود، مراقبت کنید. همچنین از به همراه 
داشتن طال و جواهر و سایر اشیاء غیر 

ضروری گرانقیمت اجتناب کنید.
شهروندان،  به  توصیه  در  وذن  م
اماکن  و  شهرها  در  مسافرت  نگام  ه
متبرکه نیز توصیه می کند کودکان خود 
را به زیورآالت گران قیمت مزین نکنند؛ 
همچنین وجوه نقد هم یکجا حمل نشود.  
و  زندگی، شهر  نشانی محل  ام، سن،  ن
به  بیاموزید؛  فرزندان  به  را  ستان خود  ا
کودکان آموزش دهید، هنگام پاسخ دادن 
به تلفن، نگویند در خانه تنها هستند و 
و  متروکه  خالی،  های  خانه  در  رگز  ه
محل های خلوت و دورافتاده بازی نکنند.

مورد  در  پلیس  دیگر  وصیه های  ت
خریدهای نوروزی

معاون  مینی  ا شهاب  رهنگ  س
اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی 
رعایت  برای  هموطنان  به  توصیه  ر  د
احتیاط در خریدهای نوروزی می گوید: 
امکان  که  فروشگاه هایی  از  هموطنان 
دارند، خرید کنند.   الکترونیکی  رداخت  پ

های  کالهبرداری  از  پیشگیری  رای  ب
احتمالی در روزهای پایانی سال و با توجه 
به همراه داشتن مقادیر زیاد پول نقد در 
هنگام خرید الزم است در فروشگاه هایی 
که امکان پرداخت الکترونیکی وجود دارد، 
مبلغ وارد شده توسط فروشندگان را با 
دقت بررسی و شخصا رمز عبور کارت 

بانکی را وارد کنند.   
هموطنان  دهد:   می  ادامه  ی  و
هنگام ترک خودرو شخصی نیز باید از 
رها کردن کیف دستی، پول نقد، اسناد، 
مدارک و هرگونه اموال با ارزش درون 
خودرو،  خودداری کنند. در صورتی که 
برای خرید از خودروی شخصی استفاده 
می کنند در صورت امکان، وسیله نقلیه 
خود را در پارکینگ های عمومی پارک 

کنند.
از  آگاهی  پلیس  اجتماعی  عاون  م
در  الزم  های  مراقبت  خواست  الدین  و
مراکز شلوغ و پر ازدحام را از کودکان به 
عمل آورده و اگر همراه کودکان خود به 
خرید می روند،  از آویختن هرگونه طال، 
کودکان  به  قیمتی  اشیای  و  واهرات  ج

خود پرهیز کنند.
شهروندان  از  همچنین  مینی  ا
و  نظم  برقراری  در  را  پلیس  واست  خ
موارد  هرگونه  و  کرده  یاری  منیت  ا
در  انتظامی  پیگیری  برای  را  مشکوک 
اسرع وقت با مرکز فوریت های پلیسی 

11۰ در میان بگذارند.

توصیه های پلیس در آخرین روزهای سال؛

در هنگام خرید مراقب سارقان باشید!
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لی  عا نون  کا ئیس  ر
انجمن های صنفی کارگران 
ارز  حذف  از  شدید  انتقاد  ا  ب
42۰۰ تومانی کاالهای اساسی در بودجه 
14۰۰ گفت: این تصمیم ریشه به تیشه 
جامعه 42 میلیون نفری کارگری است.

افزایش  ارزیابی  در  چمنی  اصر  ن
سال  برای  کارگران  دستمزد  داقل  ح
فیش  در  کارگران  کرد:  اظهار   1 4۰۰
حقوق  پایه  جز  به  خود  حقوقی  ای  ه
مسکن  حق  یک  و  خواربار  بن  یک 
اوالد و  باشند حق  اگر متاهل  دارند و 
عائله مندی به آن اضافه می شود ولی 
مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و 
پاداش و حق سفر و ماموریت ندارند و 
آنها صرف هزینه های خورد  دریافتی 
ایاب و  بها و  اجاره  و خوراک، درمان، 

ذهاب می شود.
جانبی  مزایای  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  حقوق  پایه  از  جدا  زد  م
به یک  امسال  کارگران  حداقل حقوق 
میلیون و ۹12 هزار تومان افزایش یافت 
که با دو میلیون و 8۰۰ هزار تومانی که 
در  کردند  تالش  کارگری  مایندگان  ن
شورای عالی کار به تصویب برسد فاصله 
زیادی داشت، هرچند عده ای خواستند 
بگویند با حق مسکن 3۰۰ هزار تومانی 
به دو  و بن خواربار 4۰۰ هزار تومانی 

میلیون و 8۰۰ هزار تومان رسید.
های  انجمن  عالی  کانون  ئیس  ر

حاال  داد:همین  ادامه  کارگران  صنفی 
 8۰۰ و  میلیون  دو  مجرد  کارگر  یک 
متاهل  اگر  و  گیرد  نمی  تومان  زار  ه
باشد به برکت حق اوالد یک فرزند و 
دو فرزند است که این رقم یا بیشتر از 

آن را دریافت می کند.
چمنی درباره احتمال عدم افزایش 
در  کارگران  بن خواربار  و  حق مسکن 
امسال  اینکه  گفت:  کار  عالی  شورای 
حق مسکن 3۰۰ هزار تومان شده پس 
نباید برای سال 14۰۰ افزایش یابد به 
هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست. 
افزایش  کنار  در  مزد  جانبی  زایای  م
ساالنه حداقل دستمزد باید افزایش پیدا 
کند و معیشت و قدرت خرید کارگران 
به همین مزایا و پایه مزد در فیش های 

حقوقی وابسته است.
انتقاد  با  کارگری  ارشد  مقام  ین  ا
تومانی   42۰۰ ارز  حذف  از  دید  ش

کاالهای اساسی در بودجه 14۰۰ گفت: 
تیشه جامعه 42  به  ین تصمیم ریشه  ا
نگرانی  نفری کارگری است و  میلیون 
از آزاد شدن قیمتها در سال آینده را به 
دنبال دارد، تصور اینکه چه شرایطی بر 
و  میوه  ها،  خوراکی  مسکن،  ازارهای  ب
کاالهای اساسی حاکم شود، قابل پیش 

بینی نیست.
اینکه  بیان  با  حال  عین  در  ی  و
جانبه  سه  شورایی  کار  عالی  شورای 
کارگر  نماینده  دولت،  از  متشکل  و 
یک  در  کرد:  اظهار  است  کارفرما  و 
دستمزد  برای  باید  جانبه  سه  شورای 
و  شود  گرفته  تصمیم  جانبه  سه  هم 
در  که  دولت  نماینده  یک  ندارد  عنی  م
شورا به او جایگاه داده شده اعالم کند 
حقوق کارگران نباید بیشتر از 1۵ درصد 
افزایش پیدا کند، در غیر این صورت چه 
نیازی به حضور نماینده کارفرما و کارگر 

در شورا است؟ اگر اتفاق امسال یکبار 
کارگری  نمایندگان  شود  تکرار  یگر  د
ممکن است صورتجلسه مزد را باز هم 

امضا نکنند.
چمنی با بیان اینکه در سال 14۰۰ 
مباحث سیاسی بر مسایل اقتصادی سایه 
بود،  خواهد  پررنگتر  و  افکند  واهد  خ
باید  کارگران  دستمزد  بحث  در  فت:  گ
تعیین  مزدی  و  کنیم  عمل  وشیارانه  ه
کنیم که منطبق با واقعیات روز جامعه، 
خط معیشت و هزینه های زندگی باشد. 
با افتادن جلسات دستمزد به سال آینده 
و  شد  خواهیم  سیاسی  مسایل  رگیر  د
مشارکت جامعه هدف کارگری و جلب 
اعتماد آنها به این مساله بستگی زیادی 

خواهد داشت.
های  انجمن  عالی  کانون  ئیس  ر
به  اشاره  با  پایان  در  کارگران  صنفی 
وضع معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: 
اگر چه طبق قانون تامین اجتماعی در 
سازمان  باید  بازنشستگان  حقوق  ورد  م
و جای  بگیرد  تصمیم  اجتماعی  امین  ت
سوال است که چرا حقوق بازنشستگان 
دستمزد  مصوبه  به  را  اجتماعی  امین  ت
شورای عالی کار گره زده اند ولی اگر 
و  منصفانه  و  منطقی   14۰۰ ستمزد  د
سنگین  های  هزینه  گرفتن  درنظر  ا  ب
تعیین  کارگری  خانوارهای  عیشت  م
معیشتی  بازنشستگان هم وضع  نشود، 

بدی پیدا خواهند کرد.

قانون  اجرای  برای  نياز  مورد  شرایط  تعاون  توسعه  انک  ب
جدید چک را فراهم نموده است

بانک توسعه تعاون با راه اندازی زیرسامانه مدیریت چک ) صیاد( در 
سامانه بانکداری مجازی توسعه تعاون امکان مراحل ثبت، صدور و انتقال 

چک را مهیا نموده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون بر اساس قانون جدید 
چک مصوب سال ۹۷ که در حال حاضر در شبکه بانکی الزم اجرا است، 
تمهیداتی اندیشیده شده تا نسبت به کاهش مخاطرات در معامالت تجاری 
بر اساس چک اقدام مؤثری صورت گیرد و نیز میزان چک های برگشتی در 
سیستم بانکی باهدف کاهش مشکالت برای فعالین اقتصادی کنترل شود.

بانک توسعه تعاون با هدف ارتقای سطح خدمات و سهولت دسترسی 
از ظرفیت  بهره گیری  بانکداری غیرحضوری، ضمن  به خدمات  کاربران 
های قابل توجه زیرساختی و فنی، سامانه های مدرن این بانک را برای 
ارائه خدمات جدید ثبت چک های صیادی تجهیز کرده است و از این پس 
مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند عالوه بر اینترنت بانک، از سامانه 
انتقال چک  انکداری مجازی بانک توسعه تعاون نیز برای ثبت، تائید و  ب

های جدید صیادی استفاده کنند.
بدین ترتیب، صادرکننده چک پس از درج مندرجات چک در برگ 
آن باید برای ثبت اولیه به سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به 
آدرس https://vb.ttbank.ir مراجعه نموده و با درج نام کاربری و 
رمز عبور مطابق با همراه بانک توسعه تعاون به سامانه ورود پیدا نمایند. در 
این سامانه بخشی به عنوان ورود به سامانه مدیریت چک ) صیاد( وجود 
دارد که با درج شماره مشتری و شماره تلفن همراه به این سامانه می توان 
دسترسی پیدا نمود و اطالعات چک و اطالعات هویتی ذینفع یا ذینفعان 
را در این بخش ثبت نمود . البته این مرحله به عنوان ثبت اولیه چک تلقی 
شده و ثبت نهایی چک در سامانه صیاد مستلزم تائید دریافت چک توسط 

ذینفع آن از طریق یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد است.

خبردوم
مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:

تسهيالت مسکن جوانان جذاب تر شد
مدیرعامل بانک مسکن با اعالم 
تصمیم جدید این بانک درباره یکی از 
حساب های مورد استقبال مشتریان، 
تسهیالت  پرداخت  زه  تا یط  را ش

مسکن جوانان را تشریح کرد.
محمود شایان درباره خبرخوش 
پایان سال به دارندگان حساب جوانان 
به پایگاه خبری بانک مسکن اعالم 
هیات  جدید  مصوبه  براساس  رد:  ک
تسهیالت  سود  نرخ  بانک،  دیره  م
حساب پس  انداز مسکن جوانان برای 
دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ساله، از ۹ 
درصد به 6 درصد کاهش پیدا کرد.

حساب پس  انداز مسکن جوانان یکی از حساب  های مورد توجه قشر 
زیادی از خانوارها است. خانوارها برای برنامه ریزی بلندمدت جهت خانه 
انداز مسکن  از امکانات و مزیت های حساب پس  دار شدن فرزندانشان 
جوانان استفاده می کنند به این صورت که با سپرده گذاری تدریجی و کم 
هزینه از امتیاز بلندمدت دریافت تسهیالت خرید مسکن بهره مند می گردند. 
سقف و نرخ سود تسهیالت مسکن جوانان به گونه ای است که در پایان 
مدت زمان سپرده گذاری، تسهیالت مناسب به لحاظ قدرت پوششی هزینه 

خرید خانه به جوانان دارای این حساب پرداخت می شود.
تغییر  درباره  جدید  تصمیم  جزئیات  درباره  مسکن  بانک  مدیرعامل 
تسهیالت  سود  نرخ  گفت:  جوانان  مسکن  تسهیالت  سود  نرخ  اهشی  ک
واگذاری  یا  خرید  از  )اعم  مسکن  اقساطی  فروش  قالب  در  رداختی  پ
سهم الشرکه ناشی از تسهیالت اعطایی مشارکت مدنی( از محل حساب 
پس انداز مسکن جوانان با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله، از ۹ درصد 
به 6 درصد کاهش یافت. نرخ سود 6 درصدی برای تسهیالت مربوط به 
این حساب، ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیالتی است که از تاریخ 
12 اسفند سال ۹۹ و بعد از این تاریخ،  با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله 
در خصوص  قرارداد( می شوند. شایان تصریح کرد،  )ثبت قطعی  منعقد 
نرخ سود سایر تسهیالت و یا تسهیالت از محل حساب پس انداز مسکن 
مقررات  و  ضوابط  کماکان  سال،   ۵ از  بیش  بازپرداخت  مدت  با  جوانان 

قبلی به قوت و اعتبار خود باقی است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، به این ترتیب، با اجرای این 
مصوبه جدید از این پس تسهیالت فروش اقساطی مسکن از محل حساب 
پس انداز مسکن جوانان با دو نرخ 6 و ۹ درصد، حسب مورد، قابل پرداخت 

خواهد بود.
سپرده  های  حساب  انواع  از  یکی  جوانان  مسکن  انداز  پس  حساب 
سرمایه گذاری کوتاه مدت است که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت 
برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص 
استثنایی از مزایا و تسهیالت ویژه حساب مذکور برخوردار شود. مدت انتظار 
برای دریافت تسهیالت در این حساب بین ۵ تا 1۵ سال است و مدت زمان 
بازپرداخت تسهیالت به روش ساده2۰ ساله و به روش پلکانی 12 سال 
تعریف شده است که در مقایسه با سایر تسهیالت، مناسب ارزیابی می شود. 
همچنین دریافت کنندگان تسهیالت مسکن جوانان برای نحوه بازپرداخت 

می توانند از یکی از دو مدل ساده یا پلکانی بهره ببرند.
هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی 
دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت والیت و 

قیمومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند.
در حال حاضر حداکثر سقف پرداخت تسهیالت مسکن جوانان در تهران 
در پایان سال پنجم سپرده  گذاری مبلغ 21۰ میلیون تومان و در پایان سال 
پانزدهم نیز 4۰۰ میلیون تومان است. این تسهیالت برای شهرهای بزرگ 
نیز در پایان سال پنجم مبلغ 1۵۰ میلیون و در پایان سال پانزدهم 33۰ 
میلیون تومان تعیین شده است. همچنین برای شهرهای کوچک این دو 

سقف تسهیالتی به ترتیب 1۰۰ میلیون و 2۹۰ میلیون تومان است.
با توجه به قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور قدرت پوشش 
تسهیالت مسکن جوانان برای خرید خانه توسط زوج ها نسبتًا مناسب است.

بانک  پایگاه خبری  با  و گو  ادامه گفت  در  بانک مسکن  مدیرعامل 
مسکن تصریح کرد: از آنجا که خانوارها برای صاحب خانه کردن فرزندان 
شان در شرایط تورمی الزم است از مدل پس انداز تدریجی برای تجهیز 
منابع مورد نیازشان استفاده کنند، حساب مسکن جوانان یک خدمت مالی 

اعتباری مناسب به خانوارها است.

معاون وزیر نفت:
با مدیریت خوب؛ زمستان را بدون کمبود گاز گذراندیم

ایران  گاز  ملی  شرکت  که  کرد  اعالم  گاز  امور  در  نفت  وزیر  عاون  م
به خوبی  زمستان ۹۹  در  گاز  پایدار  انتقال  و  تأمین  زمینه  در  را  وظیفه خود 

انجام داده است.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی در آخرین نشست 
سوخت زمستانی این شرکت که در محل دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
برگزار شد، ضمن قدردانی از همه کارکنان حوزه تأمین، پاالیش، انتقال و توزیع 
گاز طبیعی به ویژه مدیریت و کارکنان دیسپچینگ این شرکت که نقش مهمی 
در مدیریت جریان انتقال و توزیع گاز در سراسر کشور دارند، عبور همراه با 
آرامش از زمستان سال ۹۹ را نتیجه تالش گروهی و همت مضاعف کارکنان 

شرکت ملی گاز ایران دانست.
مقدار فرآورش گاز کشور افزایش یافت

وی گفت: آرامش موجود در جامعه در فصل زمستان به واسطه مدیریت 
و  مضاعف  تالش  مناسب،  برنامه ریزی  گاز،  صنعت  در  انجام شده  خوب 
استفاده از تجربه اندوخته شده در این شرکت در کنار اعتماد و همدلی مدیران 
به دست  انجام می دهند  به یکدیگر و کاری که  بخش های گوناگون نسبت 
آمد و با اینکه میانگین دما به نسبت پاییز و زمستان ۹8، افت و خیز بیشتری 
داشت و مصرف گاز در بخش های مختلف افزایش یافت، اما هیچ مشکلی در 

تأمین و عرضه گاز به وجود نیامد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در واقع دو اتفاق شاخص 
در بخش انتقال و توزیع گاز سبب شد شرکت ملی گاز ایران امسال نیز مانند 
سال های گذشته، با وجود شرایط سخت شیوع ویروس کرونا، عبور موفقی 
را از زمستان تجربه کند. یکی از این اتفاق های شاخص این بود که ما به 
هیچ وجه در هیچ یک از میدان های تولید حبس گاز نداشتیم، یعنی هر مقدار 
گاز تولیدشده، بالفاصله برای انتقال و توزیع، برداشت می شد و نکته دوم و 
مهم بعدی آن بود که در ول سال در هیچ نقطه ای از کشور، افت فشار یا 
قطعی گاز نداشتیم که نشان داد شرکت ملی گاز ایران وظیفه خود را در بحث 

تولید، انتقال و توزیع گاز به خوبی انجام داده است.  
تربتی دستیابی به این دستاوردها در سال ۹۹ را نتیجه برنامه ریزی مناسب، 
استفاده از تجربه های مدیران و همکاری و همدلی مناسب در همه بخش ها 
دانست و اظهار کرد: گاهی در جامعه احساس می شود گاز بدون هیچ مشکلی 
تأمین و توزیع می شود، در حالی که در واقع این طور نیست و دریافت، پاالیش، 
انتقال و توزیع روزانه و دائمی بیش از هزار میلیون مترمکعب گاز طبیعی و 
تجاری،  صنعتی،  خانگی،  بخش های  در  توزیع  برای  مطلوب  رنامه ریزی  ب
صادراتی و دیگر بخش ها کاری بسیار دشوار، حساس، سخت و نفس گیر است 
و همه کارکنان، مدیران و دست اندرکاران شرکت ملی گاز ایران و بخش های 
باالدستی به صورت شبانه روزی برای تأمین پایدار و بدون دغدغه گاز طبیعی 

به مردم کشور، تالش ویژه و مضاعفی دارند.
براساس این گزارش، محمدرضا جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران و دیگر مدیریت های حوزه های پاالیشی، انتقال و گازرسانی گزارش 
جامعی از عملکرد پاالیش، انتقال و توزیع گاز طبیعی در سال ۹۹ ارائه کردند.

علیرغم شرایط جوی نامساعد صورت گرفت؛
حفاری 4200 متری در فاز 11 پارس جنوبی

مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: با وجود شرایط جوی نامساعد و ناپایدار 
زمستانی در خلیج فارس، عملیات حفاری فاز 11 پارس جنوبی با جدیت و بدون 

وقفه ادامه دارد و تاکنون 418۰ متر حفاری انجام شده است.
به گزارش گروه پتروپارس، حمیدرضا مسعودی اظهار کرد: عملیات حفاری 
تاکنون 418۰ مترعملیات حفاری روی  آغاز و  آذر  از 24  پارس جنوبی  از 11  ف

چاه های فاز 11 انجام شده است.
فاز  از آخرین  تولید زودهنگام  به  به منظور دستیابی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پارس جنوبی، حفاری ها در دو مرحله انجام می شود، افزود: در مرحله نخست یک 
چاه توصیفی و سه چاه تولیدی، حفاری و تکمیل می شود و در ادامه پس از نصب 

سکوی تولیدی، هشت چاه دیگر حفاری و تکمیل خواهند شد.
مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه خوشبختانه نصب لوله های هادی و 
سیمانکاری حفره 32 اینچ 12 حلقه چاه و همچنین نصب لوله جداری و سیمانکاری 
حفره 24 اینچ سه حلقه چاه تکمیل شده است، بیان کرد: هم اکنون عملیات حفاری 

حفره 24 اینچ چاه چهارم آغاز شده است.
از  حداکثری  استفاده  پتروپارس  اینکه مالک عمل  بر  تأکید  با  مسعودی 
توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی است، گفت: تاکنون 
درصد   ۵۰ عمومی،  سرویس های  و  اولیه  مطالعات  قراردادهای  صددرصد 
زیرسطحی  پیمانکاران  قرارداد  و صددرصد  روسطحی  و  زیرسطحی  خریدهای 
و روسطحی با شرکت ها و تأمین کنندگان داخلی بسته شده که به این ترتیب 
به اشتغال زایی حدود ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود 2۰۰۰ نفر به صورت 

انجامیده است. غیرمستقیم 

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:
برای دستمزد کارگران، اقتصادی تصميم گيری شود نه سياسی!
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش شاخص تولید محصول 
در واحد الفین پتروشیمی بندرامام

پتروشیمی بندرامام در واحد الفین خود موفق شد با استفاده بهینه از خوراک 
ورودی و تغییر آرایش کوره های واحد، شاخص تولید محصول این واحد را نسبت 
به خوراک دریافتی به بیش از ۹۰ درصد برساند و تولید با ظرفیت اسمی در الفین 

این مجتمع را برای نخستین بار ثبت کند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از شرکت پتروشیمی بندرامام، در سال ۹۹ 
با وجود کاهش خوراک به مجتمع و موانع موجود در تولید، در واحد الفین )مدیریت 
فنی و تولید فرآورش یک( با ابتکارهای فنی مدیران و کارشناسان شرکت، هم مقدار 
شدت مصرف انرژی به ازای هر تن تولید محصول کاهش یافت و هم شاخص 
تولید محصول به خوراک مصرفی را به بیش از ۹۰ درصد رساند که این مقدار 

تولید، حداکثر تولید در سال های اخیر در این واحد تولیدی بوده است.
خوراک اصلی پتروشیمی بندرامام مایعات گازی )ان جی ال( دریافتی از شرکت 
مناطق نفت خیز جنوب است که این گاز پس از ورود به مجتمع و تفکیک در واحد 
NF محصوالت مختلفی از جمله اتان و پنتان را که خوراک اصلی واحد الفین 

شرکت است، تأمین می کند.
کاهش خوراک دریافتی از مناطق نفت خیز جنوب و نوسانات شدید ارسال 
اتان در سال جاری، موجب عدم تعادل و ایجاد چالش هایی در تولید اتیلن و دیگر 
محصوالت واحد الفین شده بود، اما با تالش مدیران و کارشناسان شرکت و با 
توجه به قابلیت های واحد و استفاده از خوراک متنوع و جایگزین و قابل دسترس، 

مشکالت تولید اتیلن، تا حد زیادی رفع شد.
از سوی دیگر، پتروشیمی بندرامام با اعزام نیروهای متخصص بهره برداری 
و اچ اس ئی در راه اندازی پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس نقش آفرینی کرد و 
با احداث خطوط ارتباطی در زمان تعیین شده، اتان و +C3 تولیدی بیدبلند را به 
پتروشیمی بندرامام منتقل کرد تا ضمن تأمین خوراک مصرفی خود، تأمین کننده 
جمله  از  ماهشهر،  پتروشیمی  اقتصادی  ویژه  منطقه  شرکت های  دیگ  وراک  خ

شرکت پتروشیمی امیرکبیر باشد.
و  عملی  کامل  به طور  اقدام  یک  در  الفین  واحد  به  ورودی  اتان  فزایش  ا
کوره  پنج  و  گازی  کوره  چهار  از  را  الفین  واحد  کوره های  آرایش  شده،  ررسی  ب
مایع به 6 کوره گازی با اتان و سه کوره مایع تغییر داد که این اقدام با خالقیت 
و تالش مدیریت و متخصصان پتروشیمی بندرامام و همسو با رفع موانع تولید و 

تولید حداکثری انجام شد.
و  تفکیک  بخش های  در  تولید  روند  اتان،  خوراک  حجم  این  از  ستفاده  ا
کمپرسورها را تحت تأثیر قرار داد که این چالش هم با دانش و ابتکارات به کار 
برده شده از سوی مدیریت شرکت و کارشناسان بخش فنی و مهندسی واحد و 
همچنین با ایجاد شرایط بهینه عملیاتی رفع شد که در نتیجه سبب تولید با ظرفیت 

اسمی واحد با کمترین هزینه شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی:
مشکل گرانی مرغ توزیع است نه تولید!

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت:مشکلی از بابت 
تولید مرغ وجود ندارد، اما روشن است که در توزیع مرغ بعد از کشتار انحرافات 

شدیدی وجود دارد و هیچ گونه نظارتی هم بر آن نیست.
حبیب اسداهلل نژاد، با بیان اینکه واحدهای مرغداری هر چه جوجه تولید 
شده را پرورش و در پایان دوره تحویل کشتارگاه می دهند، اظهار کرد: بر اساس 
سیاست گذاری ستاد تنظیم بازار بایستی ماهیانه تعداد مشخصی جوجه ریزی 
صورت گیرد و پس از آن این جوجه ها در واحدهای مرغداری تخلیه و پس از 

تولید بدون انحراف توزیع شود.

وی ادامه داد: آمار دقیقی از میزان تولید در اختیار نیست ولی هرچه جوجه 
تولید شده در سالن های پرورش تبدیل به مرغ گوشتی و وارد بازار شده است.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: با وجود اینکه 
واحدهای مرغداری قیمت مصوب 2۰ هزار و4۰۰ تومان مرغ را قبول ندارند، زیرا 
معتقدند متحمل خسارت های زیادی می شوند اما چون دستوری است با همان 

نرخ مصوب مرغ هایشان را تحویل کشتارگاه ها می دهند.
وی تصریح کرد: فارم های مرغ گوشتی هر آنچه جوجه دریافت کنند مرغ 
تحویل می دهند و مشکلی از بابت تولید وجود ندارد، اما روشن است که در 
توزیع مرغ بعد از کشتار انحرافات شدیدی وجود دارد و هیچ گونه نظارتی هم 
بر آن نیست. مثال گفته می شود برخی ماشین های تحویل مرغ وارد میدان 
بهمن شده و همانطور هم خارج می شوند و یا حواله های سنگین بدون نظارت 

صادر می شود و اصال  معلوم نیست مرغ ها  و حواله ها را به کجا می برند.
به گفته وی سیاست گذاری جوجه ریزی 13۰ میلیون قطعه برای ماه بهمن 
و اسفند است واگر 13۰ میلیون قطعه جوجه تولید و جوجه ریزی انجام  شده 
باشد، روزانه بایستی ۷۵۰۰ تن مرغ در سراسر کشور توزیع می شد ولی در حال 
حاضر اینگونه نیست و به نظر می رسد  آمارها نیاز به راستی آزمایی  و بازار نیاز 

به پایش و نظارت شدیدتر دارد.
اسداهلل نژاد در  پایان گفت: قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولید کننده 

16هزار۵۰۰ تومان و مرغ گرم هم حدود 23 هزار تومان است.

از  دالر  میلیارد  یک  زادسازی  آ
کره جنوبی،  در  شده  مسدود  رزهای  ا
امیدواری برای دسترسی ایران به سایر 
منابع خود در بانک های جهانی را ایجاد 
کرد. در این میان، کارشناسان اقتصادی 
هشدار می دهند به منظور جلوگیری از 
ایجاد تورم جدید در آینده، باید از تکرار 
پدیده ارزپاشی جلوگیری به عمل آورد.

توافق های الزم برای انجام اولین 
آزادسازی منابع مسدود شده  از  مرحله 
ایران در بانک های کره جنوبی، در حالی 
به گفته طرف های ایرانی و کره ای در 
حال نهایی شدن است، که به واسطه 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، 
در سال های اخیر، ایران امکان دسترسی 
منابعی  نداشت.  را  خود  دارایی  این  ه  ب
عمده  صورت  به  می شود  گفته  ه  ک
کره جنوبی،  کشورهای  بانک های  ر  د
عراق، عمان و ژاپن مسدود شده اند و 
در صورتی که دولت جمهوری اسالمی 
ایران امکان دسترسی به آن ها را پیدا 
کند، برخی از مسائل و مشکالتی که در 
پی ایجاد تحریم ها دچار آن شده است، 

تخفیف پیدا خواهند کرد.
سعدوندی«  »علی  زمینه  این  ر  د
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با 
استقبال از برداشته شدن اولین گام در 
روند آزادسازی این منابع ارزی، گفت: 
یک  شده،  منتشر  خبرهای  با  طابق  م
کره  دولت  با  شده  توافق  دالر  یلیارد  م
سایر  و  دارو  خرید  صورت  به  نوبی،  ج
مواد ضروری در اختیار ایران قرار خواهد 
گرفت، که امر مبارکی است و امیدوارم 
که سایر منابعی نیز که تا امروز مسدود 
بوده اند، در جایگاه درست هزینه شوند.

وی با تاکید بر اهمیت نحوه هزینه 
کرد این منابع ارزی، ادامه داد: پس از 
مرحله دیپلماتیک و آزادسازی دسترسی 
به منابع ارزی کشور، موضوع بسیار مهم 
چگونگی هزینه کردن این منابع است. 
گاها در رسانه ها و حتی از زبان برخی 
کارشناسان و مسوولین شنیده می شود 
شده،  آزادسازی  ارزهای  می گویند  ه  ک
شوند  داخلی  بازار  وارد  مستقیما  اید  ب
ارزپاشی،  فرایند  طی  اصطالح  به  و 
بازار  در  ارز  قیمت  کنترل  به  سبت  ن
داخلی اقدام کرد. بازاری که در ماه های 
اخیر و به واسطه مشکالت اقتصادی از 
جمله تحریم های آمریکا دچار التهابات 

زیادی است.
ضمن  اقتصادی  کارشناس  ین  ا
رزپاشی  ا عواقب  به  نسبت  ر  شدا ه
تصریح کرد: متاسفانه این راهکار طی 
گریبانگیر  همواره  گذشته،  سال   ۵ ۰
اقتصاد ایران بوده و آسیب های فراوانی 
در  است.  آمده  وارد  ناحیه  این  ز  ا

و  مدیران  هرگاه  دوران  این  مام  ت
ارزی  منابع  به  ایرانی  یاست گذران  س
کنترل  امید  به  کرده اند،  پیدا  ست  د
بازار  ارز اقدام به تزریق آن در  قیمت 
برای  اسمی  لنگر  ایجاد  با  و  رده اند  ک
است.  شده  سرکوب  ارز  قیمت  دتی  م
یجاد این لنگر اسمی هرچند به طور  ا
را  تورمی  انتظارات  می تواند  وقت  م
دیده  ایران  تجربه  در  و  دهد  اهش  ک
باشد  آرام  شرایط  اگر  که  است  شده 
با این شیوه می توان به مدت ۷ - 8 
کرد،  سرکوب  را  ارز  قیمت  هم  ال  س
اما همواره پس از آن که فنر نرخ ارز 
از دست  بسیار فشرده شد، کنترل آن 
کنترل  غیرقابل  جهش  با  است،  فته  ر
ارز و در نتیجه افزایش چشم گیر تورم 

مواجه شده ایم.
این  اجرای  نتیجه  در  افزود:  وی 
ارز  قیمت  ظاهر  در  چند  هر  یاست،  س
این  واقع  در  اما  است،  مانده  ابت  ث
می خورد  ضربه  که  است  ملی  ولید  ت
ظاهری،  ثبات  این  برندگان  تنها  و 
پی  در  هستند.  خارجی  ولیدکنندگان  ت
سرکوب قیمت ارز و ارزانتر نگاه داشتن 
آن از قیمت واقعی اش، تولیدکننده ایرانی 
نمی تواند کاالیی با بهای در حد توان 
رقابت جهانی تولید کند و از سوی دیگر 
با  را  تولیدکننده خارجی کاالهای خود 
قیمتی کمتر از نرخ واقعی، وارد کشور 
می کند و سودهای کالن می برند. عالوه 
از رها شدن فنر قیمت ارز  بر این بعد 
نیز این عموم مردم هستند که به دلیل 
آسیب جدی  تورم  بی مهابای،  فزایش  ا

می بینند.

سعدوندی محل درست هزینه کرد 
را در واردات تکنولوژی های  ین منابع  ا
ضروری دانست و ادامه داد: باید از ورود 
بازارهای  به  ارزی  منابع  این  ستقیم  م
داخلی جلوگیری به عمل آید و به جای 
آن، این منابع صرف ساخت زیرساخت ها 
در داخل شوند. طرح های بنیادینی مانند 
خط راه آهن چابهار به سرخس یا اقیانوس 
هند به چابهار را می توان با پشتوانه این 
منابع و با کمک تکنولوژی و پیمانکاران 
خارجی مانند هندی ها و چینی ها انجام 
داد که از این طریق هم به تقویت اقتصاد 
کشور در کوتاه مدت و بلند مدت کمک 
شده است و هم از ایجاد تورم های افسار 

گسیخته جلوگیری به عمل می آید.
داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  ین  ا
گذشته  دهه   ۵ تمام  در  نه  تاسفا م
ساده  بسیار  را  اقتصاد  یاستمداران،  س
دلیل  همین  به  و  ند  کرده ا حلیل  ت
تصمیمات اشتباهی در این عرصه گرفته 
شده است. اما امروز جامعه ما هم تجربه 
گذشته را دارد و هم اینکه به دلیل قرار 
داشتن تحت تحریم های ظالمانه ای که 
بوده است،  تاریخ بشریت بی سابقه  در 
تولید  از  زیادی  بخش های  وانسته  ت
داخلی خود را تقویت کند. به عنوان مثال 
رشدی که صنعت لوازم داخلی ایران در 
دو سال گذشته داشته است را می توان 
با رشد آن در ۵۰ سال گذشته مقایسه 
کرد. بنابراین باید از این روند محافظت 
کنیم، نه آنکه با تزریق مستقیم ارز به 
بازار بار دیگر زمینه نابودی این صنایع 

را فراهم سازیم.
وی تاکید کرد: با وجود فشار شدید 

تحریم، امروز سطح تولید صنعتی ایران 
به سطح دوران پیش از تحریم بازگشته 
است. این یعنی تمام این محدودیت ها 
را  ایرانی  تولیدگران  جلوی  توانسته  ن
بگیرد و آنها به میزان پیش از تحریم ها 
است  شایسته  بنابراین  می کنند.  ولید  ت
پیش رو  در  که  جدید  دوران  این  در  ا  ت
داریم و به نظر می رسد محدودیت های 
اقتصادی در حال کاهش خواهند بود، از 
تکرار سیاست های اشتباه اقتصادی که 
بعضا در گذشته کشور اعمال شده است، 
خودداری شود و در آن ها بازنگری جدی 
صورت بگیرد تا بتوانیم از صنایع داخلی 

حمایت کنیم.
خاطرنشان  پایان  در  عدوندی  س
سیاست های  در  بازنگری  البته  رد:  ک
اقتصادی، نیاز به گفت وگوهای مستمر 
و برقراری دیالوگ میان سیاست گذاران 
با  سیاسی  و  اقتصادی  عرصه های  ر  د
کارشناسان و فعاالن حوزه های مختلف 
مهمی  امر  دارد.  صنعت  و  قتصاد  ا
شاهد  حاضر  حال  در  متاسفانه  ه  ک
آن  نیاز  که  حدی  به  آن  شکل گیری 
احساس می شود، نیستیم. به همین دلیل 
بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی 
وظیفه خود می دانم تا نسبت به تکرار 
گذشته،  سال   ۵۰ اشتباه  یاست های  س
اقتصادی  گشایش های  ایجاد  از  س  پ

آینده هشدار دهم.
عالوه بر آزاد سازی بخشی از پول 
های بلوکه شدن ایران در کره جنوبی، 
در روزهای اخیر خبر دسترسی ایران به 
منابع مالی خود در عراق نیز به گوش 

می رسد.

درخواست یک کارشناس اقتصادی؛ 

لزوم مدیریت در هزینه کرد ارزهای آزاد شده ایران
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با حضور نماینده مردم 
دشتی وتنگستان در مجلس 
طرح های  اسالمی  شورای 
مورد  شهرستان  دو  این  برسانی  آ

بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب استان بوشهر با حضور 
دشتی  مردم  نماینده  کرمی  کتر  د
وتنگستان در مجلس شورای اسالمی 
راهبری  معاون  کشفی  حمیدرضا  ،
شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  و 
مهندسی آبفای کشورومهندس حمزه 
پور مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان بوشهر طرح های آبرسانی در 
وتنگستان  دشتی  های  هرستان  ش
مورد  کنفرانس  ویدئو  صورت  ه  ب
نشست  این  .در  گرفت  قرار  ررسی  ب
مردم  ینده  نما کرمی  المحسین  غ
دشتی و تنگستان در مجلس شورای 
و  آب  شرکت  مسئوالن  با  سالمی  ا
با  بوشهر  استان  و  کشور  اضالب  ف
به حق  مطالبات  از  یکی  اینکه  یان  ب
مردم در دشتی و تنگستان تامین آب 
 2 در  داشت:  اظهار  است  شامیدنی  آ
ساحلی  نوار  روستاهای  گذشته  ال  س
این شهرستان با بحران کم آبی مواجه 
بودند که سال قبل با اجرای طرح هایی 
ازسوی شرکت آب وفاضالب استان 
این مشکالت تاحدودی کاهش یافت.

ز  ا وتشکر  تقدیر  ضمن  ی  و
اقدامات شرکت آب وفاضالب استان 
شده  انجام  تالش های  از  وشهر  ب
تامین  در  مردم  مطالبات  تحقق  ر  د
مشکالت  رفع  افزود:  آشامیدنی  ب  آ
مطالبات  اساسی ترین  از  یکی  ب  آ
مردم دشتی و تنگستان است که در 
باید  آب  اجرای طرح های  راستا  ین  ا

تسریع یابد .
نماینده مردم دشتی و تنگستان 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه مشکالت تامین آب آشامیدنی 
روستاهای این شهرستان ها در فصل 
با  کرد:  تاکید  می یابد  افزایش  رما  گ
آبرسانی  طرح های  اجرای  به  وجه  ت
این  امیدواریم  و دشتی  تنگستان  در 
پروژه ها قبل از فصل گرما تکمیل و 

وارد مدار بهره برداری شود.
کرمی با تاکید بر تامین اعتبارات 
الزم برای تسریع اجرای این طرح های 
آبرسانی خاطر نشان کرد: برای اتمام 
شهرستان های  آبرسانی  پروژه های 
تخصیص  ضمن  تنگستان  و  دشتی 
اعتبارات الزم باید تا پایان خرداد ماه 

14۰۰ این پروژه ها تکمیل شود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان 
نوسازی  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شبکه  آبرسانی را یک ضرورت دانست 
انجام  پیگیری های  با  کرد:  تاکید  و 
شده اعتبارات نوسازی شبکه آبرسانی 
تامین شده که امید می رود در تابستان 
و  تنگستان  آبرسانی  مشکل   14۰۰
تسریع  شود.کرمی  برطرف  دشتی 
آب شیرین کن  پروژه های  تکمیل  در 
و  دانست  ضرورت  یک  را  تنگستان 
بیان کرد: تکمیل مخازن ذخیره آب 
در روستاهای تنگستان و دشتی باید 

در اولویت قرار بگیرد.
وی، خواستار افزایش سهمیه آب 
تنگستان و دشتی از خط آبرسانی کوثر 
شد و افزود: تالش شود مشکل دیرینه 
و تاریخی مردم دشتی و تنگستان که 
است  مردم  مهم  مطالبات  از  یکی 

برطرف شود.
رت  نظا و  هبری  ا ر ن  و معا
مهندسی  شرکت  بهره برداری  بر 
حل  اینکه  بیان  با  هم  کشور  آبفای 
بوشهر  استان  برسانی  آ مشکالت 
شرکت  این  اولویت های  ز  ا یکی 
راستای  در  کرد:  خاطرنشان  است 

حل مشکالت آبرسانی استان بوشهر 
نقاط  در  متعددی  و  مهم  طرح های 
مختلف این استان در قالب پروژه های 
توسعه  و  نوسازی  آب شیرین کن، 
شبکه، ساخت مخازن ذخیره آب، حفر 
آبرسانی و خطوط  و تجهیز چاه های 

انتقال آب در حال اجرا است.
ی  ا جر ا کشفی  ضا  ر حمید
نقاط  در  آب شیرین کن  پروژه های 
د  ر مو ا  ر بوشهر  ن  ستا ا مختلف 
از  برخی  بیان کرد:  و  داد  قرار  اشاره 
پروژه های آب شیرین کن استان بوشهر 
قبل از فصل تابستان وارد مدار تولید 

می شود.
در  تسریع  به  اشاره  با  وی، 
شهرستان  در  آبرسانی  پروژه های 
با  کرد:  تاکید  تنگستان  و  دشتی 
می شود  تالش  الزم  اعتبارات  تامین 
پروژه های آبرسانی در این 2 شهرستان 
به ویژه آبرسانی روستایی قبل از فصل 
گرما تکمیل شود تا مردم در تابستان 

با کمبود آب مواجه نباشند.
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر مد
به  اشاره  با  بوشهر  استان  فاضالب 
دشتی  در  آبرسانی  طرح های  اجرای 
 2 این  در  کرد:  تصریح  تنگستان  و 

ساحلی  نوار  در  ویژه  به  شهرستان 
نوسازی  جمله  از  مختلف  طرح های 
آب،  ذخیره  مخازن  شبکه،  توسعه  و 
و  آب  انتقال  خطوط  آب شیرین کن، 
اجرا  دست  در  آب  سهمیه  افزایش 

است.
بیان  با  حمزه پور  لحمید  عبدا
اینکه استاندار بوشهر توجه ویژه ای به 
اعتبارات  تامین  آبرسانی و  طرح های 
طرح های  اجرای  گفت:  دارد  آن 
در  اعتبار  تامین  اولویت  در  آبرسانی 

استان بوشهر قرار دارد.
 2۵ انتقال  خط  اجرای  از  وی 
بیان  و  داد  در دشتی خبر  کیلومتری 
کرد: خط انتقال آب شیرین از چاه های 
آب تنگ سدر در حال اجرا است که با 
تکمیل این پروژه آب آشامیدنی این 

شهرستان پایدار می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر اعتبار مورد نیاز اجرای 
این پروژه را ۵۰ میلیارد تومان دانست 
و خاطر نشان کرد: تاکنون ۵۰ درصد 
این پروژه اجرا شده که تالش می شود 
تاماه آینده تکمیل شود.با تکمیل این 
پایدار  ساحلی  نوار  در  آب  پروژه ها 

می شود.

نشست ویدیو کنفرانس بررسی طرح های آبرسانی شهرستان های بوشهر معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان 
اعالم کرد:

بهره برداری از فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ در تابستان 1400

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جلسه 
گذر از بحران کم  آبی در سال 14۰۰ گفت: پیش بینی می شود فاز 
اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در اواسط تابستان 14۰۰  

در مدار بهره برداری قرار گیرد.
ناصر اکبری با بیان اینکه هم اکنون حجم ذخیره سد زاینده رود  
آبی،  پایان سال  تا  که  در صورتی  کرد:  اعالم  باشد  می  درصد   13.۷
بارندگی در حد نرمال نداشته باشیم احتمال اینکه تابستان سختی را از 

لحاظ منابع آبی تجربه کنیم زیاد است. 
وی با اشاره به تامین پایدار آب شرب ساکنان شهرها و روستاها 
در استان عنوان کرد: سناریوهای گوناگونی باید با هدف تامین پایدار 
آب شرب شهرها و روستاها مد نظر قرار گیرد که یکی از مهمترین آنها 

مدیریت فشار و زون بندی شبکه آب است.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان با تاکید 
بر استفاده از سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی در شهرها و روستاها 
تصریح کرد: باید بستر استفاده از سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی 
در تمامی شهرها و روستاهای استان فراهم شود تا منابع آبی به بهترین 

شکل ممکن مدیریت و سپس بین متقاضیان توزیع شود.
اکبری مدیریت مخازن آب را بسیار موثر در تامین پایدار آب شرب 
آنالین  صورت  به  مخازن  دبی  براینکه  عالوه  افزود:  و  دانست  مردم 
رصد و بررسی می شود، کیفیت آب شرب نیزخط قرمز شرکت است که 

باید مطابق با استاندارد تعریف شده از سوی  نهادهای ذیصالح باشد.
وی شناسایی منابع جدید را یکی دیگر از راهکارهای گذر از بحران 
کم آبی در سال 14۰۰ برشمرد و اظهار داشت: شهرها و روستاهایی که 
منابع موجود پاسخگوی نیاز آبی آنها در نیمه اول سال نمی باشد باید 
درصدد شناسایی منابع جدید باشند تا با کشف این منابع بتوان نیاز آبی 

مردم آن منطقه را برطرف نمود.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان حذف 
آبرسانی سیار را یکی از اولویت ها دانست و خاطرنشان ساخت: یکی از 
اهداف مهم پروژه 1۰۰-3۰۰ حذف آبرسانی سیار به روستاها است که 
به دنبال اجرای این طرح، روستاهای استان از آب شرب سالم و پایدار 

برخوردار می شوند.  

مدیرعامل آب منطقه ای استان مرکزی:
پرونده چاه های غيرمجاز استان مرکزی بسته می شود

مرکزی _ مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان مرکزی از بسته 
شدن پرونده چاه های غیرمجاز استان مرکزی تا پایان برنامه هفتم خبر داد.

عزت اهلل آمره ای  اظهار کرد: در سال آبی جدید تا کنون نزدیک به 
16۰ میلیمتر بارندگی در استان مرکزی شاهد بودیم که نسبت به میانگین 

مشابه سال گذشته 3۰ درصد عقب هستیم.
وی افزود: میزان بارندگی های امسال استان نسبت به دراز مدت 1۷ 
زمستان  فصل  بارندگی های  متأسفانه  که  معنا  این  به  است  عقب  درصد 

خوب نبود و موجب کاهش بارندگی های امسال در دراز مدت شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی با اشاره به وضعیت 
مطلوب بارندگی در 2 سال اخیر عنوان کرد: سر ریز مخازن سدهای استان و 
جاری شدن رودخانه ها از وضعیت مطلوب بارندگی حکایت دارد و سفره های 

آب زیرزمینی نیز بهبود نسبی پیدا کردند.
از بارندگی های اخیر به دلیل گرم شدن  آمره ای عنوان کرد: پیش 
هوا و کاهش بارندگی ها بخشی از چاه های آب کشاورزی روشن شده بودند 
اما پس از بارندگی ها مجدد چاه ها خاموش شدند و هرچه آب چاه ها دیرتر 
روشن شود، سفره های زیرزمینی بیشتری تغذیه می شوند و آب برای ماه های 

گرم سال بیشتر ذخیره می شود.
وی با اشاره به سر ریز سدهای بزرگ استان از قبیل ساوه و کمال 
صالح در 2 سال اخیر بیان کرد: با بارندگی های فصل بهار سر ریز این دو 

سد پیش بینی می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: در حال حاضر 
ظرفیت کل مخزن سد ساوه 3۰۰ میلیون مترمکعب است که ۷6 درصد آن 

پر است در حالی که سال گذشته 82 درصد آن پر است.
آمره ای گفت: در حال حاضر حجم کلی سد کمال صالح شازند ۷3 
میلیون مترمکعب است که ۷۷ درصد حجم مخزن آن پر است این در حالی 
است که سال گذشته در این بازه زمانی این سد 8۵ درصد پر بوده است که 
به دلیل کاهش بارندگی در فصل زمستان و تا این لحظه سیالب ورودی 

به مخازن سدها نداشتیم.
حال  در  کرد:  بیان  مرکزی  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
حاضر ورودی سد ساوه حدود چهار متر مکعب در ثانیه و ورودی سد کمال 

صالح 2 مترمکعب در ثانیه است.

مستمری  به  الحسنه  قرض  تسهيالت  ریال  10ميليارد 
بگيران ایالم پرداخت شد

مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان ایالم ایالم، گفت: در سالجاری 
1۰میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به دو هزار مستمری بگیر ایالم 

پرداخت شد.
بهروز باالوندی افزود: در مجموع  12 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه به مستمری بگیران کل کشور در سالجاری پرداخت شده است.

وی یادآور شد: در بیست و سومین رتبه بندی شرکت های برتر ایران، 
بانک رفاه کارگران موفق به کسب رتبه دوم شد.

مدیر شعب بانک رفاه کارگران ایالم اظهار داشت: همچنین از بانک 
رفاه کارگران به عنوان یکی از شرکت های برتر کشور در بحث شاخص 

فروش با کسب رتبه هفتم در جمع 1۰ شرکت برتر کشور، تجلیل شد.
 باالوندی گفت: بانک مذکور موفق به کسب جایگاه شرکت در میان 
بانکها و  برتر در گروه  بانک  به عنوان دومین  ایران و  برتر  ۵۰۰ شرکت 
موسسات مالی در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال ۹۹ معرفی شد.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛
احداث 3000 واحد مسکونی برای محرومين استان مرکزی

مرکزی - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی، گفت: 
3 هزار واحد مسکونی برای محرومین و مددجویان استان مرکزی در حال 

ساخت است.
حال  در  مسکونی  واحد  هزار   3 تعداد  از  کرد:  اظهار  مؤمنی  مجید   
ساخت برای محرومین و مددجویان تحت پوشش، 2 هزار واحد آن توسط 
بنیاد مسکن استان و یک هزار واحد دیگر نیز به وسیله کمیته امداد استان 
مرکزی در دست ساخت است. که امیدواریم تا پایان سال 14۰۰، تمام این 
واحدها آماده و به صاحبان اصلی آن که محرومین هستند، تحویل داده شود.

وی افزود: در حوزه توانمندسازی مددجویان نیز طی سال جاری 1۰ 
هزار و 312 کارسازی شده که براثر همین کارسازی برای مددجویان ۷ هزار 
و 366 اشتغال پایدار به طور مستقیم و برای 2 هزار و ۹46 نفر دیگر اشتغال 
غیر مستقیم در استان ایجاد شده است که نسبت به برنامه تعیین شده برای 
استان که ۵ هزار و 24۷ اشتغال است حدود 14۰ درصد رشد را نشان می دهد.

مؤمنی خاطر نشان کرد: به طور متوسط برای هر نفر 3۹ میلیون و 
2۰۰ هزار تومان اعتبار برای توانمندسازی در نظر گرفته شده است و بیش 
کارسازی  مددجویان  این  اشتغال  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار  از 12۰ 
شده، پیش بینی شده است که تاکنون برای یکهزار و23 نفر از مدد جویان 

آموزش دیده کاریابی شده است.
کرد:  بیان  مرکزی  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
اکنون 4۷ هزار و 41۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر 84 هزار و ۷۵3 نفر تحت 
پوشش کمیته امداد استان مرکزی قرار دارند که 1۹ درصد جمعیت استان 

را تشکیل می دهند.
که  هستند  خانواده هایی  مددجویان  درصد   6۵ داد:  ادامه  مؤمنی 
سرپرستان آنها فوت کرده اند و یا از کار افتاده هستند و 21 درصد را نیز 

خانواده های تبصره 14 تشکیل می دهند.
وی بیان کرد: هم اکنون 1۹۹ مرکز نیکوکاری فعال در استان وجود 
دارد که اقدامات خوبی در جهت محرومیت زدایی انجام می دهند و تاکنون 
دیگر  و  امداد  کمیته  مددجویان  به  تومان  میلیارد   6۰ بر  بالغ  مرکز  این 

محرومین کمک کرده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم:
مدیران کانون های مساجد عضو هيئت امنای مساجد می 

شوند
حجت االسالم عزیز با بیان اینکه مدیران کانون های فرهنگی و هنری 
در راستای تعامل هر چه بیشتر عضو هیئت امنای مساجد می شوند، گفت: 
ثمره کار فرهنگی در مساجد تربیت نیروهای و جوانان متعهد و با اخالق 

در سال های آتی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم، در نشست مشترک با مدیر 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم به مناسبت 
گرامیداشت 18 اسفند، با تبریک سالروز 18 اسفند، اظهار کرد: کار فرهنگی 

به ویژه برای جوانان و نوجوانان یکی از امور ضروری در جامعه است.
حجت االسالم »مرتضی عزیزی« با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان 
ابراز کرد: حضور جوانان در  باورهای دینی جامعه،  بر علیه ارزش های و 
مساجد با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری عالوه بر بهره مندی از این 

فعالیت ها، نقش مهمی در تقویت روحیه معنوی در بین نسل جوان دارد.
وی با بیان اینکه امروز یکی از مهم ترین رویکردها در برابر آسیب 
های اجتماعی و مشکالت اقتصادی تقویت روحیه معنوی است، یادآور شد: 
هر چه که روحیه معنوی جوانان ما قوی باشد، تاثیر پذیری آنان از تهاجم 
فرهنگی دشمنان کمتر خواهد بود و در نهایت نیز اهداف و آرمان های نظام 

اسالمی در زمینه تربیت جوان متعهد با اخالق محقق می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم گفت: مدیران و اعضای کانون 
های فرهنگی و هنری مساجد، با اخالق حسنه فعالیت های خوبی در سطح 
مساجد انجام می دهند و مدیر و کارکنان ستاد هماهنگی کانون های مساجد 
استان نیز با روی گشاده در خدمت مردم و اهالی مساجد هستند و این امر 

نقش مهمی در راستای جذب جوانان به مساجد دارد.
حجت االسالم عزیزی با اشاره به نزدیکی و قرابت کانون های مساجد 
و اوقاف و امور خیریه، تصریح کرد: در انجام فعالیت های فرهنگی باید به 
گونه ای عمل شود که عالوه بر ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی در جریان 
اجرای برنامه ها، مردم نیز ار  این گونه فعالیت ها مطلع و آگا باشند که به 
طور قطع نقش مهمی در همراهی و حضور اقشار مختلف مردم در این این 

فعالیت ها خواهد داشت.
ابراز کرد: وقتی مسجدی در هر نقطه ای ساخته می شود باید  وی 
زمینه های حضور جوانان در مساجد فراهم شود، حضور  جوانان در مساجد 
بسیار ضروری است و کانون های فرهنگی و هنری مساجد زمینه ساز حضور 
جوانان در مساجد هستند که یک نوع سرمایه گذاری برای تداوم ارزش های 

انقالب اسالمی خواهد بود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم  یادآور شد: ارزش و حاصل  
کار فرهنگی و هنری در سال های آتی مشخص خواهد شد، اگر مساجد 
ساخته شوند ولی حضور جوانان و نوجوانان را نداشته باشیم فرهنگ ایرانی و 
اسالمی ما در طول سال های آتی دچار چالش می شود، ثمره کار فرهنگی در 
مساجد تربیت نیروهای و جوانان متعهد و با اخالق در سال های آتی است.

حجت االسالم عزیزی خاطرنشان کرد: در تالش هستیم که مدیران 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد عضو هیئت امنای مساجد شوند که 
در این صورت موجب ایجاد تعامل و همکاری بیشتر در اجرای برنامه ها و 

فعالیت های مستمر در سطح مساجد می شود.

99 درصد آبياری فضای سبز فوالد مبارکه به روش قطره ای 
انجام می شود

بختیاری، مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه با بیان اینکه بالغ بر ۹۹ 
درصد آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه به صورت قطره ای انجام می شود گفت: 
از این محل هدر رفت آبی وجود ندارد؛ بنابراین راندمان آبیاری بسیار باالست.

وی افزود: جهت آبیاری فضای سبز از دو منبع عمده آب استفاده می شود. 
منبع اصلی پساب بهداشتی است که استفاده از آن با همت فوالد مبارکه و 
اقدام سنجیده این شرکت در دو سال اخیر اجرایی شده است. به وسیله آن 
پساب بهداشتی زرین شهر و مبارکه خریداری و وارد فوالد مبارکه می شود.

مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه ادامه داد: بخش عمده مصارف آب 
در این بخش از پساب بهداشتی و بخشی نیز از آب موردنیاز هم از منابع 
زیرزمینی استفاده می شود. بااین حال نهایت تالش و دقت ما نیز این است 

که استفاده از منابع آب زیرزمینی متناسب با ظرفیت آن ها باشد.
تقریبا  سبز  فضای  از  نگهداری  فعالیت های  اینکه  بیان  با  بختیاری 
به صورت 24 ساعته انجام می شود، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که 
در این زمینه انجام می شود، تعریف پروژه های تحقیقاتی علمی و پژوهشی 
طرح  است.  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  مانند  علمی  مراکز  همکاری  با 
بررسی سازگاری گونه های درختی و درختچه ای فوالد مبارکه با همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس، ارزیابی جامع کیفیت فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی 
خاک فضای سبز فوالد مبارکه آبیاری شده با پساب تصفیه شده با همکاری 
دانشگاه صنعتی اصفهان، طرح بررسی محدودیت ها و تعیین قابلیت و استعداد 
خاک های سبز با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، طرح بررسی علل زوال 
گونه های درختی جنگل کاری فوالد مبارکه با همکاری منابع طبیعی شهرکرد، 
طرح کاربرد گیاهان پوششی سازگار با شرایط زیست محیطی فوالد مبارکه 
به منظور صرفه جویی در مصرف آب با همکاری دانشگاه یادگار امام و طرح 
تهیه فلور گیاهی منطقه فوالد مبارکه به منظور شناسایی گیاهان بومی و 
استفاده در فضای سبز با همکاری دانشگاه اصفهان از این جمله است که 
مورد آخر اجرایی شده و می تواند به عنوان یک مرجع در اختیار کل منطقه 
و حتی استان قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت در منابع 
آبی ناچار به حرکت به سوی پوشش گیاهی سازگار با شرایط کم آبی منطقه 
فوالد مبارکه هستیم. همچنین برای تلطیف فضاهای اداری کارکنان هم 
به صورت ساالنه گل های آپارتمانی متنوعی تهیه می شود که گونه های آن 
بر اساس شرایط اکولوژیکی ازجمله نور، دما، رطوبت و… انتخاب شده و 

در اتاق کار همکاران مستقر می شود.

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ایالم از راه اندازی خط خدماتی شماره 
1۵۹4 در این شرکت خبر داد و گفت: 
با راه اندازی خط مذکور، ثبت انتقادات، 
پیشنهادات و شکایات، دریافت آخرین 
قبض، ثبت رقم کنتور، پرداخت تلفنی 
قبض و غیره از طریق این خط امکان 

پذیر خواهد بود.
این  افزود:  اللهی  عباس شمس 
امر مهم به منظور ارائه خدمات مطلوب 
پاسخگویی  و  مشتریان  حوزه  در  تر 
و  مشترکین  بخشهای  در  یکپارچه 
راه  استان  سطح  در  گاز  متقاضیان 

اندازی شده است.
می  مشترکین  شد:  یادآور  وی 
رقمی  چهار  شماره  گرفتن  با  توانند 
1۵۹4 از طریق تلفنهای ثابت یا همراه 

البته بدون گرفتن کد استان با شرکت 
گاز استان ایالم ارتباط برقرار کنند.

ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
توانند  می  مشترکین  کرد:  تصریح 
از  خود  اشتراک  شماره  داشتن  با 
از  سامانه  این  الکترونیکی  خدمات 
جمله، آخرین وضعیت قبوض صادره 
و پرداخت شده، اعالم کارکرد و غیره 

استفاده کنند.
شمس الهی خاطرنشان کرد: راه 
اندازی نمودن خط خدماتی 1۵۹4 در 
کنار شماره 4 رقمی قبلی شرکت به 
شماره 3888 و اتصال آن به سامانه 
تلفن گویای شرکت برای تسریع در 
پاسخگویی و یکپارچه سازی خدمات 
در حوزه مشترکین و متقاضیان گاز در 

استان انجام شده است.

خط خدماتی 1۵94 شرکت گاز  ایالم راه اندازی شد

ن  ا یو د کل  یر  مد ر  حضو با 
اجرایی  روند  بوشهر  استان  محاسبات 
پروژه آب شیرین کن 28 هزار متر مکعبی 

سیراف - جم مورد بررسی قرار گرفت
روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
آب وفاضالب استان بوشهر مدیر دفتر 
مالی  منابع  تجهیز  و  سرمایه گذاری 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در 
جریان بازدید مدیر کل دیوان محاسبات 
استان از پروژه آب شیرین کن سیراف جم 
با بیان اینکه این پروژه دارای پیشرفت 
۵۰ درصدی است اظهار داشت: در اجرای 
پروژه آب شیرین کن 28 هزار مترمکعبی 
بر  افزون  سیراف جم بخش خصوصی 
22۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری می کند.

وی با اشاره به تامین بخشی از این 
سرمایه گذاری از محل خرید تضمینی آب 

تولیدی گفت: از این محل تاکنون بیش 
از 3۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیر دفتر سرمایه گذاری و تجهیز 
منابع مالی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر از وارد مدار تولید شدن فاز نخست 
این پروژه درنیمه اول سال آینده خبر داد و 
بیان کرد: اکنون ابنیه، مخزن ذخیره آب، 
پروژه  داخل  تجهیزات ساخت  و  چاه ها 
آب شیرین کن سیراف - جم رو به تکمیل 
است.دالوری، اجرای خط انتقال آب این 
پروژه را یکی دیگر از طرح ها دانست و 
در  آب  انتقال  خط  این  اینکه  به  اشاره 
نخست  فاز  افزود:  است  پایانی  مرحله 
به  جم   - سیراف  آب شیرین کن  پروژه 
ظرفیت روزانه 1۰ هزار مترمکعب است

وی با بیان اینکه پروژه آبرسانی جم 
در سه بخش آب شیرین کن، خط انتقال و 

برقرسانی اجرا شده است گفت: با تکمیل 
شهرک های  جم،  شهر  آب  پروژه،  این 
نفتی و روستا های این شهرستان تامین 

می شود
استان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 
بوشهر هم با قدردانی از تالش شرکت آب 
و فاضالب در اجرای طرح های آبرسانی 
شرکت  جانبه  همه  تالش  کرد:  تاکید 
مشکالت  حل  در  بوشهر  استان  آبفای 
استان  روستاهای  و  شهرها  آبرسانی 
ستودنی است که تالش می شود برای 
تسریع در اجرای این پروژه ها حمایت های 
الزم انجام پذیرد ودر این راستا اداره کل 
آمادگی  استان بوشهر  دیوان محاسبات 
دارد به منظور رفع وپیگیری مشکالت 
و تسریع در اجرای پروژه های آبرسانی 
ها جهت  پروژه  این  تا  نماید  همکاری 

به مردم در موعد  خدمات رسانی الزم 
مقرر به بهره برداری برسد.

پروژه  های  اینکه  بیان  با  وی، 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  آبرسانی 
آب  تامین  کرد:  نشان  خاطر  هستند 
به حق  و  مهم  مطالبات  از  یکی  شرب 
مردم استان بوشهر است که تحقق این 
خواسته در اولویت برنامه ها قرار دارد و از 

هیچ کوششی فروگذاری نمی شود.
تکمیل  در  تسریع  بر  مرادیان 
و  تاکید  آبرسانی  تمام  نیمه  پروژه های 
بیان کرد: برای حل مشکل سرمایه گذار 
جم   - سیراف  آب شیرین کن  پروژه 
پیگیری های الزم انجام می شود تا این 
پروژه بر اساس برنامه تعیین شده تکمیل 
و مشکل تامین آب مردم شهرستان جم 

برطرف شود.

روند اجرایی پروژه آب شیرین کن 2٨ هزار متر مکعبی سیراف - جم مورد 
بررسی قرار گرفت

فرهاد عبدالشاه معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
گفت: هشت طرح  استان سمنان  وآبخیزداری  طبیعی 
آبخیزداری و آبخوان داری به ارزش 1۰۰ میلیارد ریال 
به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری دردومین 
روز منابع طبیعی ،آبخیزداری و آبخوانداری در استان به 

بهره برداری  رسید.  
های  طرح  اجرای  داشت:   ابراز  عبدالشاه  فرهاد 
افزایش  در  مهمی  نقش  داری  آبخوان  و  آبخیزداری 
کاهش  خاک،  فرسایش  از  جلوگیری  گیاهی،  پوشش 
خسارت سیالب، کاهش فرونشست زمین و تقویت سفره 

آب های زیرزمینی دارد. 

و  آبخیزداری  های  اجرای طرح  کرد:  اضافه  وی 
آبخوان داری مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی 
است، چرا که در مواقع بحران با کمترین هزینه تا حد 
زیادی از خسارت های جانی و مالی پیشگیری می کند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری 
استان سمنان ادامه داد: در هر شهرستان استان سمنان 
یک طرح آبخیزداری به مناسبت هفته منابع طبیعی به 
بهره برداری رسید تا مردم سراسر استان از مزایای اجرای 

این طرح ها بهره مند شوند.
وی بیان کرد: احداث بند خاکی ، بند سنگ و مالت 
از جمله عملیات آبخیزداری محسوب می شود  و به طور 

مثال در شهرستان مهدیشهر بند سنگ و مالت با اعتبار 
21 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و حجم چهار هزار مترمکعب 

به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری افتتاح شد.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری 
استان سمنان تصریح کرد: عرصه های منابع طبیعی از 
ارکان مهم و اثرگذار در پیشرفت و توسعه پایدار کشور 
محسوب می شود و راهکار حفظ عرصه های منابع طبیعی 

اجرای طرح های آبخیزداری است.
از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد 
نواحی بیابانی و خشک، 38.۵ درصد مرتع، 2 درصد اراضی 

کشاورزی و 3.6 درصد جنگل است.

طرح های آبخیزداری با هزینه 100 میلیارد ریال در استان سمنان بمناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری افتتاح شد
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پنج  تبه  ر کسب 
سمنان  استان  کشوری  
ملی   جشنواره   اولین  در 
مردم  برتر  های  تشکل  برگزیدگان  
عنوان»مکتب  با  مقدس  دفاع  نهاد 

سلیمانی«
رگان  ستا د  نها مردم  تشکل 
اولین جشنواره   ، در   دامغان  پرفروغ 
تشکل  برگزیدگان   از  تجلیل  ملی 
مقدس  دفاع  نهاد  مردم  برتر  های 
با عنوان»مکتب سلیمانی« رتبه پنج 

کشوری را کسب کرد.
دفاع پرس  خبرنگار  گزارش  به 
ملی  جشنواره   اولین  سمنان،   از 
های  تشکل  برگزیدگان   از  تجلیل 
با  مقدس  دفاع  د  نها مردم  برتر 
پیش   » نی سلیما مکتب  « ن ا عنو
سراسر  با  همزمان  امروز  ظهر  از 
کنفرانس  ویدئو  صورت   به  کشور 
حسن  »محمد  سرهنگ  حضور  با 
و  ر  ثا آ حفظ  کل  سالمی«مدیر 

استان  مقدس  دفاع  ارز شهای  نشر 
کل   مدیر  بینایی«  ،»امیر  سمنان 
ری  ا ند ستا ا عی  جتما ا ر  مو ا فتر  د
سمنان و  تشکل های برتر استان در 

استان  مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز 
برگزار شد. سمنان 

از تشکل مردم  این  مراسم  در 
به  دامغان«   پرفروغ  نهاد »ستارگان 

تشکل  و  پنجم کشوری  رتبه  عنوان 
های » سنگر سازان بی سنگر« و » 
خشت اول«  به عنوان رتبه های برتر 

استانی تجلیل  شد.

اولين جشنواره ملی تشکل های برتر مردم نهاد سمنان برگزار شد کاشت یک اصله نهال به مناسبت هفته منابع طبيعی

کاشت یک اصله نهال میوه توسط استاندار بوشهر و فرماندار شهرستان 
دشتستان به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 

آغاز  مناسبت  به  ؛  دشتستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
هفته منابع طبیعی و روز درختکاری کاشت یک اصله نهال توسط گراوند 
استاندار بوشهر ، فتح اهلل نوروزی فرماندار دشتستان با حضور دکتر ستوده 
معاون عمرانی استانداری ، حجت االسالم رزمجو مشاور استاندار، درویشی 
رییس سازمان مدیریت بودجه و برنامه ریزی استان، منتظری مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان، کریم آزاد معاون عمرانی استانداری  و جمعی از 
مسئولین شهرستانی در اقدامی نمادین چند اصله نهال در محوطه فضای 

سبز فرمانداری غرس نمودند.* 
استاندار  دشتستان،  شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
روز  و  طبیعی  منابع  هفته   ، مراسم  این  در  دشتستان  فرماندار  و  بوشهر 

درختکاری را به عموم مردم تبریک گفتند.

پيام مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان بوشهر به  
مناسبت هفته منابع طبيعی و آبخيزداری سال 1399

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  منتظری  غالمرضا 
بوشهرگفت : درختکاری نشانه همدلی انسان با نظام طبیعت و تعظیم در 
برابر خالق جهان و زیبایی  های بی همتای آفرینش است. این روز سنت نیکوی 
برجا مانده از نیاکان ما و نماد احترام به نعمت گیاه، آب، خاک، هوا و حیات 
هدف مند انسان ها است. دین مبین اسالم نیز انسان را به کاشت درخت و 

توسعه فضای سبز دعوت نموده و آن را از صدقات جاریه برشمرده است.
هفته منابع طبیعی و آبخیزداری فرصتی دگرباره برای نشاندن درخت 

مهربانی و امید و سرافزاری بر خاک پاک میهن است.
بنیان توسعه  امروز منابع طبیعی و محیط زیست شالوده و  در جهان 
اجتماع و اقتصاد در صنعت، کشاورزی و خدمات است و نظام اجتماعی بیش 
از پیش این جایگاه را ادراک نموده و برای حراست از این سرمایه های جهانی 

تالش و مشارکت می کند.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نیز همواره کوشش 
نموده است تا حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی را 
همراه و همگام با رشد و توسعه فراگیر سایر بخش ها سرلوحه برنامه های 
خود قرار داده و از این منابع ارزشمند خداداد حراست و پاسداری نماید و 
در این مسیر نیازمند همراهی و مشارکت مردم طبیعت دوست استان برای 
امانتداری از منابع طبیعی و سپردن آن به نسل  های آتی این سرزمین است.

اینجانب ضمن تقدیر از تالش همکارانم در مجموعه اداره کل منابع 
مردم  همه  زحمات  از  سپاسگزاری  و  بوشهر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
گام های  طبیعی  منابع  احیای  و  در حفاظت  که  گرامی  مسئوالن  و  عزیز 
ارزشمندی برداشته اند، این هفته را به عموم مردم و عالقمندان به منابع 
طبیعی تجدیدشونده تبریک عرض می  کنم و شادباش ویژه خود را به همیاران 
طبیعت، بهره برداران منابع طبیعی، کشاورزان، مرتعداران روستایی و عشایری، 
آبخیزنشینان، انجمن های صنفی، تعاونی ها، نهادها و تشکل  های مردمی 
و رسانه  های فعال در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری  تقدیم می  دارم و از 
خداوند بزرگ توفیق خدمت به جامعه در کسوت حفاظت و صیانت از منابع 

طبیعی و محیط زیست استان را خواهانم.

دومین  و  بیست  در  اردبیل  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
جشنواره خیرین مدرسه ساز:

193 مدرسه نيمه تمام در اردبيل در اولویت تکميل است

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: تکمیل 1۹3 
واحد آموزشی نیمه تمام در سطح استان اردبیل در اولویت اداره کل نوسازی 

و تجهیز مدارس قرار دارد. 
اردبیل،  استان  مدارس  نوسازی  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
خیرین  جشنواره  دومین  و  بیست  آیین  در  شنبه  سه  عصر  لطفی  دولت 
مدرسه ساز در اردبیل اظهار کرد: تالش می کنیم تا در سال های آینده این 
اختیار  استانی تکمیل و در  اعتبار ملی و  تأمین  با  را  نیمه تمام  پروژه های 
آموزش و پرورش قرار دهیم تا نسل آینده در بهترین فضا و بستر آموزشی 

تحصیالت خود را انجام دهند.
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس برای سال  وی به برنامه ریزی 
آینده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به همت خیرین مدرسه ساز 48 
این  از  آموزشی  واحد   2۰ امسال  که  اجراست  حال  در  خیرساز  پروژه 
به  با همراهی خیرین  و  تکمیل شده  استان  مناطق مختلف  در  پروژه ها 

بهره برداری رسیده است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل تصریح کرد: برای 
کمک به خیرین در ساخت و تکمیل واحدهای آموزشی، دولت 2۰ میلیارد 
تومان اعتبار در سالجاری تأمین کرده تا در استان اردبیل به صورت پروژه 
و  گرفته  خود  به  عملیاتی  و  اجرایی  شکل  آموزشی  واحدهای  مشارکتی 

بهره برداری از آنها را هر چه سریعتر شاهد باشیم.
و  خیرساز  پروژه های  تکمیل  کنار  در  آینده  سال  در  افزود:  لطفی 
مشارکتی، سعی و تالشمان بر این است تا 1۹3 پروژه نیمه تمام را نیز با 
تأمین اعتبارات ملی به سرانجام رسانده و بخشی از آنها را آماده افتتاح کنیم.

استاندار اردبیل در بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه سازسراسر کشور:

اجرای طرح آجر به آجر نتایج سودمندی به همراه خواهد داشت
اجرای  گفت:  اردبیل  استاندار 
طرح آجر به آجر در جلب کمک های 
مردمی شایسته به نظر می رسد و ما 
خوشحال هستیم که در استان اردبیل 
نیز اجرای این طرح با استقبال خوبی 
نتایج سودمندی  روبه رو شده و قطعا 

را به همراه خواهد داشت. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اردبیل،  استان  مدارس  نوسازی  کل 
دومین  و  بیست  در  بهنام جو  اکبر 
جشنواره خیرین مدرسه ساز در اردبیل 
که  هستیم  خوشحال  کرد:  اظهار 
عده ای انسان های شایسته، مهربان و 
دلسوز در امر مدرسه سازی مشارکت 
می کنند تا بهترین فضای تحصیل و 
تهذیب برای نسل آینده به وجود آید.

وی به تالش خیرین در ساخت 
3۹6 واحد آموزشی در استان اشاره کرد 
و گفت: از سه هزار مدرسه موجود در 
استان، 3۹6 مدرسه به همت خیرین 
در  نیز  آموزشی  واحد   46 و  احداث 

مرحله اجرا و عملیاتی شدن است.
نظام  جایگاه  به  اردبیل  استاندار 
کرد  اشاره  مدرسه  و  تربیت  و  تعلیم 
در  و  مختلف  سنین  در  افزود:  و 
آینده،  نسل  تعالی  و  تربیت  فرآیند 
مدرسه کانون تحول و تحرک برای 
جوانان و نوجوانان ماست و این کار 
خداپسندانه ای است که عده ای انسان 
تربیت  و  تعلیم  مسیر  در  خیرخواه 
شایسته نسل آینده گام برداشته و به 

نوعی سعی در تسهیل و روان سازی 
کرد:  تصریح  دارند.بهنام جو  کارها 
نظام  و  تربیت  و  تعلیم  بدون  توسعه 
کانون  در  و  ندارد  معنایی  آموزشی 
مدرسه است که هنر، مهارت و تربیت 
نسل های آینده شکل گرفته و به نوعی 

توسعه همه جانبه اتفاق می افتد.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود خاطر نشان کرد:  در کنار احداث 
مدرسه با زیبندگی و شایستگی خاص، 
تالشی که مجموعه خیرین در قالب 
جشنواره  دومین  و  بیست  برگزاری 
کردند،  شروع  مدرسه ساز  خیرین 

و  خیرین  جذب  در  مثبت  حرکتی 
این  در  عمومی  پویش های  اجرای 
زمینه است که ماحصل آن می تواند 
به نفع توسعه زیرساخت های آموزش 

و پرورش منجر شود.
 8۰ استانداردسازی  به  بهنام جو 
مدارس  و  آموزشی  فضاهای  درصد 
استان اشاره کرد و ادامه داد: در این 
اعتبارات  و  منابع  بر  نیز عالوه  طرح 
دولتی، از ظرفیت خیرین و مشارکت 

آنها استفاده می شود.
رئیس شورای آموزش و پرورش 
همت  با  کرد:  اظهار  اردبیل  استان 

و مجموعه  خیرین  مدارس،   نوسازی 
آموزش و پرورش 8۰ درصد مدارس 
به  استاندارد  شکل  به  استان  این 
سیستم های گرمایشی مناسب مجهز 

شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: در کنار 
تدارک  و  آموزشی  واحدهای  احداث 
نرم افزاری  تجهیزات  و  زیرساخت ها 
مهارت  و  آموزش  با  ما  معلمان  باید 
کامل به تربیت و پرورش نسل آینده 
با دلسوزی تمام همتی راستین داشته 
باشند تا در این فرآیند بتوانیم موفق 

عمل کنیم.

بانک ملت باز هم داراترین شرکت کشور شناخته شد
بانک ملت موفق شد باز هم عنوان«داراترین شرکت کشور« را در رتبه 

بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران به خود اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک در بیست و سومین همایش 
1۰۰ شرکت برتر ایران که در آن از بین ۵۰۰ شرکت حاضر در این ماراتن، 1۰۰ 
شرکت عنوان شرکت های برتر را به خود اختصاص دادند، در شاخص بیشترین 
دارایی، با داشتن 4.۵۰4 میلیارد و 16۷ میلیون ریال دارایی، عنوان نخست را 

در بین تمامی شرکت ها از آن خود کرد.
بر اساس این گزارش، میزان دارایی بانک ملت در سال مالی ۹۷ هم، 
3.4۵6 میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال اعالم شده بود که در آن سال نیز بیشترین 

دارایی در بین شرکت های برتر ایران محسوب می شد.
باالترین رتبه فروش هم جایگاه  بانک ملت در شاخص  در عین حال، 
ششم را با 482 هزار و 6۰8 میلیارد ریال فروش به خود اختصاص داده و در 

بین بانک های کشور، در این زمینه حایز رتبه اول شده است.
در بخش باالترین ارزش افزوده نیز بانک ملت روی پله چهارم ایستاده 
و ارزش افزوده ای معادل 1۵6 هزار و ۵86 میلیارد ریال را در سال ۹8 تولید 

کرده است.
بانک ملت همچنین در شاخص باالترین اشتغالزایی، در بین شرکت های 
برتر کشور چهارم شده و در سال مورد گزارش، 2۷ هزار و ۵۷4 نفر در این 

بانک مشغول به کار بوده اند.
این رقم، باالترین جایگاه را در زمینه اشتغالزایی در گروه بانکی به بانک 

ملت اختصاص داده است.
این گزارش حاکی است، سازمان مدیریت صنعتی از سال 13۷۷ با هدف 
شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی بزرگ و گروه های صنعتی در رشته های 
مختلف و گسترش رقابت در بین این بنگاه ها همچنین کمک به سیاست گذاران 
اقتصادی برای برنامه ریزی بهتر، رتبه بندی شرکت های برتر ایرانی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
این رتبه بندی، ۵۰۰ شرکت دولتی و خصوصی را در بر می گیرد و عالوه 
بر شاخص میزان فروش، 32شاخص دیگر را هم در نظر دارد و با توجه به 
بانک محور بودن اقتصاد ایران، صنعت بانکداری یکی از گروه های اصلی در 

این ارزیابی است.

سازمان  مقامات  و  سینا  بانک  مدیرعامل  با حضور  مراسمی  در 
بسیج مستضعفین:

حوزه بسيج شهدای گمنام بانک سينا؛ فعاليت خود را آغاز کرد
در مراسمی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران بانک سینا، 
معاون طرح و برنامه ریزی سازمان بسیج مستضعفین، مسئول سازمان بسیج 
کارگران و کارخانجات کشور و فرمانده مرکز مقاومت بسیج بنیاد مستضعفان، 

حوزه بسیج شهدای گمنام بانک سینا فعالیت خود را آغاز کرد.
حوزه بسیج شهدای گمنام بانک سینا؛ فعالیت خود را آغاز کرد

مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای هشت سال 
دفاع مقدس، به ویژه شهدای عملیات فتح المبین، کربالی 1۰ و بدر که در اسفند 
ماه انجام شد و شهدای مدافع حرم و خیر مقدم به مهمانان گفت: بانک سینا 
بانکی تمامًا بسیجی با نیروهای مخلص، مومن و فداکار است که در راستای 

ماموریت های بنیاد مستضعفان، گام های جدی و موثری را برداشته است.
دکتر ایمانی افزود: این بانک در سال جاری در منطقه قلعه گنج کرمان 
2 مدرسه و یک شعبه را به منظور خدمت رسانی مطلوب به هموطنان عزیز 
این منطقه افتتاح کرده و در پرداخت وام قرض الحسنه نیز با اعطای بیش از 
1۰۰ میلیارد تومان به مرزبانان جان بر کف میهن اسالمی عملکرد مطلوبی 

داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این بانک در کنار اهدای ۵1 دستگاه آمبوالنس به 
مراکز بهداشت مناطق محروم و وزارت بهداشت، مبلغ 12۰ میلیارد تومان وام 
قرض الحسنه به مدافعان سالمت و ۵۰ میلیارد تومان نیز جهت خانواده های 

معزز مدافع حرم اختصاص داده است.
مدیرعامل بانک سینا ضرورت حضور بسیج در بخش های مختلف کشور 
را یادآور شد و اظهار داشت: به همت بسیجیان عزیز بانک سینا تالش خواهیم 
کرد تا در جبهه اقتصاد مقاومتی که اصل و اساس کار ما خواهد بود، همگام 
انجام  به  را  اقدامات قابل توجهی  ایران اسالمی و مدافعان حرم،  با مدافعان 
برسانیم. افتتاح حوزه بسیج شهدای گمنام بانک سینا را افتخار بزرگی می دانیم و 
امیدواریم در انجام ماموریت ها به عنوان یک پاسدار و بسیجی، موفق عمل کنیم.

سردار عمرانی فرد معاون طرح و برنامه ریزی راهبردی سازمان بسیج 
مستضعفین هم ضمن تبریک افتتاح حوزه بسیج بانک سینا به عنوان شاخه ای 
از شجره طیبه گفت: در راستای لبیک به منویات مقام عظمای والیت و تحقق 
بسترهای تمدن نوین اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم انقالب، سازمان بسیج 
طرح بلند مدت 1۰ ساله و همه جانبه را به عنوان سند راهبردی گام دوم انقالب 
تدوین کرد که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده و ابالغ شد که امیدواریم 

پاسخگوی انتظارات ایشان در زمینه تحقق اهداف انقالب اسالمی باشیم.
وی افزود: در این سند، عرصه های مختلف فعالیت ها تدوین شده که 
انتظار وجود دارد سازمانها و  این  اقتصاد مقاومتی است و  آنها حوزه  از  یکی 
نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و بانک سینا که دغدغه مردم را دارند ما را 
در این عرصه به ویژه در مسائلی چون اشتغال، تولید کاالی داخلی، ارتقای 
معیشت مردم، توانمند سازی تولیدات خانگی و به مفهوم عام، تقویت اقتصاد 

مردم پایه کمک کنند.
تقویت  راهبردی،  این سند  از بخش های  دیگر  اظهار داشت: یکی  وی 
گروه های تخصصی بسیج در کنار شاخه های فرهنگی تربیتی آن است که 
از مجموعه های تخصصی نظیر بانک سینا انتظار می رود به عنوان مشاور این 

حوزه، همراه و یاور بسیج باشند.
کمرروستا رئیس مرکز بسیج بنیاد مستضعفان هم گفت: یکی از دالیلی که 
مجموعه بنیاد مستضعفان ازجمله بانک سینا در فهرست تحریم های ظالمانه 
نظام استکباری و آمریکا قرار گرفت، مجموعه فعالیت های این نهادها در جهت 

رفع مشکالت مردم بود.
وی افزود: همکاران ما در بانک سینا و بنیاد مستضعفان، سرباز رهبری و 
مدافع ارزش ها و هنجارهای نظام اسالمی هستند و در جهت کاهش مشکالت 
مستضعفین تالش می کنند. انتظار داریم این بانک به عنوان نمونه و الگوی 
نظام بانکی در جهت تقویت روحیه بسیجی گام بردارد و در پیاده سازی نظام 

بانکداری اسالمی به ویژه قرض الحسنه پیشگام باشد.
سردار رعیتی فرد مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور هم 
گفت: رویکرد جدید بنیاد مستضعفان و اقدامات این مجموعه به ویژه در یک 
سال اخیر بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. در بانک سینا، با توجه به روحیه، 
انتظار  ایمانی سراغ داریم، می توان  آقای دکتر  از  منش و همت بسیجی که 
داشت اتفاقات بسیار خوبی در جهت پیاده سازی آرمان ها و اهداف اصلی انقالب 

و نقش آفرینی این بانک در نظام بانکی شکل گیرد.
شیخ االسالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا هم 
ضمن ابراز خرسندی از تشکیل حوزه بسیج بانک  سینا گفت: خوشبختانه در 
بانک سینا تفکر بسیجی جریان دارد و مجموعه اقداماتی که تاکنون در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی شامل ساخت مدرسه از محل مرخصی و حقوق 
کارکنان، اهدای ۹۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت، اختصاص 
3۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان غیرعمد و غیره در این مجموعه انجام 
شده،گویای این مهم است که با ایجاد ساختار نظام مند و منسجم شاهد توسعه 

این فعالیت ها خواهیم بود.
بانک سینا  فرمانده بسیج حوزه شهدای گمنام  راستگو مدیر حراست و 
هم ضمن ابراز خرسندی از فعالیت این حوزه در ماه با برکت رجب، گفت: این 
بانک دارای 263 شعبه، 2۵ باجه و 1۵ مدیریت منطقه با 243۰ نفر شاغل و 
همکار است و در زمره شفاف ترین و کم حاشیه ترین بانک ها قرار دارد. این 
بانک فعالیت های خوبی را در حوزه مسئولیت های اجتماعی انجام داده و با 
افتتاح این حوزه امیدواریم بیشتر از قبل در جهت اجرای منویات رهبر معظم 

انقالب گام برداریم.
گفتنی است در پایان این مراسم دفتر حوزه بسیج شهدای گمنام بانک 

سینا در ساختمان مرکزی بانک به بهره برداری رسید.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

م
ک
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مفقودی 
برگ سبز و سند خودروی وانت به رنگ سفید روغنی مدل ۷۷با شماره 

پالک 34ق24۵ایران۷2و شماره موتور 11۵1۷۷1۰44۵
ملی  کد  با  قلعه  وحیدی  علی  ۷۷۹1۰۷8۰بنام  شاسی  شماره  و 

۵۷۹۹621۷۰۰مفقود گشته واز درجه اعتبار ساقط است

آگهی حصر وراثت 
دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1۷۷۷  قاسم مطهری  آقای 
به کالسه ۹۹.1318 ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان خلیل مطهری به شناسنامه ۷61 در تاریخ 
۹۹/۹/۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1- سکینه تهمتنی شندی فرزند عبدالعلی ش ش 4۰۹6 متولد 1342 همسر 

2- جلیل مطهری فرزند عبدالعلی ش ش 811 متولد 132۹ 
3- معصومه مطهری فرزند عبدالعلی ش ش 1۵ متولد 1338 خواهر متوفی 
4- جعفر مطهری فرزند عبدالعلی ش ش 1۰۰4 متولد 132۵ برادر متوفی 
۵- قاسم مطهری فرزند عبدالعلی ش ش 1۷۷۷ متولد 1344 برادر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2/1۰۷/6۷6 اصلی 
آقای رضا فتحی زاده طی درخواست وارده شماره 2۵۷2۹ مورخ ۹۹/12/1۷ 
منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 4۵ ایالم 
رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک 1۰۷/6۷6 /2 
اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی گم شده است که برابرپرونده ثبتی 3۵۷ 
صفحه 2۵۵ صادر و تسلیم گردیده است لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 
12۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا 
مدعی انجام معامالت می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهر ستان 
ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 
 رستمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

گفت:  مرکزی  بانک  کل  رییس 
اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصرہ های 
برای  احکامی  دربرگیرنده  آن  متعدد 
تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی 
است که نتیجه آن می تواند انتشار پول 

پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.
یادداشتی  در  همتی  عبدالناصر 
اینستاگرامی اعالم کرد: این که بودجه 
سال 14۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت 
تصویب  به  و  تکلیف  تعیین  مجلس  و 

نهایی رسید جای شکر دارد.
و  محاسن  از  فارغ  افزود:  وی 
ایراداتی که می توان به محتوای بودجه 
گرفت، یک نکته مشخص شد که همه 
از  انتقاد  علیرغم  مجالس،  و  دولت ها 
پرچم  با  حتی  وتورم،  نقدینگی  رشد 

به  نهایت  در  بودجه،  اصالح ساختاری 
بودجه ای با توان رشد باالی نقدینگی 

رضایت می دهند.
درحالی  کرد:  خاطرنشان  همتی 
صدد  در  همزمان  محترم  مجلس  که 

ساختار  اصالح  برای  طرحی،  تصویب 
تقویت  هدف  با  مرکزی،  بانک  اداره 
بیشتر  پاسخگویی  نیز  و  ستقالل  ا
ارقام  و  اعداد  است،  مرکزی  بانک 
آن  متعدد  وتبصرہ های  بودجه مصوب 

به  تکلیف  برای  احکامی  دربرگیرنده 
بانک مرکزی و سیستم بانکی است که 
نتیجه آن می تواند انتشار پول پرقدرت 

و رشد نقدینگی باشد.
گفت:  مرکزی  بانک  کل  رییس 
کنترل نقدینگی و تورم مهم ترین هدف 
بانک مرکزی است. با توجه به امکان 
بودجه  ناحیه  از  نقدینگی  رشد  تشدید 
رشد  کنترل  راه های  از  یکی  کشور، 
ترازنامه  کنترل  تشدید  نیز  نقدینگی 
بانک ها است و این شاید در تناقض با 
تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج 
این  مرکزی  بانک  گیرد.  قرار  رکود  از 
را هم دارد که دولت و مجلس  انتظار 
در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان 

بانک مرکزی باشند.

رییس کل بانک مرکزی:

تعیین تکلیف شدن بودجه1400 جای ُشکر دارد!

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی از 
ارسال بودجه 14۰۰ به شورای نگهبان خبر داد و افزود: شنبه 
هفته آینده ایرادات شورا رسیدگی شده و 24 اسفندماه در جلسه 

علنی بررسی می شود.
رحیم زارع روز گذشته)یکشنبه( در نشست خبری با اشاره 
به پایان بررسی الیحه بودجه در مجلس گفت: مصوبات بودجه ای 
مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شنبه آینده ایرادات شورا 

رسیدگی شده و 24 اسفند در صحن علنی بررسی می شود.
 وی در خصوص برخی از مصوبات مهم بودجه ای مجلس 
گفت: از بندهای مهم بودجه می توان به اجازه نمایندگان به وزارت 

راه و شهرسازی اشاره کرد که بر اساس آن، این وزارتخانه تا 
میزان 2 هزار میلیارد تومان از محل فروش امالک یا اراضی یا 
تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی باید در اختیار وزارت آموزش و 
پرورش قرار دهد تا برای ساخت مدارس در مناطق کم برخوردار 

و محروم استفاده شود.
زارع همچنین گفت: همچنین نمایندگان ۵۰۰ میلیارد 
تومان برای احیای سکونت گاه های غیررسمی، بافت های فرسوده 

و تاریخی مصوب کردند.
نماینده مردم آباده در مجلس اظهار کرد: بر اساس یکی 
دیگر از مصوبات مجلس مقرر شد  مبلغ 32 هزار میلیارد تومان 

نیز از محل هدفمندی یارانه ها برای احیای تولید، ایجاد اشتغال 
و کارآفرینی در اختیار بانک های توسعه ای و تخصصی قرار بگیرد 
که در این مصوبه استان های با نرخ بیکاری باالتر و محروم تر 

در اولویت هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: با توجه به قانون 
جهش تولید مسکن، نمایندگان بانک ها را مکلف کردند 36۰ 
هزارمیلیارد تومان از محل منابع خود برای ساخت 4۰۰ هزار واحد 
مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 2۵ هزار نفر و 8۰۰ هزار 
واحد مسکونی در شهرهای کوچک، متوسط و کالن شهرها با 

دوران مشارکت 2۰ ساله، تسهیالت پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد؛

ارسال بودجه 1400 به شورای نگهبان 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1695- دوشنبه 18 اسفند 61399 ورزش دنیای 

چک اسپانسر فدراسيون بوکس برگشت خورد!
ایران درباره  دبیر فدراسیون بوکس 
از  فدراسیون  شکایت  وضعیت  آخرین 
اسپانسری که چک هایش برگشت خورد، 

صحبت کرد.
حمید قبایی زاده، درباره برگزاری لیگ 
برتر بوکس پس از 11 سال توضیح داد: 
کمیت و کیفیت لیگ برای ما رضایت بخش 
شرکت  مسابقات  در  که  تیم هایی  و  بود 
کردند بیش از سطح تصور فدراسیون بودند. 
خوشبختانه همه ملی پوشان و قهرمانان ما 
در این دوره حضور داشتند و در مجموع 144 
بوکسور در این مسابقات شرکت کردند که 

نشان از شرایط خوب  مسابقات بود.
او افزود: در دوره های قبل فدراسیون و دهه های هشتاد هم چند دوره ای لیگ 
برگزار شد که همان موقع هم ارزشمند بود، ولی چند سالی به دلیل مشکالت تعطیل شد. 
خوشبختانه با همت فدراسیون فعلی توانستیم راه دوستان گذشته را ادامه داده و لیگ را 
مجددا راه اندازی کنیم که قطعا برای پیشرفت این رشته یک قدم مناسب خواهد بود. 
دبیر فدراسیون بوکس در پاسخ به این سوال که آیا لیگ در بحث درآمدزایی 
به فدراسیون کمک کرد؟ توضیح داد: فدراسیون یک مبلغی را به عنوان  ورودی از 
تیم ها گرفت که همان پول را هم برای برگزاری مسابقات هزینه کرد. همانطور که 
می دانید نباید از بودجه فدراسیون برای برگزاری لیگ استفاده کرد، به همین دلیل با 

اسپانسرهایی که جذب کردیم هزینه های مد نظر تهیه شد.
او درباره انتقادات برخی تیم ها از شرایط ورود بازیکنان خارجی به لیگ نیز گفت: 
به هر حال ما برای برگزاری لیگ یکسری قوانین داشتیم که آن ها را به تیم ها نیز 
اعالم کرده بودیم. به هر حال اگر تیمی بازیکن خارجی می خواست باید 4۰ تا 4۵ 

روز زودتر اقدام می کردند. 
قبایی زاده با اشاره به فشردگی مسابقات گفت: ما حدوا 1۹2 مبارزه در این دور 
برگزار کردیم که هیچ اعتراضی هم برای آن ها وجود نداشت. این حجم مسابقه در 
بوکس خیلی زیاد است و خوشبختانه داوران خوب و بین المللی ما قضاوت های قابل 
قبولی در این مسابقات داشتند که همه تیم ها از آن ها راضی بودند. جا دارد این موفقیت 

را به جامعه داوری نیز تبریک بگویم.
کرد:  اظهار  نیز  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  درباره  بوکس  فدراسیون  دبیر 
ابتدای رقابت ها حدودا 2۵۰  خوشبختانه تا پایان مسابقات مشکلی پیش نیامد. در 
تست انجام شد و سپس تیم ها را در مجموعه پنج مرداد قرنطینه کردیم. تنها یک 
تیم در هتل بود که آن ها را هم در هتل قرنطینه کردیم. همه چیز و حتی غذا هم در 

همان مجموعه پنج  مرداد تهیه می شد. خوشبختانه مشکلی پیش نیامد.
او درباره آخرین خبرها از چک های برگشتی اسپانسر فدراسیون نیز گفت: آن 
موضوع را به بخش حقوقی فدراسیون سپرده ایم و پیگیری می کنند، اما اصال نمی دانیم 
آن آقا االن کجاست! بخش حقوقی پیگیر است اما متاسفانه فعال به او دسترسی 

نداشته اند.  وکیل فدراسیون پیگیر است.

ادامه محدودیت های اماکن عمومی ورزش تا اطالع ثانوی
و  محدودیت ها  ولین بار،  ا برای 
در  کشور  سراسر  ورزشی  تعطیلی های 
خواهد  گذشته  هفته  همانند  جاری  هفته 
بود و شاهد هیچ تغییری در این رابطه تا 
اعالم بعدی رنگ بندی شهرها از نظر شیوع 

ویروس کرونا نخواهیم بود.
طبق جدول گروه های شغلی، مراکز 
تمرین و انجام مسابقات ورزشی در گروه 
شغلی دو، استخرهای سرپوشیده به عنوان 
ورزشی  باشگاه های  و  سه  شغلی  گروه 
ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته 
و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان 

گروه شغلی چهار تعیین شده اند.
بر اساس آخرین اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، در استان خوزستان 11 شهر از 
نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند که شامل اهواز، آبادان، بندرماهشهر، 
خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه است و 
عالوه بر این در سطح کشور 32 شهر از نظر شیوع این ویروس در وضعیت نارنجی، 

2۵1 شهر در وضعیت زرد و 1۵4 در وضعیت آبی قرار داشتند.
ورزش در مناطق قرمز

بنابراین تا زمان اعالم رنگ بندی جدید شهرها از نظر شیوع ویروس کرونا، 
همانند هفته گذشته شاهد تعطیلی مشاغل دو، سه و چهار یعنی تعطیلی مراکز تمرین 
ورزشی ورزش های  باشگاه های  استخرهای سرپوشیده،  ورزشی،  انجام مسابقات  و 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی در 11 شهرستان 
آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، رامهرمز، دزفول، دشت آزادگان، شوشتر، کارون، 
هویزه و شادگان که از نظر شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان قرمز خواهیم بود.

ورزش در مناطق نارنجی
در وضعیت نارنجی یا سطح هشدار 2 که 32 شهر یا شهرستان جزو این محدوده 
هستند، محدودیت های مشاغل سطح 3 و 4 در آن ها اجرا می شود؛ بنابراین استخرهای 
سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از 
جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار در 

مناطق نارنجی مجاز به فعالیت تا اعالم جدید نیستند.
ورزش در مناطق زرد

همچنین طبق اعالم، 2۵1 شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند که سطح 
شغلی 4 در آن ها محدود خواهد شد که شامل باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد 

از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی است.

داستان یک تيم خاص، اینبار در واليبال
باعث  والیبال  فدراسیون  رفتارهای 
که  شده  والیبال  اهالی  بین  شائبه  ایجاد 

اغلب هم بی پاسخ مانده است.
والیبال  برتر  لیگ  پایان  به  هرچه 
نزدیک می شویم، بی برنامگی و بی نظمی 
فدراسیون والیبال برای اهالی و دوستداران 
جدیدترین  در  می شود.  نمایان تر  والیبال 
فدراسیون  رسمی  معرفی  از  پس  اتفاق، 
برگشت  بازی  دو  داوران  درباره  والیبال 
نیمه نهایی لیگ برتر، به یک باره اسامی 

داوران تغییر می کند.
تغییر اسامی داوران درحالی اتفاق 
سیون،  ا فدر رسمی  یت  سا که  د  فتا ا

این  برگزاری  به  مانده  روز  یک  تنها  اما  کرد  منتشر  را  داروان  اولیه  اسامی 
اولین باری نیست که در این فصل  این  رقابت ها اسامی داوران را تغییر داد! 

اتفاق رخ می دهد. این 
در لیگ برتر امسال اتفاقات عجیب و غریب زیادی رخ داد. از جابه جایی داوران 

تا بخشش یک شبه یک بازیکن خاطی در سکوت خبری!
به نظر می رسد در فدراسیون والیبال نبود افراد دلسوز و متخصص باعث چنین 
رفتارهایی می شود چرا که در گذشته این اتفاقات کم تر رخ می داد و با جواب قاطع و 
منطقی فدراسیون همراه بود. یادمان نرود که ایران در جایگاه هشت جهان قرار دارد 

و ادامه این روند برای فدراسیون والیبال اصال خوب نیست. 
رفتارهای فدراسیون به جای این که نشان دهد به همه تیم ها با یک چشم نگاه 
می کند، این شائبه را ایجاد کرده که از تیمی خاصی حمایت می شود. سوال اصلی و 
اساسی این است که چرا باید فدراسیون چنین رفتارهایی را انجام دهد که باعث ایجاد 

حاشیه و شائبه شود؟
اگر  که  نیست  مشخص  و  ندارد  خوبی  حال  امروزه  والیبال  فدراسیون 
ایران  والیبال  ندهد  صورت  را  اصالحاتی  و  برود  جلو  روند  همین  با  بخواهد 
این  درباره  عمومی  اذهان  به  باید  فدراسیون  اکنون  رفت.  خواهد  کجا  به 
پاسخ  عالقه مندان  و  تیم ها  بین  بی اعتمادی  حس  ایجاد  و  مخرب  رفتارهای 
پذیرش  قابل   ... و  اداری  اشتباهات  مانند  بهانه هایی  دهد.  منطقی  و  قاطع 
برای  این حرف ها  بگذارید  تیم ها  دیگر  را جای  اگر خود  بود چرا که  نخواهد 

رسید. خواهد  نظر  به  غیرمنطقی  شما 
هم چنین پاسخ هایی از این قبیل نشان دهنده نبود افراد متخصص در ارکان این 
فدراسیون است. البته فدراسیون جدیدا مایل به پاسخگویی درباره تصمیم های خود 

نیست و باید دید که این موضوع هم بدون جواب خواهد ماند یا خیر؟

PSG  دخئا را می خواهد
باشگاه فرانسوی مشکلی با پرداخت 
آماده  را  تا خود  ندارد  حقوق باالی دخئا 

جذب این سنگربان باتجربه کند.
به گزارش سان، داوید دخئا در یکی 
دو فصل اخیر عملکرد خوبی در منچستر 

یونایتد نداشته است.
این دروازبان اسپانیایی جایگاه خود 
را در ترکیب اصلی شیاطین سرخ از دست 
قرار  داده است و خبرهای زیادی درباره 
شیاطین  فروش  فهرست  در  او  گرفتن 

سرخ به گوش می رسد.
از یک طرف رقم باالی دستمزد این 
دروازه بان و از طرف دیگر هم عملکرد 

خوب دن هندرسون باعث شده است تا دخئا در آستانه خروج از  اولدترافورد باشد.
روزنامه سان نوشت که منچستر یونایتد یکی از دو دروازبان بزرگ خود را در 
تابستان خواهد فروخت و به نظر می رسد که فروش دخئا هم از نظر مالی و هم از 

نظر فنی به سود تیم باشد.
دخئا هفته ای 3۷۵ هزار پوند حقوق دریافت می کند و پاری سن ژرمن از 
آمادگی خود برای پرداخت این رقم خبر داده است تا از همین االن شایعه جدایی 

این دروازه بان از شیاطین سرخ مطرح شود.

شانس از دست رفته گریزمان!
آنتوان گریزمان شنبه شب گذشته توانست به ترکیب اصلی بارسا برگردد ولی 

نمایش قابل انتظار را ارائه نداد.
به گزارش اسپورت، بارسلونا شنبه شب گذشته در زمین اوساسونا با دو گل 
پیروز شد. در این بازی رونالد کومان ترجیح داد به عثمان دمبله استراحت بدهد و 

گریزمان پس از سه بازی به ترکیب ثابت برگشت.
در واقع سیستم 2-۵-3  کومان بیش از همه به ضرر گریزمان تمام شده است. 
او برابر الچه نیمکت نشین بود و از دقیقه ۷6 وارد میدان شد. در بازی لیگ برابر سویا 
یک دقیقه هم به میدان نرفت و در بازی برگشت نیمه نهایی کوپا دل ری مقابل 

سویا از دقیقه 63 وارد زمین شد و پاس گل دوم تیمش را داد.
گریزمان برای اولین بار بود که در سه بازی متوالی نیمکت نشین می شد 

تا اینکه شنبه شب گذشته فرصت این را پیدا کرد تا در ترکیب اصلی قرار بگیرد.
به دلیل در پیش بودن بازی حساس مقابل پی اس جی، کومان به دمبله 
استراحت داده بود و این بهترین فرصت را برای گریزمان مهیا کرد تا با درخشش و 
گلزنی بتواند اعتماد از دست رفته کادر فنی را بازیابی کند اما این اتفاق رخ نداد. ستاره 
فرانسوی تقریبا در زمین محو بود و در نیمه دوم جای خود را به دمبله داد. با ادامه این 
روند، مشخص نیست گریزمان چه زمانی بار دیگر در ترکیب ثابت قرار خواهد گرفت.

هالند، 100 گل در 20 سالگی!
دورتموند،  ستاره  هالند،  ارلینگ 
در  تیم  این  گذشته  شنبه شب  دیدار  در 
کالسیکر برابر بایرن مونیخ، به صدمین 

گل دوران حرفه ای فوتبال خود رسید.
بازی  در  ستاره 2۰ ساله دورتموند 
شنبه شب گذشته ظرف ۹ دقیقه ابتدایی 
بازی دو بار موفق به گلزنی شد و بوروسیا 
دورتموند را در آلیانز آرنا از رقیب قدر خود 

2-۰ پیش انداخت.
گل اول هالند در دقیقه 2 و با یک 
ضربه فوق العاده از پشت محوطه جریمه، 
دروازه بایرن مونیخ را باز کرد تا نتیجه ۰-1 
شود. تنها هفت دقیقه بعد هالند توانست 

پاس تورگان هازارد را تبدیل به گل دوم دورتموند کند تا ظرف کمتر از ۹ دقیق دو 
بار مانوئل نویر را به زانو در آورده باشد.

گل دوم هالند به بایرن مونیخ صدمین گل دوران حرفه ای او بود. دستاوردی 
شگفت انگیز که در 2۰ سالگی و در صد و چهل و ششمین بازی نصیب ستاره 

جوان نروژی شد.
اوضاع در کالسیکر اما به میل هالند پیش نرفت و رابرت لواندوفسکی توانست 
در نیمه اول با دبل خود بازی را به تساوی بکشاند. هالند در نیمه دوم دچار مصدومیتی 
جزئی شد و از زمین بازی بیرون رفت تا بایرن مونیخ در غیاب بچه غول دورتموند 

با خیال راحت دو گل دیگر نیز بزند و 4-2 پیروز کالسیکر شود.
هالند از زمان پیوستن به دورتموند در 46 بازی برای این تیم 4۵ گل به ثمر 
رسانده است؛ آماری شگفت انگیز! او در سالزبورگ نیز توانسته بود در 2۷ بازی 2۹ بار 
گلزنی کند. پیش از آن و در زمان بازی برای تیم مولده نروژ، هالند در ۵۰ بازی 2۰ گل 
برای این تیم به ثمر رساند. به این تعداد 6 گل در هفت بازی ملی را نیز اضافه کنید.

صد گل در 146 بازی حاصل کار ارلینگ هالند 2۰ ساله بوده است، اما در 
مقایسه با دیگر فوق ستاره های جهان فوتبال او کجا قرار می گیرد؟

هالند با این آمار توانسته ستاره هم نسلش، کیلیان امباپه، را شکست دهد. امباپه 
در 18۰ بازی توانست به رکورد صد گل برسد.

لیونل مسی را بسیاری بهترین بازیکن تاریخ فوتبال می دانند و حتی برای 
او نیز ۵4 مسابقه بیشتر از هالند طول کشید تا بتواند به صدمین گل خود برسد. 
زالتان ابراهیموویچ نیز برای زدن صدمین گل به ۹۹ بازی بیشتر از هالند نیاز داشت.

و اما کریستیانو رونالدو... به جز چند بازی معدود در اسپورتینگ، زندگی کریستیانو 
رونالدو به عنوان یک وینگر در منچستریونایتد آغاز شد. شاید به همین دلیل باشد که 

برای CR۷ سیصد و یک بازی طول کشید تا به صدمین گل خود برسد.
اما آیا این آمار ثابت می کند که هالند قرار است از مسی و رونالدو بهتر باشد؟ 
نه چندان. اما این آمار نشان می دهد که هالند در آغاز راه تبدیل شدن به یکی از 
اسطوره های جهان فوتبال است و کامال این توانایی را دارد تا بسیاری از رکوردهای 

مسی و رونالدو را پست سر بگذارد.
درست است که بسیاری ممکن است فریاد بزنند که »بگذار پانزده سال دیگر 
آنها را مقایسه کنیم« اما تا آن زمان می شود دستاوردهای هالند را روز به روز مقایسه 

کرد و هر بار بیش از پیش شگفت زده شد.

گالیه تيبو کورتوا: جایزه بهترین لژیونر بلژیک حق من بود!
گلر بلژیکی رئال از اینکه عنوان 
تصاحب  را  کشورش  لژیونر  بهترین 

نکرده ناراحت است.
با   2۰1۹ تابستان  کورتوا  تیبو 
یورو  میلیون   3۵ ارزش  به  قراردادی 
شد  مادرید  رئال  راهی  چلسی  از 
باشگاه  این  در  او  نخست  فصل  اما 
کیلور  و  کورتوا  بین  بود.  ناامیدکننده 
در  و  داشت  وجود  اختلالفاتی  ناواس 
نهایت گلر کاستاریکایی ترجیح داد به 

پی اس جی ملحق شود.
کورتوا فصل قبل ستاره بی چون 

و چرای رئال مادرید بود و توانست با کسب عنوان زامورا یعنی بهترین دروازه 
بان فصل اللیگا نقش مهمی در قهرمانی اللیگای رئال داشته باشد اما این 

روملو لوکاکو بود که بهترین لژیونر سال 2۰2۰ بلژیک برگزیده شد.
کورتوا از این مساله گالیه دارد. او به نشریه “HLN” گفت:» من از یک 
سونامی بزرگ در رئال مادرید جان سالم به در بردم ولی آنالیزورها مرا نادیده 

گرفتند و جایزه بهترین لژیونر بلژیک را به لوکاکو دادند.
به نظر می رسد کاری که من در رئال انجام می دهم، عادی است. وقتی 
در اتلتیکو بودم، به شدت مورد تمجید رسانه های بلژیکی قرار می گرفتم اما 
انگار بازی در بزرگترین باشگاه جهان و در باالترین سطح فوتبال کار خیلی 
خاصی نیست. در اسپانیا و دیگر کشورهای جهان بیشتر قدر مرا می دانند 

تا در کشور خودم.«
کورتوا ادامه داد:» نمی گویم جایزه حق لوکاکو نبود ولی قطعا من هم 
شایسته بودم. واقعا مسخره است که در بلژیک برای کاری که من انجام می 
دهم، ارزش زیادی قائل نیستند. اگر مرا به خاطر غیبت در چند اردوی تیم 
باید بگویم که مصدوم بودم و این خیلی ساده است  ملی مقصر می دانند، 

که وقتی مصدوم هستید، نمی توانید تیم ملی کشورتان را همراهی کنید.«

ز  و مر ا ی  سخت گیر
فدراسیون فوتبال در پرداخت 
فوتبالیست ها  معوقه  مطالبات 
از سوی تیم های بدهکار، خواسته  چندین 
ساله بازیکنان و مربیان ایرانی از نهادهای 
قانون گذار است که چرا فدراسیون فوتبال 
تیم های  جریمه  به  نسبت  فیفا  همانند 

متخلف برخورد نمی کند.
زمانی پرسپولیس به خاطر تخلفی 
ز  ا طارمی  مهدی  بازگشت  در  که 
ریزه اسپور به این تیم صورت گرفت، با 
پنجره بسته نقل و انتقاالتی روبرو شد. 
آن روزها جمله طارمی که گفت: »حتما 
خیریتی در این محرومیت وجود دارد،« 
نقل محافل ورزشی شده بود و رسانه ها 
و هواداران - برخی به زبان طنز و برخی 
نشان  واکنش  آن  به   - طعن  زبان  به 
می دادند. این بار اما محرومیتی گریبان 
پرسپولیس و چندین باشگاه دیگر ایرانی 
را گرفته که می توان باور کرد که واقعا 

خیریتی در آن هست.
از  نتوانست  پرسپولیس  شنبه  روز 
مهدی ترابی، خرید جدید خود رونمایی 
وضعیت  تعیین  کمیته  که  چرا  کند 
بی توجهی  به  نسبت  فوتبال  فدراسیون 
از  خود  معوقه  دیون  به  باشگاه  این 
انتقاالت  و  نقل  پنجره  گذشته،  سالیان 
سرخپوشان را بسته است. این موضوع با 
اعتراض شدید افشین پیروانی همراه شد. 
او رئیس جدید این فدراسیون و مسئوالن 
کمیته تعیین وضعیت را به دست داشتن 
در ناکامی پرسپولیس متهم کرد و آن ها را 
برنده بازی با صنعت نفت آبادان دانست. 
سرپرست پرسپولیس معتقد است اگر این 
تیم به علت بدهی های خود مجاز به ثبت 
قرارداد بازیکنان جدید نیست، چرا سایر 
باشگاه ها بدهی بازیکنان و مربیان فعلی 

این تیم را نمی دهند؟
و  اظهارات  این  به  واکنش  در 
تبعیض  به  پیروانی  اتهام  همینطور 
فدراسیون  سوی  از  پرسپولیس  علیه 
فوتبال، جمشید نورشرق، رئیس کمیته 

در  فوتبال  فدراسیون  وضعیت  تعیین 
به جز  اعالم کرد که  پاسخگویی  مقام 
لیگ  در  دیگری  تیم های  پرسپولیس، 
برتر، دسته یک، دو و سه فوتبال ایران 
و  نقل  پنجره  از  هم  استقالل  جمله  از 

انتقاالت محروم هستند.
قه  معو ی  هی ها بد ق  شر ر نو
پرسپولیس را کمتر از 3۰ میلیارد تومان 
اما یادآور شد زمانی پنجره  عنوان کرد 
نقل و انتقاالت این تیم باز خواهد شد 
این  از  بخشی  بتوانند  سرخپوشان  که 
مبالغ را تسویه حساب یا استمهال کنند.

تعیین  کمیته  امروز  سخت گیری 
همان  فوتبال  سیون  ا فدر وضعیت 
خواسته ای است که بازیکنان و مربیان 
قانون گذار  نهادهای  از  سال ها  ایرانی 
معترض  همواره  و  کرده اند  درخواست 
بوده اند که چرا فدراسیون فوتبال همانند 
فیفا نسبت به جریمه تیم های متخلف در 
بی توجهی به پرداخت مطالبات معوقه، 

برخورد نمی کند.
در نتیجه حاال فدراسیون فوتبال 
یک گام اصولی برای ریشه کن کردن 

بدهی در فوتبال ایران برداشته است. 
نورشرق می گوید: پرسپولیس با تالش 
خود  خارجی  محدودیت  خود  مدیران 
برخورد  نحوه  در  اما  کرده  رفع  را 
باشگاه ها با بدهی ها و دیون داخلی 
نسبت به دیون خارجی تفاوت اساسی 

وجود دارد.
اشاره او به سهل انگاری فدراسیون 
فوتبال در سالیان گذشته و قانون گریزی 
تیم های ایرانی نسبت به پرداخت دستمزد 
است.  خود  خارجی  مربیان  و  بازیکنان 
فعلی  مقطع  در  کمیته  این  اینکه  کما 
بدهی های  تمام  نخواسته  باشگاه ها  از 
به  بلکه  کنند  پرداخت  را  خود  انباشته 
معوقات  این  از  بخشی  حساب  تسویه 

تاکید کرده است.
پرسپولیس در پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی دو بازیکن نسبتا گران قیمت را 
جذب کرده و طبیعتا در چنین شرایطی 
را  خود  مطالبات  از  بخشی  است  قادر 
ها  تیم  سایر  همینطور  کند.  پرداخت 
جذب  صدد  در  هم  استقالل  جمله  از 
بازیکنان گران قیمتی در زمستان هستند 

اما باید قبل از این نسبت به بدهی های 
گذشته خود توجه کنند.

اشاره  با  حقوقی  وکالی  از  یکی 
فوتبال  کنفدراسیون  سخت گیری  به 
آسیا در صدور مجوز حرفه ای به علت 
از  ایرانی،  تیم های  معوق  بدهی های 
هواداران  خصوص  به  و  باشگاه های 
اجرای  به  نسبت  بود  خواسته  ایرانی 
فوتبال  فدراسیون  سوی  ز  ا قانون 
انتقادات  تیز  لبه  بلکه  نشوند  معترض 
را به  سوی باشگاه های خود بگیرند 
که در این سال ها توجهی به پرداخت 

مطالبات گذشته خود نداشته اند.
رفع  و  نون  قا درست  اجرای 
ایران  در  فوتبال  باشگاه های  بدهکاری 
نیازمند همراهی هواداران و مطالبه آن ها 
محبوب شان  تیم های  فعلی  مدیران  از 
این  منافع  و  سود  نهایت  در  که  است 
اتفاق نصیب همین تیم ها خواهد شد که 
در آینده نسبت به عقد قراردادها توجه 
را  مبلغی  و هر  دهند  به خرج  بیشتری 
پای برگه ها قرارداد درج نکنند که بعدا 

نقره داغ شوند.

محرومیت تیم های بدهکار به بازیکنان داخلی؛

به اجرای قانون برای همه احترام بگذاریم!

سید جالل حسینی، درباره تساوی 
آبادان  نفت  صنعت  برابر  پرسپولیس 
است  سخت  بازی ها  همه  کرد:  اظهار 
به  بازی  چند  انجام  با  خوشحالیم  اما 
صدر جدول رسیدیم و االن هم با وجود 
تساوی برابر صنعت نفت باز هم در صدر 
جدول هستیم. صنعت نفت تیم ریشه دار 
و پر قدرتی است که از بازیکنان خوبی 
بهره می برد. شرایط زمین و البته باد هم 

کار ما را سخت کرده بود.
او افزود: بعد از فینال لیگ قهرمان 
آسیا، تا به حال هیچ استراحتی نداشته ایم 
و این موضوع کار ما را سخت کرده است. 
با کمبود بازیکن فشار به کل تیم وارد 
اندازه  از  بازیکنان بیش  می شود. برخی 
بازی می کنند که این کار را سخت کرده 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  است.کاپیتان 
هم چنین گفت: وقتی کمبود بازیکن داریم 

در پست مهاجم وحید امیری و عالیشاه 
بازی می کنند که پست غیر تخصصی 
آن هاست. این موضوع واقعا کار را سخت 
کرده است. در پست های دیگر هم همین 
کامیابی نیا  کمال  داشت.  وجود  شرایط 
تخصصی  غیر  پست  در  بازی   6 یا   ۵

بردها  کرد. همه  بازی  دفاع  یعنی  خود 
که  نمی کند  توجه  کسی  و  می بینند  را 
بازیکنان فشار زیادی را تحمل می کنند. 
امیدوارم که هرچه زودتر بازیکنان جدید 

به ما اضافه بشوند.
کمیته  حکم  درباره  ادامه  در  او 

فوتبال  فدراسیون  بازیکنان  وضعیت 
دنبال  به  بازیکنان  که  این  گفت:  هم 
مطالبات خود باشند یک بحث است، اما 
خودم از چند باشگاه طلبکارم آیا جرات 
می کنند طلبم را از آن ها بگیرند؟ من از 
فدراسیون طلب دارم، جرات دارند پولم 
این  متاسفانه  بگیرند؟  فدراسیون  از  را 
پرسپولیس  قبال  در  که  است  کارهایی 
انجام می دهند. قانون خوب قانونی است 
این  امیدوارم  شود.  اجرا  همه  برای  که 

قانون برای همه اجرا شود.
ادامه درباره مشکالت  حسینی در 
مالی باشگاه پرسپولیس هم گفت: آن قدر 
بدهی و مشکالت در باشگاه وجود دارد 
که مدیران در حال پیگیری این موارد 
هستند. امیدوارم این مشکالت حل شود 
و بعد مطالبات بازیکنان هم پرداخت شود. 

االن فشار روی باشگاه زیاد است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

انتقاد کاپیتان پرسپولیس از اجرای سلیقه ای یک قانون؛

از فدراسیون فوتبال طلبکارم؛ کسی جرات دارد بگیرد!؟

سرمربی شهرخودرو می گوید حاضر 
نیست به خود بازیکن رضایت نامه بدهد 
و هر تیمی بازیکن می خواهد ابتدا باید با 

این باشگاه مذاکره کند.
تیم فوتبال شهرخودرو پس از این که 
مشخص شد مالکیتش قرار است از بخش 
خصوصی دوباره به بخش دولتی برگردد، 
به آرامشی موقتی دست پیدا کند و بتواند 
در دیداری خانگی پیکان را شکست دهد 
و ضمن پشت سر گذاشتن این تیم، به رده 
دهم جدول رده بندی لیگ بیستم برسد. 
مهدی رحمتی، سرمربی شهرخودرو درباره 
این پیروزی گفت: در بازی روز شنبه همه 
هم قسم شدیم تا با تمرکز کامل به زمین 
برویم. در وهله اول خدا را شکر بازیکنانم 
که  و هم چنین خوشحالم  سالم هستند 
توانستیم 3 امتیاز را به دست بیاوریم و 
باعث خوشحالی عالقه مندان به فوتبال 

در استان خراسان شویم. 
او درباره تغییر مالکیت این تیم نیز 

اذعان کرد: خیلی سخت است که با توجه 
به شرایط موجود، کادر فنی و بازیکنان 
روی بازی های خود تمرکز داشته باشند 
اما در این هفته و هفته گذشته اتفاقات 

خوبی برای تیم ما افتاد. 
و  نقل  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
انتقاالت فعلی نیز منطقی بود اگر بازیکنی 
از تیم ما را می خواهند به باشگاه زنگ 

بزنند و درخواست خود را مطرح کنند. 
به  کنایه  با  شهرخودرو  سرمربی 
این وسط یک  استقالل گفت:  مدیران 
مذاکره  بازیکن  با  متاسفانه  افراد  سری 
می کنند و به او عنوان می کنند خودت 
تا  بگیر  باشگاهت  از  را  رضایت نامه ات 
بازیکن تحت  ببندیم. این  با تو قرارداد 
فشار قرار می گیرد، هوایی می شود و در 

تمرینات دیگر دل به کار نمی دهد و در 
کنارش تیم ما هم آسیب می بیند. من 
مهدی رحمتی تا به حال چنین رفتاری 
نکردم و نخواهم کرد و به دنبال رفتار 
حرفه ای هستم تا کارها قانونی پیش برود.

تکرار می کنم هر کسی  افزود:  او 
بازیکنی از ما را می خواهد باید به کمیته 
نقل و انتقاالت باشگاه نامه بزند که هر 
چند نظر من در این کمیته بسیار تاثیرگذار 
است. ما به هیچ بازیکنی رضایت نامه نمی 
دهیم. من نمی توانم اجازه دهم بازیکن 
تیمم بدون جایگزین راحت برود و اگر 
کاسه  شد،  مصدوم  دیگر  بازیکن  یک 
»چه  کنم، چه کنم« دستم بگیرم که 
بازیکنم را به فالن باشگاه دادم و  چرا 
دست خودم خالی شد. من مسوولیتی در 
تیم شهر مشهد و نماینده استان خراسان 
دارم و باید پاسخگوی هواداران و مردم 
شهر مشهد باشم؛ به همین دلیل به راحتی 

اجازه جدایی بازیکنی را نمی دهم.

دلخوری مهدی از باشگاه استقالل؛

رحمتی: برای جذب بازیکن لطفا با باشگاه تماس بگیرید!

وکیل  و  فوتبال  بین المللی  وکیل 
از  شکایت  پرونده  در  مکانی  سوشا 
روش های  تشریح  ضمن  پرسپولیس 
مختلف باز شدن پنجره نقل وانتقاالتی 
پنجره  بودن  بسته  گفت:  باشگاه،  این 
نقل و  انتقاالت پرسپولیس فقط مربوط 

به موکل من نیست.
ر  د لیس  سپو پر ل  تبا فو تیم 
شنبه  روز  خود  فصل  دیدار  هفدهمین 
گذشته برابر صنعت نفت آبادان با تساوی 

بدون گل متوقف شد.
مهدی ترابی اولین خرید زمستانی 
وجود  با  گذشته  شنبه  روز  سرخپوشان 
سفر  در  پرسپولیس  کاروان  همراهی 
را  پرسپولیس  نتوانست  آبادان   به 

همراهی کند.
»آرش  گذشته  شنبه  طرفی  از 
یک  در  مکانی  وکیل سوشا  شکرریز« 

که  بود  کرده  اعالم  تلویزیونی  برنامه 
خاطر  به  ترابی  همراهی  صورت  در 
انتقاالتی،  و  نقل  پنجره  بودن  بسته 
پرسپولیس سه بر صفر بازنده خواهد شد. 
همین موضوع موجب شد تا هجمه های 
زیادی علیه این وکیل بین المللی فوتبال 

ایجاد شود.
شکرریز در گفتگو با دنیای جوانان، 
او به  با اشاره به هجمه هایی که علیه 
راه افتاد اظهار داشت: اگر من نمی گفتم 
بازیکن  این  از  پرسپولیس  بود  ممکن 
استفاده کند و نتیجه بازی سه بر صفر 
را  واقعیت  شود.  اعالم  حریف  سود  به 
گفتم که از این شکست جلوگیری کنم. 
خودم هوادار پرسپولیس هستم و دوست 
نداشتم این تیم به این خاطر شکست 

بخورد و حقیقت را عنوان کردم.
وضعیت  آخرین  مورد  در  وی 

ز  ا نی  مکا سوشا  یت  شکا نده  و پر
پرسپولیس افزود: امیدوارم این مشکل 
حل شود. پنجره داخلی نقل و انتقاالت 
پرسپولیس فقط به خاطر پرونده سوشا 
بسته نیست بلکه چندین و چند طلبکار 
به  شد.  منتشر  آنها  فهرست  که  دارد 
هستم  پرسپولیسی  خودم  اینکه  خاطر 
دارم  آگاهی  باشگاه کمی  از شرایط  و 
راهکارهای مختلف را برای کمک به 
به  توصیه ای  و  کردم  پیگیری  باشگاه 

باشگاه دارم.
این وکیل بین المللی فوتبال افزود: 
با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا 
پاداش  دریافت  امکان  ایران،  علیه 
فعلی  شرایط  در  پرسپولیس  آسیایی 
موجود نیست. بدیهی است که در این 
شرایط تنها راه احقاق حق پرسپولیس 
این است که باشگاه مبلغ یک میلیون 

بانک  به  را  آسیایی  پاداش  از  دالر 
مرکزی انتقال طلب کند و معادل ریالی 
آن را دریافت کرده تا از این نظر دچار 

مشکل نشود.
یک  بند  به  توجه  با  افزود:  وی 
اساسنامه فیفا که تاکید بر عدم دخالت 
به  من  دارد،  را  باشگاه  امور  در  دولت 
هستم  حاضر  پرسپولیسی  یک  عنوان 
را جهت  که کمک کنم و مجوز الزم 
اوفک  از  را  بین المللی  نقل وانتقاالت 
از  دور  کار  این  که  چرا  کنیم  دریافت 

دسترس نیست.
نه  ینگو ا  : د ا د مه  ا د ا یز  ر شکر
نمی تواند باشد که باشگاه ها در شرایط 
جوایز  نتواند  و هم  کرده  رقابت  نابرابر 
خود را دریافت کنند و هم از همکاری 
این  امیدوارم  باشند.  بی نصیب  داخلی 

مشکالت به زودی حل شود.

وکیل سوشا مکانی:

پرسپولیس هستم و می خواهم به باشگاه کمک کنم!
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید به تکمیل و تجهیز مجتمع 
فرهنگی هنری امام علی )ع( در دست ساخت شهر یزد به عنوان یک 
موضوع مهم ،گفت:توجه به نخبگان فرهنگی، هنرمندان و فراهم کردن 

امکانات برای فعالیت آنها بسیار ضروری است.
از  بازدید  در  عصرشنبه  صالحی  عباس  سید  ایرنا،  گزارش  به 
این مجتمع با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت های الزم برای انجام 
فعالیت های فرهنگی و هنری با قدردانی از تالش های اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی یزد  که با همکاری سایر بخش ها برای ساخت مجتمع 
اقدام های خوبی انجام شد، اظهار کرد: توجه به اصحاب فرهنگ و هنر 
و زمینه سازی الزم برای تالش بیشتر و ارتقای برنامه های آنها از جمله 

رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است .
همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد در این بازدید که 
جمعی از مسووالن محلی حضور داشتند به اهمیت تکمیل و تجهیز این 
مجتمع برای استفاده مطلوب جامعه هدف و عالقه مندان اشاره کرد و با 
قدردانی از همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، همراهی بیشتری 

را در این مورد خواستار شد.
وجود  و  هنری  و  فرهنگی  ظرفیت های  به  جوادیان زاده  مجید 
زیرساخت های مناسب  در استان اشاره کرد و با بیان اینکه برای گسترش 

برنامه ها و حمایت از هنرمندان و فرهنگیان مرتبط اقدام الزم به عمل 
می آید،  ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همانند 

گذشته مایه خیر و برکت باشد.
فیزیکی شامل سالن های  پیشرفت  با ۹6 درصد  این مجتمع  
آمفی تئاتر متعدد، تاالر مرکزی و یک سالن تخصصی با ظاهری بسیار 

زیبا و امکانات گسترده  در دست ساخت است.
یزد  استان  در  و هنری  فرهنگی  انجمن  هزار  اکنون یک  هم 

فعالیت دارد.
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی امروزدر آیین افتتاح کتابخانه 
مرکزی یزد ، علمی عمل کردن در فعالیت ها را از رویکردهای مهم 
این وزارتخانه اعالم کرد و گفت: مصداق این امر، انجمن های علمی 
کتابخانه های عمومی کشور است که بیش از هزار نفر از متخصصان 
حوزه علمی کتابخانه در این محفل حضور دارند و پشتوانه جریان های 

علمی هستند.
صالحی با اشاره به اینکه استان یکی از کانون های فرهنگ مکتوب 
ایران اسالمی است، اظهار کرد: امروز در آستانه بهار طبیعت، بهار اندیشه 
نیز در این شهرستان شکوفا شد و ثمره آن بیش از پیش بر این محیط 

و این منطقه پرتو افشانی می کند.

توجه به نخبگان فرهنگی و هنرمندان ضروری است

همایش  اجرایی  دبیر   
بیان  با  صلح،  برای  جنگ 
این که در دوره های تاریخی 
گوناگون مفهوم جنگ تغییرکرده است، 
جنگ  به  گوناگون،  اندیشه های  گفت: 

هویت  متفاوتی می دهند.
نشست  در  کاکایی  ر  لجبا عبدا
جنگ  شعر  لمللی  بین ا وبینار  خبری 
مروز  ا صبح  صلح«  برای  »جنگ 
موزه  باغ  در  اسفندماه(   1۷ )یکشنبه 
علمی  وبینار  این  درباره  مقدس،  دفاع 
و ادبی، گفت: برگزاری وبیناری با این 
موضوع، سال ها در ذهن من بود و به 
به عنوان  آن را  که  بودم  فرصتی  دنبال 
طرح به یکی از نهادهای فرهنگی ارائه 
دهم. گواه آن نیز تدوین کتاب بررسی 
شعر  در  پایداری  موضوعات  تطبیقی 

ایران و جهان است.
برای  اجرایی همایش جنگ  دبیر 
در  جنگ  کلی،  نگاه  در  افزود:  صلح 
است  منفور  پدیده ای  بشری،  فرهنگ 
شاعران  دیدگاه  مشترک  وجه  غالبا  و 
به  نسبت  جهان  سراسر  نویسندگان  و 
مقوله جنگ، تخریب، کشتار و مسائل 
سبعانه ای است که با پیشرفت تکنولوژی 
جنگ ها  خسارات  و  و  تلفات  آمار  هم 

باال می رود.
عر  شا ؛  سکا ر شیمبو ا  و ا یسو و
ادبیات  نوبل  جایزه  برنده  و  لهستانی 
می گوید: همیشه بعد از جنگ، یکی باید 
فنر کاناپه ها را بکشد و خرده شیشه ها را 
جارو کند...  یا پل الوار؛ شاعر فرانسوی 
می گوید دخترم خنده های معصومانه ات 
را  برایم بفرست، من مهمات کم آورده ام، 
به  متفاوتی  نگاه های  شعر  دو  این 
از  مقاطعی  در  زیرا  دارند.  مقوله جنگ 
تاریخ، جنگ ها سبب استحاله ارزش ها 
که  شدن  کشته  و  کشتن  می شوند، 
همواره در نگاه بشری کاری مذموم به 
شمار می رود، در بعضی جنگ ها مقدس 

شمرده شده است.
منظر  از  اگر  داد:  ادامه  کاکایی 
جنگ  به  ن  فا عر و  ین  د  ، فلسفه
متفاوتی  تحلیل های  به  کنیم  ه  نگا
می رسیم، غالبا در ادیان شرقی به ویژه 

در فرهنگ هندی بودایی، جنگ منفور 
تاریخ  از  دوره هایی  در  حتی  است. 
نداشتن سرباز  به  مانند چین  کشوری 
افتخار می کرد، اما در غرب به ویژه در 
نگاه افالطون و ارسطو، جنگ واقعیتی 
غیرقابل انکار و ستودنی برای دفاع از 

است. آرمان شهر 
وی با بیان اینکه در ادبیات ملل 
جنگ  درباره  زیبایی  تعابیر  مختلف، 
وجود دارد، ادامه داد: در تاریخ ملت ما 
نیز کمابیش به این امر توجه شده است. 
اگر به بررسی متون حماسی بپردازیم، 
و  داشتند  در جنگ حضور  ما  پهلوانان 
افتخار  خود  جنگاوری  و  فتوحات  به 
برخی  به  هم  اکنون  حتی  می کردند. 
را  مردمی  و  لشکرکشی  که  پادشاهان 
آزاد کردند افتخار می کنیم. از دیدگاه 
دین نیز باید گفت جهاد در اسالم یک 
نوع تکلیف محسوب می شود اما جنگ با 
کفار است. ایدئولوژی ها، مکاتب فکری 
و اندیشه های گوناگون، به جنگ هویت  
ایدئولوژی ها،  بدون  می دهند.  متفاوتی 
بدون فلسفه و دین، جنگ امری زشت 

و غیرقابل دفاع است.
این شاعر با اشاره به کنگره های 
ادبی در حوزه دفاع مقدس، گفت: محور 
مقدس  دفاع  سال  هشت  آن ها  بیشتر 

پیشین  جنگ های  به  کمتر  و  بوده 
ما  است.  شده  توجه  معاصر  تاریخ  در 
زبان های اقوام گوناگون ایرانی، ادبیات 
ایران  تاریخ  متفاوتی درباره  جنگ های 
در  پژوهش  حوزه  در  کمتر  اما  داریم 
گرفته  صورت  کاری  جنگ،  ادبیات 
است. ما ده ها قطعه شعر درباره جنگ 
با روسیه داریم، درباره سربازان عباس 
ایران  جنگ های  او،  نبردهای  و  میرزا 
منطقه  در  که  هایی  جنگ  عثمانی،  و 
زبان های  به  حتی  است،  بوده  هرات 
محلی و در ادبیاتی غیرفارسی نیز این 

اشعار وجود دارند.
کاکایی افزود: وظیفه و مأموریت 
و  اسالمی  انقالب  باغ موزه  مجموعه 
پژوهش،  اول  درجه  در  مقدس  دفاع 
و  یع  قا و کردن  مدون  و  بررسی 
در  ما  با جنگ های  مرتبط  موضوعات 
نگاهی  با  امسال  است.  معاصر  تاریخ 
متفاوت با برگزاری این همایش، وارد 
مسیر تازه ای می شویم که امیدواریم با 
همکاری اهالی این حوزه و رسانه ها به 

آن شکل و گسترش دهیم.
له  مقو و  د یش  هما ین  ا ر  د
تحلیل  نخست  است،  مدنظر  اصلی 
ارائه  ادبیات جنگ، دوم  جامعه شناسانه 
آثار در حوزه جنگ و صلح. شاعرانی از 

مصر، آرژانتین، آلمان و هند، مهمان ما 
خواستیم  که  هستند  همایش  این  در 
دبیرخانه  برای  اختصاصی  را  آثارشان 
ارسال کنند. آثار رسیده ترجمه خواهند 
در  شاعران  اختتامیه خودش  در  و  شد 
می خوانند،  را  اشعار  خط،  بر  حضور 
جنگ  موضوع  با  خارجی  شاعران  آثار 
جنگ های  درباره  به ویژه  و  پایداری  و 

خودشان است.
کاکایی در معرفی سخنرانان این 
همایش نیز گفت: احمد نادمی به صورت 
تخصصی درباره ادبیات جنگ سخنرانی 
غالمرضا  باقری،  عباس  کرد.  خواهد 
مصطفی  اسرافیلی،  حسین  اسماعیلی، 
محدثی، محسن راهجردی و حمیدرضا 
داخلی  سخنرانان  دیگر  از  شکارسری 
اشرف  همچنین  هستند.  برنامه  این 
الخیدری،  اصغر  علی  مصر،  از  ابوزید 
بوگهارت،  جوانا  بوگهارات،  توبیاس 
عزیز  و  راتی ساسکنا  باقرخان،  مهدی 
همایش  خارجی  سخنرانان  نیز  مهدی 

جنگ برای صلح هستند.
اختتامیه نخستین وبینار بین المللی 
شعر جنگ جنگ برای صلح، ساعت 16 
تا 18 روز شنبه 23 اسفندماه به همت 
انجمن شاعران موزه انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

عبدالجبار کاکایی:

جنگ بدون ایدئولوژی، زشت و غيرقابل دفاع است

»هفت نگاه« در بازار کتاب
»هفت  نگاه؛ نقد و بررسی مجموعه 
شعر گویشی »خیالت تا اَمی«« به کوشش 

عباس سلطانی منتشر شده است.
 این کتاب با نوشتارهایی از هوشنگ 
چالنگی، فرزاد آبادی، حبیب پیام،  مسعود 
صالح  اردشیر  سه دهی،  فرامرز  سرحدی، 
پور، عباس عبادی و عبدالرحیم قنوات در 
236 صفحه و با تیراژ 1۰۰۰ نسخه منتشر 

شده است.
از متن کتاب آمده است:  در بخشی 
می توان غزل بهبهان را نه از جهت شمار 

بلکه از بابت سختگی و سنجیدگی مدیون »عباس سلطانی« دانست، تا جایی 
که می توان شعر وی را معیار و مقیاس برای سنجش و تعیین و تشخیص 

سره از ناسره شعر گویشی تلقی کرد.
همچنین در نوشته پشت جلد متن کوتاهی از هوشنگ چالنگی و به 

خط او منتشر شده است: »غزلی به نام عباس سلطانی
سلطانی  عباس  است.  بهبهان  گویش  غزل  شاهوار  سلطانی  عباس 
متولد  سلطانی  عباس  دلتنگی هاست.  برزن  آریو  است...  زاگرس  بازمانده 
تکرارناشده هاست. عباس سلطانی غزل است، غزل دلتنگی ها، دلتنگی های 

نمی رسیم به آرزوها، آرزوهای کلمات شریف صلح، آزادی، عدالت...
عباس  غزل  از  داشتم  که  دیداری  یک بار  در  چالنگی  هوشنگ  من 
سلطانی، غزال های شیدا؛ شیداهای نرسیدن به چشمه، تیر خورده ام. من 

همان آهوی خسته ام، خسته، خسته.«

»تهران، قلهک، کوچه آفتاب« منتشر شد
»تهران،  کوتاه  داستان  مجموعه 
محدثه  نوشته  فتاب«  آ کوچه  قلهک، 

واعظی پور منتشر شد.
این مجموعه داستان در 68 صفحه، با 
قطع رقعی و قیمت 2۰ هزار تومان در نشر 

»عنوان« به چاپ رسیده است.
ه  مد آ ب  کتا ین  ا فی  معر ر  د
آفتاب«  کوچه  قلهک،  است:»تهران، 
شامل هشت قصه کوتاه است. تهران، عشق 
و فقدان، خط مشترک این داستان هاست. 
»بزرگراه  »بهجت آباد«،  تهران«،  »بام 

همت«، »خیابان بهار«، »قلهک«، »میدان خراسان«، »میدان فردوسی« 
و »میرداماد« داستان های این مجموعه هستند. 

این کتاب در مجموعه »نقره فام« و زیر نظر فرهاد قائمیان منتشر شده 
است. محدثه واعظی پور، روزنامه نگار از سال ۷۹ کارش را در رسانه های 
سینمایی آغاز کرده و با ماهنامه های فیلم و فیلم نگار و روزنامه های اعتماد، 

بهار، همشهری، ایران و... همکاری داشته است.

ضیاءالدین خالقی مطرح کرد
عاشقانه های آبکی و باندبازی

وجود  و  امروز  شعر  در  ملی  آیین های  و  سنت ها  نبود  از  خالقی  ضیاءالدین 
به  باید  این که  بر  و  آن می گوید  در  آن چنانی  باندبازی های  و  آبکی  عاشقانه های 

سنت ها نگاه امروزی داشت، تاکید می کند.
این شاعر در گفت وگو با ایسنا درباره جایگاه آیین ها و سنت های ایرانی در 
ادبیات و به ویژه شعر سال های اخیر اظهار کرد: با آن چه از بابت پرداختن به سنت ها 
و آیین ها در شعر معاصر می بینیم، می توان گفت از میان شاعران بعد از نیما، همانند 
شاملو، ابتهاج، کسرایی و به خصوص اخوان با زبان و نگاهی تازه به ملیت و سنت ها 

می پرداختند. اما بعد از آن ها دیگر چنین جلوه ای در شعر امروز نمی بینیم.
او سپس از وجود عاشقانه های آبکی و باندبازی های آن چنانی در شعر امروز 
گفت و افزود: وضعیت پرداختن به آیین ها و سنت های ملی حتی تا دهه ۷۰ هم 
خوب بود، بعد از آن رکودی ایجاد شد اما امروزه با وجود برخی شاعران اصیل 
است.  این چنینی  مسائل  به  پرداختن  و  آبکی  عشق های  شاعران  بیشتر  دغدغه 
شاعران اغلب به مسائل »من تو رو دوست دارم« و »تو منو دوست داری« و 
و  غزل  )چه  شعر  واقع  در  پرداخته اند؛  عاشقانه  مسائل  کردن  جلف  و  عریان  به 
چه شعر نو( پس از دهه ۷۰ به این سمت رفته و انگار دیگر پرداختن به سنت ها 

خیلی معنا ندارد.
خالقی همچنین با بیان این که پرداختن به آیین ها نیازمند سواد و فرهنگ است، 
گفت: من نمی خواهم به جوانان مان که از جوانان دیروز روشن فکرتر هستند، توهین 
کنم اما کم تر دیده می شود که به این مسائل بپردازند. امروزه آن ها که شاخص اند، 
میدان دار نیستند، مثال ما مجله ادبی خوبی نداریم یا اگر مجله ای هم داریم دست 
افراد متوسط رو به باال است که چیزی از سنت، فرهنگ و ملیت نمی دانند. اگر 

بدانند هم آن طور که شاعران بعد از نیما می دانستند، نمی دانند.
این شاعر در ادامه بیان کرد: آیین ها اصال در شعر امروز دیده نمی شوند و 
هر کس حرف خودش را می زند؛ درحالی که شعر یعنی حرف شخصی خود را به 
جامعه گسترش دادن و منیت خود را به من اجتماعی و سیاسی گسترش دادن تا 

مخاطب را هم دربرگیرد.
او به کیفیت گزیده شعرهایی که این روزها منتشر می شوند هم اشاره کرد و 
گفت: دغدغه من همیشه این است که یک سری از کارهای بعد از انقالب را )به 
ویژه در حوزه شعر نو( گزینش کنم. چون گزینش هایی که حاال درمی آیند، معلوم 
نیست براساس چه معیاری هستند و اغلب افرادی که این ها را انتخاب و منتشر 

می کنند، متخصص و صاحب نظر نیستند که میدان دار شعر ما شده اند.
ضیاءالدین خالقی همچنین با بیان این که همه چیز به نحوی به هم ریخته 
امروزی  نگاهی  با  باید  امروزی  شاعر  کرد:  اظهار  ندارد،  وجود  معیاری  هیچ  و 
آیین ها و سنت ها را نشان بدهد، اگر بخواهد آن ها را با نگاه گذشته نشان بدهد، 
واپس گرا می شود و این به درد نمی خورد. شاعر امروز باید کالسیک بشود نه این که 
کالسیک باشد. پس باید به هر چه در گذشته وجود دارد )از جمله سنت ها( هم با 

نگاه امروزی نگاه کنیم.
او در پایان درخصوص پرداختن به آیین های غیرایرانی در شعر امروز گفت: من 
چنین چیزی را ندیده ام اما اگر وجود دارد، با آن مخالف ام، چون ما باید از خودمان 
بگوییم، نویسنده یا شاعر حرفه ای و جهانی کسی است که یک نویسنده یا شاعر 

بومی باشد و ما اول باید بومی باشیم و بعد جهانی.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

بررسی تخصصی ۶00 اثر برای اهدای نخستین 
جایزه کتاب تاریخ انقالب اسالمی

 رئیــس پژوهشــکده تاریــخ معاصــر گفــت: بــرای اهــدای نخســتین 
جایــزه کتــاب تاریــخ انقــالب اســالمی 6۰۰ اثــر مــورد ارزیابــی تخصصــی 

قــرار گرفــت.
نشســت خبــری نخســتین جایــزه »کتــاب تاریــخ انقــالب اســالمی« 

امــروز بــه صــورت زنــده از پلــت فــرم اســکای روم پخــش شــد.
ــن  ــز در ای ــر نی ــخ معاص ــکده تاری ــس پژوهش ــی رئی ــی حقان موس
نشســت اظهــار داشــت: براســاس فهرســتی کــه خانــه کتــاب و ادبیــات 
ایــران در اختیــار مــا قــرار داد و براســاس آمــار از کتابفروشــی هــا حــدود 
2 هــزار و 6۰۰ اثــر کــه ارتبــاط مســتقیم بــا موضــوع جشــنواره داشــتند 
مــورد ارزیابــی کلــی و از ایــن تعــداد در مرحلــه بعــد داوری 6۰۰ اثــر مورد 
ــرای  ارزیابــی تخصصــی قــرار گرفــت کــه از ایــن مجموعــه تعــدادی ب

دریافــت جایــزه انتخــاب شــدند.
وی کلیــات، خاطــرات، مســتندنگاری، تحقیقــات و پژوهــش هــای 
ــوان  ــودک ونوج ــان ک ــفاهی، رم ــناد ش ــفاهی، اس ــخ ش تاریخــی، تاری
عنــوان گــروه هــای در نظــر گرفتــه بــرای انتخــاب در جایــزه 
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن جشــنواره بــه منظــور کمــک بــه حافظــه 
تاریخــی جامعــه ایــران برگــزار مــی شــود چــون تاریــخ ســند هویــت 
ــص و مخــدوش از  ــت ناق ــر روای ــی اســت و اگ ــر ملت ــنامه ه و شناس
ــده هــر کشــوری  ــه شــود خــود بخــود در آین ــی ارائ ــن ســند هویت ای

ــر ســوء بگــذارد. ــد اث مــی توان
بــه گفتــه وی گــروه هــای بررســی شــده بــرای دریافت جایــزه کتاب 
تاریــخ انقــالب اســالمی در دو بخــش شــامل کتــاب هــای منتشــر شــده 
در ســال هــای ۹۷ و ۹8 و کتــاب هــای 38 ســال پــس از انقــالب دســته 

بنــدی شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
حقانــی بــه حمایــت مالــی و معنــوی از برگزیــدگان جایــزه کتــاب 
تاریــخ انقــالب اســالمی اشــاره کــرد و گفت: حــدود 4۵ نفــر در کار داوری 

بــه مــا کمــک کردنــد.
مدیرعامــل خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران نیــز در ایــن نشســت گفت: 
اولیــن جایــزه کتــاب تاریــخ انقــالب اســالمی بــا هــدف ارتقــای فرهنــگ 
و حافظــه تاریخــی جامعــه اســالمی ایــران و حفــظ اســتقالل و هویــت 
فرهنگــی، شناســایی و معرفــی کتاب هــای برتــر در حــوزه تاریــخ انقــالب 
اســالمی )ریشــه ها و پیامدهــا(، کمــک بــه اعتــالی ســطح دانــش تاریخی 
و فرهنــگ مکتــوب، مقابلــه بــا تحریــف تاریــخ انقــالب اســالمی، حمایت 
و تشــویق مؤلفــان و پدیدآورنــدگان متعهــد و متخصــص سراســر کشــور 
در ایــن حــوزه بــا همــکاری خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران و پژوهشــکده 

تاریــخ معاصــر برگــزار مــی شــود.
ــر  ــه در اواخ ــه ای ک ــاس تفاهمنام ــزود: براس ــکار اف ــوب دهقان ای
آبــان و آذر امســال بــا پژوهشــکده تاریــخ معاصــر داشــتیم جایــزه کتــاب 
تاریــخ انقــالب اســالمی برنامــه ریــزی شــد و بالفاصلــه آییــن نامــه ای 
در ایــن زمینــه بــا حضــور متخصصــان و کارشناســان مربوطــه تدویــن و 

بــه امضــای مشــترک رســید.
مدیرعامــل خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران از برگزاری مراســم اختتامیه 
ــخ انقــالب اســالمی در روز شــنبه 23 اســفند  ــاب تاری ــزه کت اولیــن جای
ــه صــورت حضــور  ــران ب ــات ای ــاب و ادبی ــه کت در ســالن عاشــوری خان

ــر داد. ــتی خب ــیوه نامه های بهداش ــت ش ــدود و رعای مح
وی همچنیــن بــه اقدامــات خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران در ســال 
۹۹ اشــاره کــرد و گفــت: مــا فعالیــت هــای ســال جــاری را بــا لحــاظ دو 

مســاله شــیوع ویــروس کرونــا و ادغــام موسســات آغــاز کردیــم.
دهقانــکار افــزود: یکــی از اقدامــات مــا برگــزاری اولیــن نمایشــگاه 
مجــازی کتــاب تهــران بــود کــه نقــاط قــوت و ضعــف زیــادی هــم در آن 
شــاهد بودیــم امــا مــی تــوان گفــت اگــر ایــن ادغــام صــورت نمــی گرفت 

برگــزاری نمایشــگاه کتــاب خیلــی ســخت مــی شــد.
وی ادامــه داد: همچنیــن بــا فاصلــه کمتــر از یــک مــاه چهارمیــن 
طــرح فصلــی کتــاب )زمســتانه کتــاب( اجــرا شــد. تصــور بــر ایــن بــود 
کــه فاصلــه کــم بین برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران و زمســتانه خرید 
و اســتقبال مــردم در زمســتانه را تحــت الشــعاع قــرار دهــد امــا نتیجــه 

حاصــل یــک غافلگیــری در برداشــت.
وی بــه اســتقبال اســتان هــا از ایــن طرح اشــاره کــرد و گفــت: خرید 
کتــاب و اســتقبال مــردم و نیــز پررنــگ شــدن اســتان های مختلف کشــور 

در نمایشــگاه از مــوارد قابــل توجه ایــن دوره بود.
 ایــن دوره از طــرح زمســتانه کتــاب ۹۹ با مشــارکت و اســتقبال ۹3۷ 
کتابفروشــی فعــال از 31 اســتان کشــور بــه پایــان رســید و در مجمــوع 
ــون و  ــارد و 3میلی ــغ 214 میلی ــه مبل ــاب ب ــزار و 2۷6 نســخه کت 44۰ ه

1۹۹هــزار و 6۷4 ریــال بــه فــروش رســید.  
ــارس ،  ــم، ف ــان، ق ــوی، اصفه ــان رض ــران، خراس ــتان های ته اس
ــزو  ــتان ج ــدران و خوزس ــالن، مازن ــرقی، گی ــان ش ــتان، آذربایج کردس
پرفروش تریــن اســتان ها بــر اســاس مبلــغ فــروش بودنــد و اســتان های  
تهــران، خراســان رضــوی، اصفهــان، قــم، فــارس، گیــالن، آذربایجــان 
ــدران، خوزســتان و مرکــزی جــز  پرفــروش تریــن اســتان  شــرقی، مازن

هــا بــر اســاس تعــداد کتــاب شــناخته شــدند.

پاییز  فصل  برگزیده  کتاب  سه   
13۹۹ جایزه کتاب ماه و سال کودک و 
نوجوان معرفی شدند و در آیین ویژه ای 
با اهدای مرغک سیمین از صاحبان آثار 

قدردانی شد.
 در آیین اهدای جوایز این رویداد 
که صبح روز 16 اسفند 13۹۹ در کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
اثر   14 میان  از  اثر  سه  شد،  برگزار 
راه یافته به مرحله نهایی، برگزیده شد.

ز  ا متشکل  فصل  این  وران  دا
داستان  نویسنده  نجفی  لمجید  عبدا
داستان  نویسنده  کتبی  نوجوان، سرور 
کودک،  شاعر  قاسم نیا  شکوه  کودک، 
فرهاد  و  نوجوان  شاعر  ملکی  بیوک 

مینایی مروج کتاب بودند.
هیات داوران اثر الینا در عروسی 
به صرف خارش به نویسندگی مژگان 
از  کلهر و تصویرگری سارا طبیب زاده 
انتشارات افق کتاب های فندق را حائز 
دریافت جایزه مرغک سیمین ماه مهر 
همین جاست  ققنوس  نستند.کتاب  دا
نویسندگی  به  نوجوان  سنی  رده  در 
ز  ا شده  منتشر  و  سرمشقی  فاطمه 
به  موفق  نیز  پیدایش  انتشارات  سوی 
کتاب  سیمین  مرغک  جایزه  دریافت 

ماه آبان شد.
ترین  ر دو نه ی  شا شعر  کتاب 
بهترین  از  گزیده ای  جهان  مترسک 
انتشارات  از  توالیی  حسین  شعرهای 
این  آذر  ماه  سیمین  مرغک  نیز  گویا 
این  اساس  کرد.بر  دریافت  را  جایزه 
خبر از میان 216 عنوان کتاب رسیده 
سال  و  ماه  کتاب  جایزه  دبیرخانه  به 
کودک و نوجوان تا پایان فصل پاییز، 
و  داستان  شعر،  کتاِب  عنوان   181

نمایش نامه به مرحله داوری رسیدند.
و  شعر  تخصصی  ی  کمیته ها
عنوان   14 نوجوان  و  کودک  داستان 
شعر  کتاب  عنوان  دو  شامل  را  کتاب 
نوجوان،  شعر  عنوان  چهار  کودک، 
شش عنوان داستان کودک و دو عنوان 

داستان نوجوان را به عنوان نامزدهای 
سال  و  ماه  کتاب  جایزه  پاییز  فصل 
کودک و نوجوان تشخیص و در اختیار 

داوران نهایی این رویداد قرار دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل کانون، داوران جایزه  
نوجوان  و  کودک  سال  و  ماه  کتاب 
بخشی  در   ،۹۹ پاییز  فصل  در  کانون 
بیانیه پایانی خود اشاره کردند در میان 
کتاب های  شده،  بررسی  کتاب های 
ترجمه همچنان جای بیشتری از بازار 
با  گرفته اند.  اختیار  در  را  ایران  کتاب 
آثار  ترجمه  به  نیاز  نمی توانیم  این که 
اما  بگیریم،  نادیده  را  خارجی  برتر 
کم مایه  و  کم جان  سوی  به  حرکت 
کم مایه  و  آشفتگی  و  لیف  تا شدن 
توجه  جای  شده  ترجمه  آثار  بودن 
کامل  رعایت  شاید  دارد.  تاسف  و 
قانون کپی رایت بتواند تا حدی از این 
آشفتگی و انتخاب های غیرکارشناسانه 

جلوگیری کند.

داوران تاکید کردند: متاسفانه هم 
در میان کتاب های ترجمه شده، هم در 
آثار تالیفی شاهد بی توجهی پدیدآوران 
سادگی  و  سالمت  رعایت  به  ر  ثا آ
یکی  بی تردید  بوده ایم.  فارسی  زبان 
کودکان  ادبیات  عمده  رسالت های  از 
و  بچه ها  به  زبان آموزی  نوجوانان  و 
به  فارسی  زبان  چشاندن شیرینی های 
به  بی توجهی  این  متاسفانه  آن هاست. 
کتاب ها  از  بسیاری  در  درست نویسی 
حتی کتاب های شعر قابل توجه است.

بیانیه  این  پایان  در  داوری  گروه 
این روزگار  امیدواری کردند در  اظهار 
علت های  بر  مزید  کتاب  گرانی  که 
دوری از مطالعه شده است، نویسندگان، 
به  همت  کمر  که  ناشرانی  و  شاعران 
خدمت در میدان ادب کودک و نوجوان 
بسته اند بتوانند با توجه به کاستی های 
کتاب های کودکان و نوجوانان قدم های 
سطح  بردن  باال  ه  را در  موثرتری 

عالقه مندی بچه ها به کتاب بردارند.

کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان هر سال، هر فصل و هر ماه 
برترین کتاب های کودک و نوجوان را 
انتخاب و آن ها را به مخاطبان معرفی 
مانند  جایزه هایی  آثار  این  به  البته  و 
 . . و. زرین  مرغک  سیمین،  مرغک 

اهدا می کند.
این جایزه که با عنوان کتاب ماه 
و سال کودک و نوجوان برگزار می شود، 
مناسب  کتاب  انتخاب  در  است  قرار 
برای کودکان و نوجوانان به خانواده ها 
ناشران  از  را  بهترین ها  و  کند  کمک 

خریداری و در اختیار آن ها قرار دهد.
یک  به  ماه  هر  که  جایزه ای   
نویسنده، شاعر یا مترجم یا در پایان هر 
فصل به یک ناشر اهدا می شود، مرغک 
شامل یک  و  است  گرفته  نام  سیمین 
نشان با همین عنوان، تندیس، لوح و 
نشان  لبته  ا و  می شود  نقدی  جایزه  
مرغک زرین، تندیس، لوح و جایزه ی 
نقدی هم به کتاب سال تعلق می گیرد.

برگزیدگان مرغک سیمین پر گشودند
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تصویری دیده نشده از نیمایوشیج و همسرش عالیه صوراسرافیل
اختصاصی دنیای جوانان

خوشا به تربت پاک تو
 سجده بردن ما

فاضل نظری

تویی که نام تو در صدر سربلندان است
هنوز بر سر نی چهره تو خندان است

اگر در آتش مهرت گداختیم چه غم
جزای سوختگان در غمت دو چندان است

به احتیاج سراغ از غم تو می گیریم
که غم قنوت نیاز نیازمندان است

از آن زمان که گرفتی ز مردمان بیعت
جدال عهدشکن ها و پاییندان است

خوشا به تربت پاک تو سجده بردن ما
تویی که نام تو در صدر سربلندان است
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محمدرضا گلزار با هفت خوان مي آید

شورای  اسفندماه  جلسه  در 
محتوای  تطبیق  و  کلی  موافقت نامه 
در  برنامه  چند  انتشار  مجوز  با  ساترا 
فراگیر  تصویر  و  صوت  رسانه های 
دارای مجوز از ساترا موافقت شد که 
بر این اساس، مسابقه هفت خوان به 

کارگردانی  منیری،  مهدی  تهیه کنندگی 
مسعود شامحمدی و اجرای محمدرضا گلزار در صورت تایید معاونت تنظیم 
بازار و توسعه کسب و کار ساترا در خصوص رعایت الزامات اقتصادی و 
مدل درآمدی مشروع به صورت اینترنتی منتشر خواهد شد. مستند لذت 
سفر به تهیه کنندگی و کارگردانی کیکاوس یاکیده نیز در پلتفرم ها منتشر 
می شود. همچنین 2 برنامه ترکیبی بازی نما به تهیه کنندگی علی مجیدی 
و کارگردانی کیارش فرمانی و آرتیک به تهیه کنندگی علی مجیدی و 
کارگردانی محمدحسین رحیم از پلتفرم های اینترنتی منتشر خواهند شد.

دارا حیایي و فصل چهارم از سرنوشت!

تولید،  پیش  مرحله  پایان  با 
سریال  چهار  فصل  تصویربرداری 
تهران  در  آینده  هفته  سرنوشت،  از 
خردمندان  محمدرضا  می شود.  آغاز 
تحویلیان  اکبر  علی  و  کارگردانی 

تهیه کنندگی این سریال را به عهده دارند. 
از فیلمنامه توسط  از نیمی  همچنین بیش 
محمدمحمود سلطانی و روح اهلل صدیقی به نگارش درآمده است و حدود 
2۰ قسمت از متن ها آماده است و بازیگران اصلی که در فصل های گذشته 
بازی می کردند نیز در این فصل از سریال مقابل دوربین خردمندان خواهند 
رفت. مسعود پاکدل، دارا حیایی، کیسان دیباج، فاطیمه بهارمست، مجید 
واشقانی، کامران تفتی، لیال بلوکات، مریم کاظمی، فریبا نادری، علیرضا 
استادی، مهدی صبائی، مائده طهماسبی، علیرضا آرا و پوریا پورسرخ از 

بازیگرانی هستند که در این فصل از سریال به ایفای نقش می پردازند.

قطعه بین المللي علیرضا قرباني منتشر شد

صفحه  ر  د نی  با قر ضا  علیر
انتشار  از  اینستاگرام  در  شصحي اش 
گروه  یک  همکاری  با  عروج،  قطعه 
قربانی  علیرضا  داد.  خبر  فلسطینی 
درباره این قطعه نوشت: قطعه عروج، 

و  عاطفی  احساسی  رابطه  یک  محصول 
در  هنرمند  چند  مابین  شده  ایجاد  انسانی 
این شرایط دشوار و پیچیده  این کره  خاکی است که در  نقاط مختلف 
زندگی در جهان، به صورت یک قطعه موسیقی متبلور و خلق شده است. 
تالشمان در خلق این اثر ایجاد فضای خاص موسیقایی است که هر کسي 
بتواند با قدرت ذهن و خیال خود همراه با نُت های موسیقی و اشعار ناب 
و عارفانه ابوسعید ابوالخیر، با پِر پرواِز خیال، آزادانه و بدون قید زمان و 
مکان و با حس ناب رهایی و آزادی به هر کجا که دلش می خواهد در 

دنیای حقیقی سفر کند.
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راه جذب مخاطب دوباره
ناهید مسلمي: برخي از سیاست هاي 

مدیران تلویزیون باید عوض شود

سالها  که  است  تئاتر  بازیگران شاخص عرصه  از جمله  ناهید مسلمي 
در عرصه تصویر نیز فعالیت داشته و از سینما تا تلویزیون و شبکه خانگي 
در نقش هاي مختلف درخشیده است. او که در چند سریال تلویزیوني ایفاي 
نقش کرده معتقد است که این روزها سیاست هاي تلویزیون چندان درست 
نیست و باید تغییراتي در نحوه مدیریت و سیاست هاي کلي آن ایجاد شود. او 
معتقد است قدم اول جذب بازیگران پیشکسوت در تلویزیون عمل به تعهدات 
مالی است و وقتی که پیشکسوتان بی عهدی می بینند، معلوم است که قید 

همکاری را می زنند.
ناهید مسلمی در تازه ترین مصاحبه خود درباره برخي از مشکالت مالي 
و عدم پرداخت ها صحبت کرده و مي گوید: من هنوز دستمزد سریال نوروزی 
هیات مدیره، را بعد از 3 سال دریافت نکرده ام و همچنان بابت این سریال 
طلبکارم و در این شرایط معلوم است که دلسرد می شوم. نباید با بدحسابی 
در پرداخت دستمزد، بازیگران سریال های تلویزیونی را دلسرد کرد، چون این 
بازیگران  تاثیرات بدی دارد و باعث جدایی  بدحسابی ها روی کیفیت کارها 
مطرح از پروژه ها می شود، ضمن اینکه وقتی شما در طول کار مدام فکر کنید 
که آیا به موقع پول تان را می دهند یا نه خودش روی روحیه و تمرکز بازیگر 
تاثیرگذار است و عمال روی اثر هم نمی تواند بی تاثیر باشد. خودم به خاطر 
بدحسابی قبلی، بازی در 2 سریال را که برای ایام عید ساخته می شد، نپذیرفتم، 

چون فکر کردم ممکن است مجددا در دست انداز بیفتم.
این بازیگر پیشکسوت درباره کیفیت محصوالت تلویزیون در سال های 
تعجب  من  اما  دهد،  ارتقا  را  سریال هایش  باید سطح  تلویزیون  گفت:  اخیر 
می کنم که در شکل داستان گویی و فضاسازی کارها سالیان درازی است که 
این در حالی است که سریال های خارجی  شاهد هیچگونه تحولی نیستیم. 
روز به روز سطح کیفی آثار خود را باال می برند و در جذب مخاطب مرزها را 
درمی نوردند. بدیهی است که ساختار سریال سازی اگر خود را به روز نکند و به 
فکر راه ها و شیوه های تازه تر نباشد، از مخاطب جا می ماند چراکه این عرصه 
دیگر عرصه رقابت با بازارهای جهانی است. به نظرم صداوسیما بخشی از 
مخاطبان را از دست داده است و باید برای ارتقای کیفی کارهایش دست به 
سیاستگذاری های جدید بزند. اینکه برخی بازیگران ترجیح می دهند در شبکه 
تلویزیون است. وقتی  خانگی کار کنند یک دلیلش بدحسابی تهیه کنندگان 
بازیگر می بیند برای دریافت حق و حقوقش از سریالی تلویزیونی باید مرتب 
بدود و به جایی نرسد، طبیعتا به سمت رسانه ای می رود که حقوقش را به موقع 
پرداخت کند. به نظرم این نیاز وجود دارد که مدیران تلویزیون در بخشي از 
سیاست هاي خود تجدیدنظر کرده و تغییراتي را ایجاد کنند تا هم هنرمندان با 
خیال آسوده در آثار تلویزیوني حضور پیدا کنند و هم مخاطبان پاي برنامه هاي 

باکیفیت تر و بهتر بنشینند.
تلویزیون  نوروزی  برنامه های  برای  پیشنهاداتش  درباره  مسلمی  ناهید 
و  آثاری هستند که مضمونی شاد  برنامه ها،  بهترین  نوروز  ایام  برای  گفت: 
کمدی دارند و خود من االن در رادیو مشغول ضبط چند تئاتر و سریال طنز 
و کمدی برای ایام عید هستم که مسئوالن رادیو بر تولید آن تاکید داشتند. 
رادیو هم به اندازه تلویزیون به محصوالت نوروزی شاد و مفرح نیاز دارد و 
خوشبختانه کم نیستند مخاطبانی که همچنان با رادیو مانوس هستند و دلشان 

می خواهد بیشتر بشنوند تا ببینند.

رونمایي از گریم امین حیایي در برف آخر

فیلمبرداری  آغاز  با  همزمان 
فیلم سینمایی برف آخر به کارگردانی 
تصاویر  اولین  عسگری،  امیرحسین 
فیلم  این  در  حیایی  امین  حضور  از 
منتشر شد. فیلمبرداری فیلم سینمایی 
برف آخر، به نویسندگی و کارگردانی 

تهیه کنندگی حسن  و  امیرحسین عسگری 
مصطفوی که چندی پیش در شمال کشور آغاز شده بود همچنان ادامه 
دارد و امین حیایی در نقش و چهره ای متفاوت جلوی دوربین رفته است. 
برف آخر، نگاهی متفاوت به روزمرگی های یک دامپزشک دارد و عمده 
سکانس های آن در برف فیلمبرداری می شود. پیش از این بازی مجید 
صالحی و الدن مستوفی نیز در برف آخر آغاز شده است و تدوین آن به 
زودی و هم زمان با فیلمبرداری آغاز می شود. الزم به ذکر است مجید 
صالحي این روزها به دلیل ابتال به کرونا در قرنیطیه خانگي به سر مي برد.
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واقع  به  کرونا  بیماري  روزها  این 
هنر  عرصه  به  را  صدمات  بیشترین 
خصوصا موسیقي زده است. در شرایطي 
که پروژه هاي سینمایي و تلویزیوني و 
حتي برخي تئاترها در حال انجام هستند، 
هیچ کنسرتي در کشور برگزار نمي شود و 

عمال موسیقي کماکان در خواب به سر 
موزیسین  چکناواریان،  لوریس  مي برد. 
بین المللي و شاخص موسیقي کشورمان 
که یکي از اساتید بالمنازع این عرصه 
به شمار مي رود در یک سال اخیر بیشتر 
فعالیت هاي خود را تعطیل کرده است و 

عمال خانه نشیني را ترجیح داده است.
لوریس چکناواریان درباره وضعیت 
این روزهاي جامعه و البته عدم حضور 
در فعالیت هاي مختلف مي گوید: بیماری 
من  سن  با  فردی  برای  طبیعتا  کرونا 
خطرناک تر از سایرین است، به همین 

خانه  مدت  تمام  دادم  ترجیح  دلیل 
منزل  ضرور  بسیار  موارد  جز  و  بمانم 
رعایت  با  کردم  سعی  نکنم،  ترک  را 
تمام نکات بهداشتی تا امروز به لطف 
خدا به این بیماری مبتال نشوم. خدا را 
شکر می کنم که با وجود شیوع بیماری 

سالمتی  در  سخت  وضعیت  و  کرونا 
جامعه همچنان می توانم نفس بکشم و 
توان زیستن برایم مانده است.  واقعیت 
تمامی  برای  کرونا  بیماری  شیوع  امر 
بوده  بغرنج  و  کننده  ناراحت  اتفاقی  ما 
این  از  هم  کنار  در  باید  منتها  است، 
ما  کنیم،  عبور  هم  خطرناک  وضعیت 
مردمانی  داریم،  فرهیخته ای  مردمان 
کنار  در  سخت  شرایط  در  همیشه  که 
یکدیگر هستند و مطمئنم از پس این 

بیماری هم برخواهند آمد.  
وضعیت  ایران  ملی  ارکستر  رهبر 
عمومی خود را خوب خواند و اظهار کرد: 
بیماری کرونا طبیعتا برای فردی با سن 
من خطرناک تر از سایرین است و همانطور 
که اشاره کردم به همین دلیل ترجیح دادم 
تمام مدت خانه بمانم و جز موارد بسیار ضرور 
منزل را ترک نکنم و تقریبا تمام فعالیت هاي 

موسیقیایي من تعطیل شده است.
شروع  احتمال  به  اشاره  با  وی 
امیدوارم  افزود:  داخلی  واکسیناسیون 
به  واکسیناسیون  سریعتر  هرچه  که 
صورت سراسری آغاز گردد، این اقدام 
امیدبخش  مردم  تمام  برای  می تواند 
باشد، خوشبختانه شنیده ام که پزشکان 
این  آغاز  مشغول  سرعت  به  داخلی 
به  شخصا  و  هستند  واکسیناسیون 
شود  عمومی  اقدام  این  اینکه  محض 
واکسن  خودم،  سالمت  حفظ  برای 
واکسن  پیرامون  می زنم. صحبت هایی 
کرونا  بیماری  خارجی  یا  و  داخلی 

که  وقتی  ترجیحا  است،  شده  مطرح 
به  نزدیک  داخلی  پزشکان  می بینم 
یکسال روبروی این بیماری ایستاده و 
جنگیده اند وظیفه خود می دانم که از آنها 
حمایت کنم، آنهایی که در سخت ترین 
شرایط موجود لحظه ای تعلل نکردند و 
شاهد بودیم که به خاطر مردم از جان 
خود نیز گذشتند. آنچه مشخص است 
اینکه شخصا واکسن داخلی کرونا و یا 
واکسنی که مورد تایید پزشکان داخلی 
باشد را تزریق می کنم، مطمئنم که این 
اقدام می تواند الگویی مناسب برای این 
باشد که تمامی افراد به طور جامع شروع 

انجام این اقدام عمومی نمایند.  
مورد  در  ریان  وا چکنا لوریس 
ایام کرونا تصریح  فعالیت های خود در 
کرد: یکسال وقت داشتم که هرچه در 
ذهن داشتم را روی کاغذ پیاده کنم، در 
حال حاضر قطعات مختلف و متنوعی را 
نوشته ام که امیدوارم بعد از پایان بیماری 
کرونا بتوانم آنها را روی صحنه ببینم.  
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: 
بیماری کرونا برای همه ما فاجعه ای عظیم 
بود، طبیعتا سخت است که این فاجعه را 
اما  کنیم،  تلقی  فرصت  یک  عنوان  به 
شخصا تمام سعی ام را انجام دادم تا بتوانم 
خانه نشینی  و  آمده  وجود  به  فرصت  از 
اجباری حاصل از بیماری کرونا استفاده 
کنم و بهترین آثارم را بنویسم و امید دارم 
بعد از پایان یافتن این بیماري بسیاري از 

این آثار را به مرحله اجرا برسانم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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آگهی 
مناقصه عمومی 

شماره 2-99-60

بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر در نظر دارد عملیات آبیاری در سطح مزارع شرکت 
را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. در همین راستا از پیمانکارانی که دارای 
سوابق کافی در این زمینه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ نشر این آگهی  منحصرا در اوقات 
اداری )به استثنا روز های پنج شنبه و ایام تعطیل رسمی( جهت دریافت اسناد با به همراه داشتن رزومه کاری به نشانی: 
اهواز کیلومتر 4۵ جاده خرمشهر )جاده امام جعفر صادق )ع(( شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر مدیریت بازرگانی- امور 
قراردادها مراجعه یا جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن ۰6133132۰۹2 و نمابر ۰6133132۰۹3 تماس حاصل نموده یا به 

وب سایت شرکت به آدرس http://www.ak-sugarcane.ir مراجعه نمایند.
1- مبلغ برآورد اولیه: 1۰۹/422/162/۰۰۰ ریال می باشد.

2- مدت قرارداد: یکسال شمسی می باشد.
3- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی الزامی است.

4- سپرده شرکت در مناقصه: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۵- هزینه درج این آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه 13۹۹/12/26 می باشد.
شناسه آگهی: 11۰۹3۹۷

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر

محمد حسین زاده

فیلمسازان زن در کشورمان حاال 
سبقت  گوي  که  هست  لي  چندسا
و  ربوده اند  خود  مرد  همتایان  از  را 
ر  بسیا که  مي کنند  خلق  را  ثاري  آ
درخشان هستند. شهربانو، دومین فیلم 
کارگردان  مقام  در  بحرالعلومی  مریم 
نه،  مادرا مضمونی  فیلم  این  است، 
که  دارد  اجتماعی  و  آسیب شناسانه 
مبتنی بر چالشی در یک خانواده روایت 
بهناز  صدرعرفایی،  فرشته  می شود. 
جعفری، گالره عباسی، سامان صفاری، 
و  کیان ارثی  علی  محمدولی زادگان، 
بهرنگ علوی، با حضور یوسف تیموری 
و با صدای افتخاری مه لقا باقری در این 

فیلم حضور دارند.
فیلم  بحرالعلومی کارگردان  مریم 
دنیاي  با  گفتگو  در  شهربانو،  سینمایی 
چگونگی  و  اثر  این  درباره  جوانان 
شکل گیری ایده آن بیان کرد: شهربانو، 
خواندم  که  صفحه ای   3 طرح  یک  از 
کامال  مادر،  یک  دغدغه  شد.  شروع 
تصورم از همان لحظه اول این بود که 
می تواند  که  است  مواجه  چالشی  با  او 

در  بسا  چه  و  باشد  گیر  همه  چالشی 
جامعه ما نیز  وجود دارد و می تواند با 
مخاطب ارتباط خوبی برقرار کند. آقای 
دوران کودکی  از  تیمورتاش خاطره ای 
در  خانواده ای  از  خودشان  نوجوانی  و 
تعریف  می کردند  زندگی  که  محله ای 
کرد که طرح اولیه فیلمنامه از آن حاصل 
و  حقوقی  میدانی،  تحقیقات  با  و  شد 
واقعیت  به  تا  کردیم  تالش  قضایی 
نزدیک شویم که  مانند شهربانو  زنانی 
تصور می کنم تا حدود زیادی موفق شده 
نگارش   ۹8 بهار  از  نهایت  در  باشیم. 
فیلمنامه توسط آقای تیمورتاش شروع 
شد و چندین بار بازنویسی کردیم تا دی 
ماه که فیلمبرداری انجام و  تا جشنواره 
طول  به  فیلم  تولید  کار  گذشته  سال 
انجامید. فیلم به لحاظ مضمون، داستان 
و مادرانه بودن نه به شکل همیشگی، 
قرار  فیلم ویژه  قامت یک  می تواند در 
گیرد. در کمتر فیلمی دیدیم که مادری  
کامال به شکل یک ضدقهرمان ظاهر 
شود و روند فیلم این ضدقهرمان را به 
که  آن  با  کند.  تبدیل  قهرمان  نوعی 
سلیقه ام کامال قهرمان پرور و قهرمان 
قهرمان  این  کردم   تالش  است،  ساز 

پروری به نوعی دیگر با جنسی کامال 
مادرانه و متفاوت شکل بگیرد؛ امیداوارم 

که موفق شده باشم.
این کارگردان که پیش از این فیلم 
درباره  بود  ساخته  را  پاسیو،  درخشان 
نگاه زنانه در فیلم شهربانو اظهار کرد: 
صادقانه اگر بخواهم بگویم دغدغه های 
شخصی من کامال به همان عنوان زنانه 
می چسبد. معضالت اجتماعی و پرداخت 
به آنها بخش مهمی از رسالت سینماست 
شخصی  رسالت  زن  یک  عنوان  به  و 
مسائل  به  بتوانم  اگر  که  می دانم  خود 
زنان کشورم و حتی زنان دنیا به عنوان 
زن ایرانی کمکی کنم. حل، پرداخت و 
است که  کاری  آنها  درباره  تفکر  حتی 
با هر کیفیتی که در توانم باشد، آن را 
انجام خواهم داد. در شهربانو نیز همین 
کار را کردم، اما با دید و زاویه ای متفاوت 
نسبت به پاسیو و حتی به گفته دوستان 
در  متخصصان  بخصوص  کارشناس، 
امور قضایی در به چالش کشیدن یک 

مادر کمی هم بی رحمانه عمل کردم.
بخش  ر  د لعلومی  ا بحر یم  مر
درباره  خود  صحبت هاي  از  دیگري 
فیلمش  در  بازیگران  درخشان  بازي 

توضیح داد: من مادری را با نام شهربانو 
با بازی درخشان فرشته صدرعرفایی به 
ما شبیه  تصویر کشیدم که شاید همه 
این مادران را در زندگی واقعی دیده و  با 
آنها زیست کرده، یا حتی در اخبار روزانه 
سرزمین درباره آنها شنیده باشیم، اما تا 
این حد به آنها نزدیک نشده و تحلیل 
راحتی  به  شاید  واقع  در  باشیم،  نکرده 
حتی قضاوتشان کرده باشیم. سعی کردم 
کامال بی رحمانه، اما کمی منصفانه به 
عنوان زنی که خودش هنوز مادر نشده، 
نگاه  شهربانو  به  دارد  خوبی  مادر  اما 
کنم که خدای نکرده شبیه به مخدوش 
کردن چهره مقدس مادر نباشد، اما به 
نوعی بی رحمی و شاید جسارت را در آن  
لحاظ کردم. در واقع  مادر قصه من  یک 
جاهایی شاید مقصر باشد و انگشت اتهام 

به سمت او گرفته شود.
او همچنین درباره گروه بازیگران و 
چرایی انتخاب آنها توضیح داد: در مورد 
گروه بازیگران صحبت زیاد است، شاید 
گروه بازیگران متفاوتی در شهربانو حضور 
دارند که سوال  برانگیز باشد که انتخاب 
اتفاق  تفکری  چه  با  هم  کنار  در  آنها 
فرشته صدرعرفایی  درباره  است.  افتاده 
بعد از نگارش، اولین گزینه ای که برای 
شهربانو به ذهنم رسید، او بود و اگر این 
از ساخت  همکاری صورت نمی گرفت، 
چون  می شدم.  منصرف  شاید  شهربانو 
بازیگر دیگری را به راحتی نمی توانستم در 
قامت این مادر متصور شوم. خوشبختانه 
وقتی فیلمنامه را خواند خوشش آمد و 
این همکاری آغاز  شد. همیشه دوست 
داشتم ذائقه متفاوت و حضور گوناگونی 
از بازیگران را در کنار هم که برای خودم 
نیز در بازیگردانی چالش ایجاد می کند، 
داشته باشم و اینجا نیز با همان فرمول 
سعی کردم انتخاب بازیگر داشته باشم. 
دوست داشتم اگر صدرعرفایی را دارم در 
دورچین شهربانو که بازیگران مکمل او 
هستند، از حضور بازیگرانی بهره مند شوم 
که سالیق مختلف را در بر می گیرند. این  
نه به خاطر گیشه، بلکه برای این است که 

فیلمي مادرانه به نام شهربانو

مریم بحرالعلومي: نگاهي واقعي به نقش مادر داشتیم
فیلمی از دل جامعه بیرون می آید تا به دل 
مردم جامعه اش بنشیند. به همین خاطر 
بهرنگ علوی، گالره عباسی و یوسف 
تیموری که نقش های متفاوتی در این 
فیلم دارند را در کنار  محمد ولی زادگان، 
علی کیان ارثی و بهناز جعفری که حضور 
کردم.  انتخاب  دارد،  فیلم  در  درخشانی 
امیدوارم این گوناگونی سالیق در چیدمان 
بازیگران در فیلم ها بیشتر باشد و ما مدام 
را  بازیگران  چیدمان  در  مکررات  تکرار 

نداشته باشیم.
مریم بحرالعلومی در خاتمه درباره 
تفاوت این فیلم با فیلم قبلی اش عنوان 
تفاوت های  پاسیو،  با  شهربانو،  کرد: 

نیز  اشتراک  اما یک وجه  دارد،  زیادی 
در  بودن  دغدغه مند  هم  آن  و  دارند 
حوزه زنان است. به نظر خودم که اولین 
منتقد آثارم  هستم، شهربانو بسیار جلوتر 
از پاسیو می ایستد و فیلمی است که  به 
لحاظ اجرایی و حتی مضمون و رئالیته 
می گیرد.  قرار  آن  از  باالتر  کیفیتی  در 
امیدوارم که دوستان و همکاران منتقد 
بعد  بعدی  مراحل  در  نیز  کارشناس  و 
و  باشند  داشته  را  نظر  از خودم همین 
همانطور که پاسیو را دوست داشتند و 
نظراتشان برای فیلم دوم به من کمک 
کرد، در این فیلم نیز از نظرات خوبشان 

من را بهره مند کنند.


