
یک فعال کارگری:

اگر ثروتی در کشور است به شکل درست تقسیم شود 

قیمت نفت در معامالت روز جمعه بازار جهانی تحت 
تاثیر کاهش عرضه تولیدکنندگان بزرگ و خوش بینی به 
احیای تقاضا در نیمه دوم سال میالدی جاری، نزدیک 

مرز ۷۰ دالر در هر بشکه ایستاد.
بهای معامالت نفت برنت با ۴۱ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، 
در ۶۹ دالر و ۲۲ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست 

با ۴۱ سنت کاهش، در ۶۵ دالر و ۶۱  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس 
سنت در هر بشکه بسته شد.

نفت برنت و نفت آمریکا که روز دوشنبه به باالترین قیمت در 
۱۳ ماه اخیر صعود کردند، پس از ثبت رشد هفتگی به مدت ۷ هفته 

متوالی، هفته گذشته را تقریبا بدون تغییر به پایان بردند.
صفحه ۳

سردار مهدی معصوم بیگی:

مهمترین اولویت پلیس
مدیریت پیشگیری از جرم است

واکسیناسیون نصف جمعیت ایران تا مهر ماه 1400
دکتر علیرضا رییسی با اشاره به جلسه ستاد 
ملی کرونا به ریاست رییس جمهور و حضور دیگر 
اعضا، با بیان اینکه در جلسه روز گذشته مروری 
بر وضعیت بیماری در سطح کشور در طی بیش 
از یکسال گذشته صورت گرفت، گفت: در جلسه همه اعضا 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز مدافع سالمت، 
از زحمات کادر بهداشت و درمان در سراسر کشور، از خانه 
بهداشت در اقصی نقاط کشور در روستاها تا بیمارستانها و 
اورژانس و ... تقدیر و تشکر داشتند. مهمتر از همه همکاری 
مردم در طی این بیش از یک سال گذشته بود. سال گذشته 
مردم فوق العاده همکاری کردند؛ اصناف، کسبه، شرکتهای 
سراسر  دادستانهای  انتظامی،  نیروی  صنعت،  بنیان،  دانش 
و  پروتکلها  رعایت  بر  نظارت  برای  همکاری  جهت  کشور 
... مشارکت فعاالنه ای داشتند و مردم با رعایت پروتکلها و 

کمکهای مومنانه بسیار همراهی کردند.
صفحه ۲

در دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم با شهردار ایالم مورد تاکید قرار گرفت؛

همکاری راه و شهرسازی استان ایالم 
و شهرداری مرکز استان برای رفاه بیشتر شهروندان 
5

منامه دروازه ورود ایران به جام جهانی
صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1699- یکشنبه 24 اسفند  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فریبا نادري: سفر 
در دوران کرونا 
بي اخالقي است

6ورزش
در هر جای کره 

زمین باشیم، با 
همدلی صعود می 

کنیم!

هنگ 7فر

سالي كه در روزهاي پاياني آن به سر مي بريم، شايد براي خيلي 
از ما بدترين سال زندگي مان باشد. سالي كه در آن بسياري 
از ما با ترس از بيماري و مرگ دست و پنجه نرم كرديم، برخي 
از ما عزيزمان را از دست داديم و برخي ديگر به واسطه اين 
بيماري دچار مشكالت شديد اقتصادي شديم و درواقع آخرين 

سال قرن، به بدترين آنها تبديل شد. 

و  ملی پوشان  دبيركلی فدراسيون فوتبال گفت:  سرپرست 
مردم می دانند كه در شرايط سخت بهتر نتيجه می گيريم؛ بايد 
كار خود را انجام دهيم و در هر جای كره زمين كه بازی ها برگزار 
شد با همدلی به جام جهانی صعود كنيم.منصور قنبرزاده روز 
گذشته)شنبه( اظهار داشت: من اطالعاتم كامل نيست و اجازه 

بدهيد صحبت نكنم. چون در ريز مسائل نيستم.

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی از قرآن به عنوان كتيبه زيبای 
حق ياد كرد و گفت: معارف قرآنی ستارگانی هستند كه در يک  

كهكشان حضور دارند.
 سيد عباس صالحی با اشاره به جايگاه هنرهای قرآنی گفت: اگر 
هنر را به عنوان فهم زيبايی بدانيم، قرآن از منظر معارف وحيانی 
به ما نگاهی می دهد كه زيبايی چيست و چه طبقه بندی دارد.

وزیر فرهنگ: دیدن 
زیبایی خدا فوق 

همه زیبایی هاست

ترمز قیمت نفت قبل از رسیدن به 70 دالر قالیباف: وظیفه داریم کشور را 
مبتنی بر سنت های الهی مدیریت کنیم 

بین  اسفندماه(، در همایش  روز گذشته)شنبه ۲۳  قالیباف  محمدباقر 
المللی بزرگداشت شیخ محمد خیابانی در تاالر وحدت دانشگاه تبریز، با بیان 
اینکه این شیخ شهید یکی از اسوه های این مرز و بوم است، اظهار کرد: 
همه ما ایرانی ها به آذربایجان غیور افتخار می کنیم، به آذربایجانی که وقتی به تاریخ 

آن نگاه می کنیم در تمامی زمینه ها و به ویژه مبارزه و ایستادگی نقشی برجسته دارد.
صفحه  ۳

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش 
توزیع روغن در بازار تا پایان ماه مبارک رمضان، گفت: 
استفاده از سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع مرغ برای 
بازار موثر است.به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از وزارت  تنظیم 
ریاست  به  بازار  تنظیم  کارگروه  جلسه  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
»اسحاق جهانگیری« معاون اول رییس جمهوری و با حضور »علیرضا 
رزم حسینی« وزیر صنعت، معدن و تجارت و »کاظم خاوازی« وزیر 

جهاد کشاورزی و دیگر مسئوالن مربوطه برگزار شد.
رزم حسینی در این جلسه با اشاره به هماهنگی خوب ایجاد شده 
بین دستگاه  های مرتبط و با استناد به گزارش سازمان ها و بخش های 
ذیربط، اظهار داشت: سیب و پرتقال به عنوان کاالهای پرمصرف 
ایام نوروز با اقدامات صورت گرفته در شرایط عرضه مناسبی از نظر 

کیفی و قیمتی قرار دارد.
صفحه ۳

تالش برای مناسب سازی بازار در ماه رمضان

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه شماره 814/12/3908 
نوبت اول 

 شماره مجوز 1399/7162
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 

موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی تاسیسات نفت شماره 2 )شهید بیخوش(، سوختگیری هواپیمایی و تاسیسات گاز 
مایع سنگ بست.

تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده 
در زمینه های )۱- حمل و نقل ۲- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر( صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی، 
ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی )۱۳۹۹/۱۲/۲۴( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  مراجعه نمایند. الزم به ذکر است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنًا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

مبلغ برآورد مناقصه: ۳۰/۳۱۱/۶۰۲/۷۷۷ ریال 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/۵۱۵/۵8۰/۱۳۹ ریال 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق مفاد ماده ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ که مدت اعتبار آن سه ماهه 
و این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد. 

مدت اجرای کار: یک سال شمسی 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند )در صورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع، 

امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد( 
امکان دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی )۱۳۹۹/۱۲/۲۴( لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶

مهلت تحویل پیشنهادها از طریق سامانه ستاد: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک شامل پاکت الف و ب و ج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )۱۴۰۰/۰۱/۰۵( لغایت پایان وقت 
اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری می گردد. 

ضمنًا عالوه بر بارگذاری پاکت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده )ساعت ۱۶ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲( فقط پاکت الف )تضمین( به صورت فیزیکی نیز تحویل 
دبیرخانه کمیسیون تا مهلت تعیین شده گردد. 

جلسه توضیح و تشریح اسناد: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱8 در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد. 
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه دوم )سالن جلسات منطقه( 

مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت ۹۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است. 
محل اجرای کار: مشهد مقدس و حومه 

آدرس سایت: 
شرایط عمومی متقاضی: 

۱- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
۲- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده در زمینه های )۱- حمل و نقل ۲- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر( از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
۳- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت( 

۴- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت 
۵- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز 

۶- تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )۱ الی ۴( می بایست به صورت برابر با اصل )محضری( باشد.
۷- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 

8- حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور ۳ مناقصه گر می باشد. 
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی مناقصه گران به طور همزمان در جلسه بازگشایی پاکات بر اساس سامانه ستاد، 

اقدامات مقتضی بعمل می آورد. 
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۹۱۷8۱۰۰۰۰۳۷

اولین نوبت آگهی : یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
دومین نوبت آگهی: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی 

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت اول 
در اجرای قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره ۱۳۰8۹۰ مورخه 8۳/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسالمی و تصویب نامه شماره ۶۷۴۹۰ مورخه 8۳/۱۱/۲۶ ریاست 
محترم جمهوری اسالمی ایران و دیگر آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط این شرکت در نظر دارد انجام پروژه ای با مشخصات کلی ذیل را به مناقصه بگذارد. 

موضوع مناقصه ردیف 
محل اجرای 

پروژه 
)شهرستان( 

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال( 

مدت زمان اجرایی 
)ماه( 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرایند ارجاع کار 
)ریال( 

شماره مناقصه نوع تضمین 

۱
عملیلت آبرسانی به 
روستاهای بنیاد آباد 
آقچه قشالق  سفلی  

۹۹/۴۴ضمانت نامه بانکی ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰دوازده ۲۷۷۶۲۹۹۰۵۶۶کوثر

کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان اردبیل 
لذا از کلیه متقاضیان صالحیت دار در رشته آب دارای گواهی ایمنی برای انجام مناقصه فوق دعوت می گردد تا جهت دریافت اسناد، حداکثر تا ساعت ۱۳ روزشنبه  
مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت ۱۳ روز 
شنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ پاکات الف و ب و ج در سامانه بارگذاری و فقط پاکت الف در یک پاکت سربسته الک و مهر شده به طور محرمانه به نحوی که 
در اسناد قید شده به نشانی کارفرما: اردبیل- میدان بسیج – جنب )دبیرخانه حراست( ارسال نمایند. پیشنهادهای واصله درساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخه 
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ در کمیسیون معامالت کافرما مفتوح و خوانده می شود که حضور نماینده مطلع و تام االختیار از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه 
گشایش پیشنهاد ها با در دست داشتن معرفی نامه معتبر آزاد می باشد. مدت اعتبار پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ می باشد تایید شرکت 
بازرسی و کنترل کیفیت مورد قبول کارفرما در مورد مصالح پروژه ها و خریدها الزامی بوده و هزینه درج آگهی ها و کسورات قانونی سهم پیمانکار برعهده برنده 
می باشد . دیگر جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد دیگر جزئیات اسناد مناقصه مندرج می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
۱۱۱۲۴۵۳ نشانی کارفرما مراجعه نموده و یا با شماره تلفن های ۳۳۷۱۰8۴8-۰۴۵ )امور قراردادها( تماس حاصل فرمایند. م الف ۲۳     - شناسه آگهی :  

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۶

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل          

www.setadiran.ir

www.setadiran.ir

سرمقاله

کرونا و  پیامدهای روان شناختی کودکان
 مجتبی کاشی

در دوران کنونی نیز کرونا و تغییرات وتحوالت ناشی 
رعایت  قرنطینگی،  مدارس،  تعطیلی  قبیل  از  آن  از 
کمتر،تعطیلی  آمدهای  و  رفت  بهداشتی،  پروتکل های 
شده  سبب  دست؛  این  از  مسایلی  و  تفریحی  مراکز 
از  چالش هایی  با  پیش  از  بیش  نوجوانان  و  کودکان 
قبیل فقدان حمایت اجتماعی و برقراری روابط عاطفی 
چالش هایی  و  مسایل  شوند.  مواجه  خود  همساالن  با 
که خود را بیش از هر چیز در رفتارهایی مثل استرس 

و خشونت بروز می دهد. 
روانشناسان کودک و نوجوان در خصوص سالمت اجتماعی و روانی کودکان در دوران 
کرونا اعتقاد دارند که تغییر در سبک زندگی در نتیجه شیوع جهانی بیماری کووید 
۱۹، کودکان را تحت شعاع قرار داده و پیامدهای روان شناختی به دنبال داشته است. 
ارزیابی حاصل از مقاالت مورد بررسی نشان داده افزایش مشکالت رفتاری، وسواس، 
مشکالت مربوط به خودتنظیمی، اضطراب و ترس، مشکالت مربوط به سازگاری و 
راهبردهای مقابله ای، تجربه بدرفتاری، افزایش شدت اختالل های روانی و افسردگی 
و استرس پس از آسیب، از پیامدهای روان شناختی شیوع بیماری کووید ۱۹ برای 

کودکان بشمار می رود.
 همچنین تحقیقات نشان داده که کودکان و نوجوانان از نظر روانی تحت تاثیر این 
اپیدمی قرار گرفته اند. اما، آسیب های ناشی از این همه گیری توزیع برابر نخواهد داشت 
و انتظار می رود که برای کودکان فقیرترین کشورها، فقیرترین محالت و برای آن هایی 
مخرب ترین  داشته اند،  قرار  آسیب پذیری  شرایط  و  محرومیت  در  هم  این  پیش از  که 
اثرات را داشته باشد. بطوری که کودکان خانواده های کم درآمد و فقیر، به دلیل کمبود 
امکانات و منابع مالی، آسیب بیشتری نسبت به کودکان در خانواده های مرفه دیده اند.

برای  امکانات  درآمد، سبب کاهش  افت  دلیل  به  اقتصادی خانواده ها  تغییر وضعیت   

خانواده ها و آسیب بیشتر به کودکان شده و تعطیلی مدارس و استفاده از آموزش مجازی 
برای آنها در این خانواده ها نیز سبب آسیب مضاعفی شده است، چرا که خدمات و امکانات 
اینترنتی در اختیار ندارند و برای دسترسی به این امکانات، خانواده نیازمند منابع مالی است.

همچنین در جواب این سوال که چه اقداماتی برای کاهش استرس ها و نگرانی های 
کودکان و نوجوانان می توان انجم داد می گوییند تغییر سبک های زندگی استرس روانی 
و اجتماعی ناشی از حبس خانگی و قرنطینه می تواند تاثیرات روانی و اجتماعی بسیار 
زیادی بر کودکان و نوجوانان داشته باشد. برای کاهش این پیامدها دولت، سازمان ها، 
جامعه، مدرسه  و والدین باید قبل از هر چیز با این پیامدها آشنا باشند و حتما به آنها 

رسیدگی کنند.
 همچنین راهکارهای ساده مثل ابراز عشق و توجه به کودکان برای رفع ترس  هایشان 
و صادق بودن با آنها و در صورت لزوم توضیح موارد به اندازه فهم و درک آنها، گذشت، 
توجه زیاد نداشتن روی مسایل مختلف  می تواند در این زمینه موثر باشد. کمک به 
کودکان برای پیدا کردن راه هایی برای بیان خود از طریق ایجاد فعالیت های خالقانه 

و ساختاریافته می تواند بسیار کمک کننده باشد.
 کودکان بسیار حساس اند و از نحوه پاسخ دادن والدین الگو می گیرند. پس والدین باید 
در مدیریت عوامل استرس زا حمایت شوند تا الگوی مناسب برای فرزندان باشند. همین 
طور آموزش خوب مهارت های فرزند پروری، برای والدین بسیار موثر است. شیوه درست 
فرزند پروری می تواند باعث بهبود تعامالت بین والدین و فرزندان شود. آموزش این 
موضوع که والدین عالوه بر نظارت بر عملکرد بچه ها حتما باید به نیازهای خود نیز 
احترام بگذارند، بسیار ضروری است و در این مورد نقش رسانه ها در این فرهنگ سازی 
بسیار مهم است چرا که بزرگ ساالن زمانی می توانند به نیازهای کودک و نوجوانشان 

توجه کنند که اول این نیازها را در وجود خودشان بشناسند.
در نهایت اینکه کرونا ویروس، اولین و آخرین ویروسی نخواهد بود که بشریت را تهدید 
می کند. پس جوامع باید  از راهبردهای موثر برای تقویت خانواده ها برای مراقبت و 
محافظت از خودشان و دیگران و تعامل بهتر با یکدیگر استفاده کنند تا پیامدهای روانی 

شیوع بیماری را کنترل کرده و به حداقل برساند.

به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
وضعیت جهش در ویروس کرونا و احتمال عدم تاثیر واکسن 
بر روی ویروس جهش یافته، گفت: توصیه می کنم که برای 
ایام عید برنامه ریزی مسافرت و دورهمی نکنیم؛ چراکه اگر 
دور هم جمع شویم، دوباره وضعیت بیماری مانند قبل شده 

و افزایش می یابد.
دکتر مینو محرز ، درباره وضعیت جهش ویروس کرونا، 
گفت: تا زمانیکه ویروس کرونا از انسان به انسان سرایت پیدا 
کند، این جهش ها هم وجود دارد. عمده این جهش ها خیلی 
نگران کننده نیست و با رعایت همان شرایط پیشگیری اعم 
از فاصله گذاری فیزیکی، شست وشوی دست ها و استفاده از 

ماسک می توان از ابتال به ویروس پیشگیری کرد.
تاثیر  بر  مبنی  اظهارات  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
واکسن ها بر روی ویرس کرونای جهش یافته مطرح می شود، 
افزود: باید دید که واکسن هایی که ساخته می شود بر روی 
ویروس جهش یافته هم موثر است یا خیر. تاکنون معتقدند 
است.  موثر  بر روی همه جهش های کنونی  واکسن ها  که 
آفریقا و  بر روی جهش  تاثیر واکسن  البته هنوز  وضعیت 
برزیل مشخص نشده است.  حال اگر جهش بیماری بسیار 

خطرناک باشد، باز هم واکسن می تواند باعث شود که فرد 
به نوع ضعیف بیماری مبتال شود.

محرز ادامه داد: بنابراین در کشورهای دیگر خیلی 
مردم  توجه  همه  ایران  در  نمی کنند.  تکیه  جهش  روی 
بر روی جهش ویروس متمرکز شده است و نگرانند که 
روش های  همان  اگر  که  کرد  توجه  باید  می شود.  چه 
یعنی  امانند.  در  ویروس  از  دهند،  ادامه  را  محافظتی 
از  استفاده  فیزیکی، شستن دست،  گذاری  فاصله  رعایت 

ماسک و عدم تجمع.
وی با بیان اینکه جهش های برزیل و آفریقای جنوبی 
بد بوده است، گفت: منتها خوشبختانه ما از آن کشورها مسافر 
نداریم و هنوز این جهش ها در ایران وارد نشده است. با این 
حال به طور کلی یک ویروس تا زمانیکه از انسان به انسان 
سرایت کند، دائما جهش پیدا می کند. این جهش ها پشت سر 
هم اتفاق می افتد، اما راه پیشگیری همان است که گفته شد.

واکسن  که  معتقدند  کلی  طور  به  کرد:  تاکید  محرز 
روی ویروس کرونا موثر است و اگر هم ویروس جهش یابد، 

واکسن می تواند شدت بیماری را کاهش دهد.
وی درباره وضعیت کرونا در کشور با بیان اینکه بعضی 

استان ها مانند خوزستان قرمز شده اند، گفت: در تهران هنوز 
بیماری خیلی اوج نداشته است. البته همچنان شاهدیم که 
می کنند.  مراجعه  بیماری  با  خانواده هایی  حتی  و  بیماران 
بنابراین باید همان اصول پیشگیری را رعایت کنیم، برای 
ایام عید برنامه ریزی مسافرت و دورهمی نکنیم؛ چراکه اگر 
دور هم جمع شویم، دوباره وضعیت بیماری مانند قبل شده 
و افزایش می یابد. مسافرت و دید و بازدید را کنار بگذارید 
تا بتوانیم در سال های آینده با واکسیناسیون بیشتر، شرایط 
بهتری داشته باشیم. البته بعد از واکسیناسیون هم باید رعایت 
استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی را داشته باشیم تا ببینیم 

نتیجه واکسیناسیون چه می شود.
وی گفت: مسافرت رفتن و جابجایی و تجمع می تواند 
تاثیر زیادی در شیوع داشته باشد. اینکه می گویند با ماشین 
شخصی نروید و با اتوبوس و ... بروید، باز هم فرقی ندارد 
به هر حال فرد مبتال ممکن است جابجا شود و عده ای را 
بیمار کند. اکنون خیلی ها با تاکسی به شمال سفر می کنند. 
بنابراین فرقی ندارد و مردم خودشان باید رعایت کنند. این 
سفرها کامال خطرناک است. سفر، دید و بازدید و دورهمی 

و ... را باید کنار بگذاریم.

دکتر مینو محرز:

سفر، دید و بازدید و دورهمی را کنار بگذاریم

صفحه ۳
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الهی  بر سنت های  مبتنی  را  داریم کشور  قالیباف: وظیفه 
مدیریت کنیم 

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس یازدهم مصمم به انجام 
اصالح ساختار بودجه هستیم.

محمدباقر قالیباف روز گذشته)شنبه ۲۳ اسفندماه(، در همایش بین المللی 
بزرگداشت شیخ محمد خیابانی در تاالر وحدت دانشگاه تبریز، با بیان اینکه این 
شیخ شهید یکی از اسوه های این مرز و بوم است، اظهار کرد: همه ما ایرانی ها به 
آذربایجان غیور افتخار می کنیم، به آذربایجانی که وقتی به تاریخ آن نگاه می کنیم 

در تمامی زمینه ها و به ویژه مبارزه و ایستادگی نقشی برجسته دارد.
وی با اشاره به اینکه تاریخ این سرزمین، به ویژه در دوران معاصر، با مجاهدت 
و ایستادگی در راه حق پیوند خورده است، افزود: مردم آذربایجان به گونه ای در 
ایران عزیز تاریخ سازی کرده اند که مردم ایران به آنها افتخار می کنند؛ چه در 
دوران مشروطه، مبارزات انقالب و پیروزی انقالب و در دوران دفاع مقدس نیز 
غیورمردان این خطه از دهانه فاو در گرم ترین نقطه مرزی تا قله های سرد شمالغرب 

کشور، جانفشانی کردند.
وی بیان کرد: اینکه می گوییم تبریز شهر اولین هاست و خطه آذربایجان، 
نخبه پرور بوده و در همه عرصه ها بدان افتخار می کنیم، حرف حقی است که 
زیبنده مردم این سرزمین است و رشادت های مردم این سرزمین در قامت لشکر 
عاشورا نمود و بروز یافت و غیرت دینی، ملی و اسالمی این خطه را در دوران 

دفاع مقدس و مدافعان حرم به نمایش گذاشت.
لشکر  نده  فرما ینکه  ا بر  کید  تا با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
گفت:  بود،  فرماندهی  در  قدرت  و  وزانت  اخالق،  از  گنجینه ای  عاشورا، 
میهن  پشت  اینگونه  و  بوده  پرور  نخبه  سرزمین  این  که  داده  نشان  تاریخ 

است. ایستاده  انقالب  و 
قالیباف تاکید کرد: مجاهدان غیور این مرز و بوم، به ویژه در این خطه، نشان 
دادند که هرگز در مقابل حضور، نفود و خوی استکباری و استعماری کوتاه نمی آیند و 
شهید خیابانی یکی از این شهداست که نماینده مردم غیور این خطه در مجلس بود.

وی با اشاره به ویژگی های شیخ محمد خیابانی، افزود: استقالل و روحیه 
مردمی بودن از جمله ویژگی های وی بود و حرکت همه این مجاهدان راه حق، 

منطق بر سنت های الهی بود که با ظلم مبارزه کرده و یاور مظلومان بودند.
قالیباف ادامه داد: ما از مبارزه مبارزان برخاسته از مکتب قرآن و اهل بیت)ع(، 
فهم کردیم که هیچگاه، هیچ ملت و گروهی به کسانی که وطنی فروشی کرده 
این  تاریخ  از  ما  نگفتند؛  آوردند، تحسین  فرود  تعظیم  بیگانگان سر  مقابل  و در 

درس را گرفتیم.
ایران نیز انقالب عظیمی را به رهبری امام  اینکه ملت عزیز  با بیان  وی 
راحل رقم زدند، گفت: امام، مبتنی بر سنت های الهی و مردم باوری حرکت کرد و 
انقالب را به پیروزی رساند و با همه سختی ها و مشکالتی که داریم، انقالب به 

پیش می رود و ما همه وظیفه داریم این مسیر را ادامه دهیم.
قالیباف با اشاره به اینکه وظیفه داریم کشور را مبتنی بر همین سنت های 
الهی و مردم باوری مدیریت کنیم و امورات را پیش ببریم، افزود: هر کجا که از 
این دو موضوع »سنت های الهی و مردم باوری« فاصله گرفتیم، آسیب دیدیم و 

هرکجا بر طبق این الگوها رفتیم، موفق شده ایم.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ما در مجلس یازدهم که 
یک مجلس انقالبی است تالش خواهیم کرد تا با یک زیست مومنانه، روحیه 
انقالبی و وحدت و با تکیه بر سنت های الهی و مردم باوری حرکت کنیم، گفت: 
مردم باوری یعنی اجازه دهیم مردم در تمام شئون نقش داشته باشند و اجازه دهیم 
مردم خود اقتصاد را اداره کنند؛ چنانچه در هر حوزه ای از اقتصاد موفقیتی بوده، 

می بینیم که مردم در میدان بوده اند.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس دو جهت را برای فعالیت هایمان انتخاب کرده 
و  پیش می رویم، گفت: توجه به رفع تحریم ها و خنثی سازی تحریم ها دو موضوع 
اساسی در مجلس یازدهم بوده و برای رفع تحریم ها، طرح راهبردی رفع تحریم با 
تالش و کار کارشناسی به تصویب رسید و این قانون اثرات و برکاتی جدی برای 
رفع تحریم خواهد داشت؛ در بحث خنثی سازی تحریم ها نیز دو موضوع جدی 
در دستور کار است که یکی اصالح ساختار بودجه و دیگری تنظیم برنامه هفتم 

مبتنی بر همین اصالح ساختار است.

تشدید نظارتهای بهداشتی جهت مقابله با کرونا از 2۵ 
اسفند تا 1۵ فروردین

دانشگاه های علوم  به روسای  ای  نامه  در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
پزشکی کشور خواستار تشدید نظارت های بهداشتی در راستای مدیریت بیماری 

کرونا در نوروز سال ۱۴۰۰ شد.
دکتر علیرضا رئیسی در این نامه خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور آورده است: همه ساله به منظور پیشگیری و کاهش بار بیماری های مرتبط با 
محیط از جمله بیماری های منتقله از آب و غذا و کنترل اپیدمی بیماری های روده 
ای عفونی در جامعه با نزدیک شدن ایام تعطیالت نوروزی و مسافرت ها، برنامه 
تشدید نظارت ها و کنترل عوامل محیطی با عنوان برنامه سالمت نوروز به کلیه 
دانشگاه ها اعالم می گردید و در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار می گرفت.

وی می افزاید: در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود در پاندمی کووید ۱۹ 
در سراسر جهان و شکنندگی وضعیت موجود با عنایت به احتمال شیوع ویروس 
جهش یافته نحوه فعالیت مراکز و اماکن و اصناف و نحوه انجام سفرهای نوروزی 
منوط به وضعیت شیوع بیماری و مطابق با مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 

و اجرای محدودیت های هوشمند خواهد بود.
وی ادامه داده است: با عنایت به تاثیر تجمعات مردمی در تسریع شیوع بیماری و 
مرگ و میرهای ناشی از آن، در صورت فعال بودن مراکز و اماکن و برقراری سفرهای 
نوروزی در مناطق مجاز، تشدید نظارت ها بر مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش 
مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن دارای تجمعات زیاد و حساس نظیر فرودگاه ها، 
ایستگاه های راه آهن، پایانه های مسافربری، بازارهای سرپوشیده، پاساژها و مراکز 
صنفی پرتردد در ایام نوروز و مراکز و اماکن اقامتی و تفریحی با اولویت نظارت بر 
فاصله گذاری های اجتماعی، تهویه مطلوب و اجرایی نمودن آخرین مصوبات ستاد 

ملی مقابله با بیماری کرونا در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.
دکتر رئیسی در این نامه تصریح کرده است: الزم است از تاریخ ۲۵ اسفند ماه 
لغایت ۱۵ فروردین سال آتی تشدید بازرسی  های بهداشتی در قالب تیم های مشترک 
بازرسی به منظور کنترل و نظارت بهداشتی با اولویت نکات بهداشتی اعالم شده در 
راهنما های گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ )فاصله گذاری اجتماعی( و پیگیری موارد 
مربوط به مدیریت بیماری کرونا از ساعت 8 صبح تا 8 شب )با توجه به موقعیت 
و  تعطیل  روزهای  و  اداری  غیر  اداری،  در ساعات  تا ساعت ۲۴(  و مکانی  زمانی 
همچنین آنکال در ستاد مراقبت های بهداشت و مراکز تابعه از پایان شیفت کشیک 
های سیار تا 8 صبح در دستور کار بازرسان بهداشت محیط و با بهره گیری از دفاتر 

خدمات سالمت و تقویت تیم نظارتی طرح شهید سلیمانی قرار گیرد.
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی چهار محور 
اصلی برنامه را هماهنگی و مشارکت های بین بخشی و برون بخشی، آموزش 
و اطالع رسانی عمومی، پایش، نظارت و بازرسی و گزارش دهی اعالم و تاکید 
کرده است، اهم فعالیت های مرتبط با برنامه به شرح زیر می باشد: طرح موضوع 
در ستاد مدیریت بیماری کووید ۱۹ استانی و شهرستانی، کنترل و بازرسی مراکز 
و اماکن حساس و اماکن بین راهی با اولویت مدیریت کنترل بیماری کووید۱۹ 
مراکز  فعالیت  از  جلوگیری  منظور  به  بازرسی  و  کنترل  انتقال،  زنجیره  قطع  و 
عرضه دخانیات )به ویژه قلیان( با هدف جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، کنترل 
و بازرسی از سامانه های آب رسانی، کنترل کیفی مواد غذایی در سطح عرضه با 
اولویت نمونه برداری خود اظهاری وهمچنین سنجش با تجهیزات پرتابل، انجام 
بازرسی های مشترک با کلیه دستگاه های ذی ربط )به ویژه مراجع قضایی(، ثبت 
به موقع کلیه فعالیت ها طبق فرمت آماری و اطالع رسانی عمومی در خصوص 

سامانه ثبت شکایات مردمی ۱۹۰.
از  استفاده  است:  کرده  تصریح  پایان  در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
یونیفرم در کلیه مراحل اجرای برنامه توسط تیم های عملیاتی کنترل و بازرسی 
بهداشت محیط  الزامی بوده و می بایست برنامه ریزی های الزم جهت پیشبرد 
برنامه با توجه به شرایط بومی و منطقه ای و وضعیت منطقه از نظر شیوع کرونا 

در دستور کار قرار گیرد.

گسترش ویروس جهش یافته در کشور؛

واکسیناسیون نصف جمعیت ایران تا مهر ماه 1400 
ملی  د  ستا سخنگوی 
بر  تاکید  با  کرونا  با  مقابله 
یافته  جهش  ویروس  اینکه 
را باید جدی گرفت، گفت: این ویروس 
کشور  استان   ۲8 در  یافته  جهش 
شناسایی شده و در حال گردش است.

اشاره  با  رییسی  علیرضا  دکتر 
ریاست  به  کرونا  ملی  ستاد  جلسه  به 
اعضا،  دیگر  حضور  و  جمهور  رییس 
گذشته  روز  جلسه  در  اینکه  بیان  با 
سطح  در  بیماری  وضعیت  بر  مروری 
از یکسال گذشته  بیش  کشور در طی 
همه  جلسه  در  گفت:  گرفت،  صورت 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اعضا 
شهدای عزیز مدافع سالمت، از زحمات 
کادر بهداشت و درمان در سراسر کشور، 
از خانه بهداشت در اقصی نقاط کشور 
در روستاها تا بیمارستانها و اورژانس و 
... تقدیر و تشکر داشتند. مهمتر از همه 
همکاری مردم در طی این بیش از یک 
مردم  گذشته  سال  بود.  گذشته  سال 
اصناف،  کردند؛  همکاری  العاده  فوق 
کسبه، شرکتهای دانش بنیان، صنعت، 
سراسر  دادستانهای  انتظامی،  نیروی 
کشور جهت همکاری برای نظارت بر 
رعایت پروتکلها و ... مشارکت فعاالنه 
ای داشتند و مردم با رعایت پروتکلها و 
کمکهای مومنانه بسیار همراهی کردند. 
همچنین علما، اندیشمندان، متخصصان 
و در راس همه، مقام معظم رهبری به 
عنوان الگوی عملی بسیار کمک کردند 

که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی درباره وضعیت ویروس کرونا 
در دنیا گفت: هنوز ویروس کرونا در دنیا 
تاخت و تاز می کند. در کشوری مثل 
میزان  یافته  جهش  ویروس  با  برزیل 
ابتال و مرگ و میر دارد افزایش می یابد؛ 
همانطوری که این تجربه در انگلستان 
انگلیسی  یافته  جهش  ویروس  و  بود 
باعث شد تعداد بیماران زیاد شده و در 
بستری  ویژه  بخشهای  و  بیمارستانها 

شوند و تعداد زیادی هم فوت کردند.
رییسی با اشاره به گردش ویروس 
انگلیسی در ۲8 استان کشورمان، ادامه 
داد: در سطح کشور وضعیت فعلی اغلب 
استانها نسبتا پایدار است، اما این شرایط 
شکننده است و باید به دقت این وضعیت 

را حفظ کنیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژه ای 
که از آذرماه در راستای کنترل کرونا در 
کشور انجام شده، گفت: به دنبال این 
خوب  همکاری  همچنین  و  اقدامات 
مردم، باعث شده وضعیت نسبتا پایداری 
ویروس  اما  باشیم.  شاهد  را  کشور  در 
در  کشور  استان   ۲8 در  یافته  جهش 
گردش است و همانطور که می دانیم 
مردم عزیز و قهرمان خوزستان که دین 
دارند،  ایرانیان  همه  گردن  بر  بزرگی 
درگیر این بیماری هستند و میزان زیادی 

ابتال در سطح این استان وجود دارد.
رییسی گفت: خوشبختانه با رعایت 
اتفاق  خوزستان  استان  در  که  خوبی 
افتاده، در برخی شهرستانهای این استان 

امید می رود که به زودی بتوانیم شاهد 
باشیم مردم عزیز بر این ویروس فائق 
هویزه،  شادگان،  در  که  اقداماتی  آیند. 
خرمشهر و دشت آزادگان اتفاق افتاد و 
باعث شد از وضعیت قرمز خارج شدند 
و به سمت نارنجی حرکت می کنند و 
از وضعیت  نیز  ها  از شهرستان  بعضی 
کردند  حرکت  زرد  سمت  به  نارنجی 

و این موضوع جای خوشحالی است.
با  بله  مقا ملی  ستاد  سخنگوی 
رعایت  میزان  البته  کرد:  تاکید  کرونا 
یابد  افزایش  باید  همچنان  پروتکلها 
خیز  و  پیک  که  باشیم  مراقب  باید  و 

جدیدی اتفاق نیفتد.
تبریک  ضمن  همچنین  رییسی 
امیدواریم  گفت:  نو،  سال  رسیدن  فرا 
بر  و  کنند  رعایت  را  پروتکل ها  مردم 
اساس توصیه متخصصین، مقام معظم 
رهبری، وزیر بهداشت و... تا حد امکان 
از سفرهای غیرضروری خودداری کنند 
تابدون ایجاد خیز جدید بیماری عید و 
سال نو را پشت سر بگذاریم. ان شاءاهلل 

و  می شود  کامل  واکسیناسیون  روند 
مطمئن هستیم سال آینده از مهر ماه به 
بعد پس از اینکه واکسیناسیون قسمت 
وضعیت  شود  انجام  مردم  از  اعظمی 

خیلی بهتری داشته باشیم.
در  تا  شد  مقرر  افزود:  رئیسی 
نارنجی سفر صورت  و  قرمز  شهرهای 
نگیرد. در شهر قرمز حتی برای خروج 
با هواپیما، قطار و اتوبوس نیازمند تست 
داشته  سفر  اجازه  تا  است  کرونا  منفی 
باشند. در مورد خودروهای شخصی نیز 
شهرهای  در  غیربومی  پالکهای  ورود 
قرمز و همچنین پالک بومی شهر قرمز 

به سایر شهرها ممنوع است.
ردات  وا میزان  مورد  در  وی 
واکسن های خارجی، اظهار کرد: تاکنون 
۴۱۰ هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسی، 
از  سینوفارم،   واکسن  دوز  هزار   ۲۴۰
هزار   ۱۲۵ تاکنون  هندوستان  بهارات 
دوز به دستمان رسیده  و قرار است ۳۷۵ 
هزار دوز دوشنبه برسد و ۱۰۰ هزار دوز 
به دستمان رسیده  کوبایی  واکسن  نیز 
است. در مجموع حدود یک میلیون و 
۲۶۰ هزار دوز واکسن به دستمان رسیده 
است و در این هفته برنامه گسترده ای 
برای واکسیناسیون کادر درمان و گروه 
قولمان  اساس  بر  تا  داریم  پذیر  آسیب 
اعالم  که  را  گروهی  نو  سال  از  پیش 

کرده بودیم واکسینه کنیم.
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
کمک  و  مردم  همراهی  از  خاتمه  در 
در  گفت:  و  کرد  تشکر  آنها  همدالنه 
طول یکسال اخیر مردم، کسبه، اصناف، 
قوه  درمان،  کادر  بهداشتی،  همکاران 
قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس شورای 
و  داشتند  و... همکاری خوبی  اسالمی 
از شیوع کرونا  حتی کادر درمان پیش 
هم در حال نوشتن پروتکل ها و کنترل 
مرزها بودند. امیدوارم سال خوبی توام با 

سالمتی در پیش داشته باشیم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم: 
رتبه بندی دانشگاه ها طی هفته جاری اعالم می شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی تاکید کرد: همکاری نزدیک دانشگاه ها با پارک های علم و فناوری 
از جمله اقدامات مورد تاکید است و معاونان پژوهش و فناوری باید در راستای کمک 
با  ایده های جدید و همچنین ظرفیت سازی، همکاری بسیار نزدیکی  به صاحبان 
پارک های علم و فناوری داشته باشند تا در تحقق اهداف آموزش عالی موثر باشند.

در این نشست که ظهرروز گذشته)شنبه، ۲۳ اسفند( به صورت مجازی برگزار 
شد، دکتر غالمی با قدردانی از اقدامات انجام شده دانشگاه ها در حوزه پژوهش و 
فناوری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت استمرار رشد و 
توسعه علمی کشور اظهار کرد: این جریان بالنده باید پرقدرت و به صورت پایدار 

پیش رود و همواره در توسعه علم و انجام پژوهش های تاثیرگذار پیشرو باشیم.
وی افزود: پیشنهاد اکید ما این است که از توجه به پژوهش در علوم پایه و 
نیز مباحث مربوط به تحصیالت تکمیلی در علوم پایه غفلت نشود. طی سال های 
اخیر شاهد حضور و ورود کمتر دانشجویان و استعدادهای تحصیلی قوی به مجموعه 
رشته های علوم پایه بودیم که باید در دانشگاه ها برای آن تدبیری اندیشیده شود.

غالمی ادامه داد: این نشست ها باعث همفکری، هم اندیشی و مشارکت در 
انتقال تجربیات شده و دست مایه رشد و توسعه عمیق تر و گسترده تر خواهد شد. 
پیشرفت علمی حاصل انجام کار علمی دقیق در دانشگاه ها و بخش های پژوهش 

و فناوری است.
وزیر علوم با اشاره به بروزرسانی آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه های کشور 
افتاده، موجب  اتفاق  این حوزه  و ساماندهی تجهیزات آن، گفت: خدماتی که در 
کیفی سازی تحقیقات و رشد و توسعه خدمات پژوهشی در مراکز جوان تر شده است.

وی تاکید کرد: وظیفه دانشگاه های معین استان ها یک وظیفه کلیدی است 
که با اطالع رسانی جامع در مجموعه های علمی داخل استان، باید آنها را در جریان 
وجود امکانات موجود در حوزه پژوهشی قرار دهند. مراکز غیردولتی هم می توانند 
از این امکانات در ازای تأمین تعرفه های تعریف شده استفاده کنند. نباید از ارتقای 
کیفی پژوهش های موسسات غیردولتی نیز غفلت کنیم. همچنین به هیچ عنوان نباید 
به دلیل خالء امکانات و تجهیزات شاهد کارهای سطح پایین و ضعیف در مجموعه 
آموزش عالی باشیم. برون دادهای پژوهشی ما با این اقدامات و تجهیزات است که 
نتیجه رتبه بندی  از اعالم  ارتقاء پیدا خواهند کرد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
دانشگاه ها در هفته جاری خبر داد و افزود: در این موضوع که تکلیف قانونی وزارت 
علوم بوده است، تالش کرده ایم این رتبه بندی جامع و کامل باشد اما چون دوره 
اول اجرایی سازی این نوع رتبه بندی است ممکن است اصالحاتی نیز داشته باشد 

و این رتبه بندی هر سال انجام خواهد شد.
و  دقت  شاخص ها  تکمیل  با   ۱۴۰۰ سال  بندی  رتبه  در  داد:  ادامه  غالمی 
جامعیت این رتبه بندی را باالتر خواهیم برد. همچنین به طور موکد اعالم می کنم 
که سطح بندی دانشگاه های دولتی ملغی شده و هیچ مقام رسمی حق استفاده از 
عنوان سطح بندی در دانشگاه های دولتی را ندارد. ۱۳ دانشگاه بزرگ از نظر سازمانی 

هیچ رسمیتی ندارند و جز ساختارهای رسمی وزارت علوم نیستند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعالم کرد: بر اساس مصوبه ابالغی شورای 
عالی انقالب فرهنگی، باید تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پیشنهادات خود را برای 
اصالح آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه 
دهیم. این مصوبه به دانشگاه ها اعالم می شود و اعضای هیئت علمی می توانند 
نظرات خود را برای اصالح آن ارسال کنند و جمع بندی ها نهایتًا تا پایان فروردین 
۱۴۰۰ به ستاد وزارت علوم منتقل شود تا فرصت کافی برای تلفیق و جمع بندی 

نهایی برای عرضه به شورای عالی انقالب فرهنگی فراهم شود.
بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت علوم، وی خاطرنشان کرد: باید بخش علوم 
آئین نامه دیده شود ولی شاخص های  این  انسانی، هنر و پروژه های کاربردی در 
این  در  را  ویژه گروه های مختلف  آورده شود و شاخص های  پایین  نباید  ارزیابی 
اصالحیه در نظر می گیریم و اگر در اصالحیه این آیین نامه دقت نشود باید نگران 
باشیم که در جمع بندی نهایی نظراتی اعمال و درج خواهد شد که به دلیل عدم 

توجه دانشگاه ها رخ داده است.

دستگیری پیک شیاد رستوران فست فود
رییس پلیس فتای پایتخت از دستگیری پیک یک رستوران که اقدام به کپی اطالعات 

کارت بانکی مشتریان و برداشت از آن کرده بود، خبر داد.  
سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهارکرد: از مدتی قبل شماری از شهروندان با مراجعه 
به پلیس فتای تهران بزرگ اعالم کردند که مبالغی از کارت بانکیشان برداشته شده و 
این در حالی است که کارتشان مفقود نشده و کارت عابربانک تماما در اختیار خودشان 
بوده است. با کسب این اطالعات و احتمال اینکه برداشت به شیوه اسکیمر انجام شده، 

رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرارگرفت.  
وی با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی از مالباختگان مشخص شد که تمامی آنان 
اخیرا اقدام به سفارش غذا و دریافت آن از پیک موتوری یک رستوران کرده اند گفت: 
همین موضوع سرنخی برای کشف این پرونده شده و ماموران متوجه شدند که مجرم با 
نصب یک دستگاه اسکیمر در دستگاه های کارتخوان با پوشش پیک موتوری رستوران 

اقدام به سرقت اطالعات و کپی کارت بانکی شهروندان کرده است.  
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه متهم با کپی کردن اطالعات کارت 
بانکی مشتریان مبالغی از ۱۰۰ تا ۵۰ میلیون ریال را از حساب آنان برداشت کرده بود، 
گفت: سرانجام ماموران موفق به شناسایی این فرد شده و پس از هماهنگی با دستگاه 
قضایی برای دستگیری او وارد عمل شدند که بادستگیری این فرد، او ابتدا منکر جرم خود 
شد اما با مشاهده ادله و شواهد موجود لب به اعتراف بازکرده و به جرم خود اعتراف کرد.  
گودرزی با بیان اینکه تاکنون دستکم ۲۰ تن از مالباختگان این فرد مورد شناسایی 
قرار گرفته اند، گفت:  مجموع برداشت غیرمجاز این فرد از حساب شهروندان بیش از یک 

میلیارد ریال است.  
وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه 
دادسرا شد، گفت: راه پیشگیری از چنین اقدامی ساده است. اینکه شهروندان حتما شخصا 

رمز کارت بانکی خود را وارد کرده و از بیان آن به فروشنده پرهیز کنند.  

مرگ مشکوک سه سرنشین خودرو سواری در دامغان
فرمانده انتظامی دامغان گفت: سه سرنشین یک دستگاه خودروی سواری شامگاه 

جمعه در نزدیکی روستای َگز شهرستان دامغان به طور مشکوکی فوت کردند.
سرهنگ سیدرضا علوی افزود: صبح روز شنبه، مرگ مشکوک سه سرنشین خودرو 

به مرکز فوریت های ۱۱۰ دامغان اطالع رسانی شد.
وی اضافه کرد: پیش از حضور عوامل پلیس، تیم های امدادی با حضور در محل 

حادثه اقدام به انجام اقدامات پیش بیمارستانی برای احیای این افراد کردند.
علوی اظهار داشت: باتوجه به وقوع برف و کوالک و بوران شدید جمعه شب گذشته، 
این سرنشینان  برای استراحت اقدام به پارک خودرو در حاشیه جاده کرده و برای در امان 
ماندن از برف، سرما و بوران شب گذشته داخل خودرو گاز پیک نیک را روشن می کنند.

فرمانده انتظامی دامغان گفت: در این حادثه یک پسربچه هفت ساله، خانم ۵۴ ساله 
و مرد جوان ۲۶ ساله از اهالی جنوب کشور فوت کردند.طی ۶ ماه نخست امسال در پی 
تماس های مردم با سامانه ۱۱۰، تعداد ۱۱ هزار و ۷۹۲ تماس عملیاتی شد و در راستای 
انتقادات و پیشنهادات مردم به نیروی انتظامی، ۶۵۰ تماس با سامانه ۱۹۷ ثبت شده است.

کشف6 هزار و 600 کیلوگرم موادمخدر در مازندران 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر مازندران از کشف و ضبط ۶ هزار و ۶۰۰ 
کیلوگرم انواع موادمخدر در سال جاری خبر داد و گفت که این مقدار کشفیات نسبت به 

سال گذشته ۲۹ درصد بیشتر است.
مخدر  ماده  به  مربوط  کشفیات  میزان  این  از  درصد   ۵۹ که  افزود  مظفری  احمد 

تریاک بوده است.
باند قاچاق مواد مخدر در مازندران طی  انهدام ۱۱8  از شناسایی و  وی همچنین 
سال جاری خبر داد و گفت که در مجموع ۱۰ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر در استان 
دستگیر شدند که ۶ هزار نفرشان خرده فروش بودند.مظفری کاهش سن اعتیاد ، افزایش 
نرخ اعتیاد بین زنان و درگیری خانواده ها با مشکالت آسیب های اجتماعی ناشی از اعتباد 
را مهم ترین دغدغه مربوط به موادمخدر در مازندران معرفی کرد و توضیح داد : میانگین 

سن اعتیاد در مازندران کمتر از میانگین کشوری ۲۴ سال است.
وی افزود : متاسفانه در مازندران با تحقق اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش 
۲۵ درصدی مرگ و میر ناشی از اعتیاد ، توزیع مواد مخدر و  افزایش ۲۵ درصدی طرح 
های پیشگیری نه تنها فاصله داریم ، بلکه آمار مرگ و میر  و توزیع مواد مخدر امسال 
بیشتر شده است.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از مرگ ۵8 نفر در 
استان بر اثر سوء مصرف موادمخدر در سال جاری خبر داد و گفت که این آمار ۱۲ درصد 

بیشتر از پارسال است.
را سه ضلع مثلث گسترش  اعتیادپذیر  انسان  و  اعتیادآور  ، محیط  اعتیادزایی  وی 
: بررسی ها نشان می دهد که ۶۵ درصد همسر  افزود  اجتماعی برشمرد و  این آسیب 
آزاری ، ۵۵ درصد طالق ، ۱۳ درصد کودک آزاری ، ۲۵ درصد قتل عمد ، ۲۳ درصد 
نزاع و خشونت ، ۳۰ درصد جرائم کیفری و ۱۰ درصد جرائم مالی به خاطر تهیه ، توزیع 

و مصرف موادمخدر است.
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رکورد فروش گران ترین NFT شکسته شد: 
۶9 میلیون دالر

مروز اثری دیجیتالی که کمتر از یک ماه عمر داشت، در مزایده کریستیز 
نیویورک به قیمت ۶۰٫۲۵ میلیون دالر فروخته شد و با شکستن تمام رکوردهای 
قبلی، بازار NFT را در حل شاهکارهای بلوچیپ )آثار هنرمندان معروف( قرار داد. 

خریدار این اثر با احتساب حق العمل، ۶۹٫۳ میلیون دالر پرداخت کرد.
به گفته ی نماینده ی ترون، جاستین سان، مؤسس پلتفرم رمزارز ترون، مبلغ 
۶۰٫۲۵ میلیون دالر را پیشنهاد کرده بود. این قیمت نشان دهنده ی قیمت برنده 
است؛ اما سخن گوی کریستیز از اعالم نام خریدار خودداری کرده است. قبل از 
فروش، نوا دیویس، متخصص کریستیز، گفته بود: »تعدادی از مشتریان مجدانه 
دنبال آن هستند؛ مشتریانی که اغلبشان در دنیای رمزارزها صاحب نفوذ هستند.«

منظور این است که این افراد سرمایه گذاران رمزارز یا کسانی هستند که 
مشاغلی با سرمایه ی فراوان در تکنولوژی رمزارز دارند. سان بازاریاب شناخته  شده  ای 
است که با خرج کردن پول های کالن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برای 
مثال، سال ۲۰۱۹ او ۴٫۵۷ میلیون دالر برای خوردن نهار با وارن بافت خرج کرده 
بود. همچنین، افراد مشهوری مانند کوبی بریانت، بازیکن بستکبال را به مراسمش 
دعوت کرده بود. اخیرا نیز او ۱۰ میلیون دالر در شرکت گیم استاپ خرج کرده است.

درباره ی اثر هنری فروش رفته
 ۵,۰۰۰  Everydays: the First اول  روز   ۵،۰۰۰ روز:  »هر  اثر  این 
Daysنام دارد و اثری موزاییکی از تمام تصاویری است که مایک وینکلمن، مشهور 
به بیپل، از ۲۰۱۳ ساخته است. این اثر به توکن غیرقابل معاوضه NFT تبدیل 
شده که گواهی اصالت دیجیتالی است و روی تکنولوژی بالک چین کار می کند.

پرداخت با رمزارز
اینکه  با گفتن  را اعالم کرد،  هنگامی که کریستی در ماه گذشته فروش 
طبق  شد.  شگفتی  باعث  کرد،  خواهد  قبول  را  دیجیتال  ارز  به صورت  پرداخت 
آگهی، خریدار باید حق العمل مزایده را به صورت پول سنتی پرداخت کند؛ اما بعد 
از چند روز و افزایش قیمت پیشنهادی، رویکرد تغییر کرد.دیویس گفت: »برای 
این خرید ]حق العملی که خریدار می پردازد به صورت[ اتریوم دریافت می کنیم، به 
نظرم اساسی ترین موضوع در این خرید همین مورد بود.«دیویس یک روز قبل از 
بسته شدن معامله گفته بود »۹۰ درصد مطمئن است« که خریدار نهایی رمزارز 
پرداخت خواهد کرد. کریستیز بالفاصله پس از فروش، این قضیه را تأیید نکرد.

اتریوم  این مزایده به صورت  با توجه به نوسان شدید رمزارز، دریافت حق العمل 
برای کریستیز ریسک بزرگی است. در ۴ اسفند، دومین رمزارز بزرگ دنیا سقوطی 

۷۰۰ دالری تجربه کرد. در ۲۱ اسفند، اتر در حوالی ۱8۱۵ دالر معامله می شد.
بازار تصمیم خود را گرفت

این خرید، جدیدترین خرید در بازار طوفانی NFT-ها است. رکورد قبلی 
بیپل در فوریه بود. کار قبلی او که در ماه اکتبر به قیمت ۶۶ هزار دالر خریداری 
درصد   ۹۹۰۰ یعنی  دالر  میلیون   ۶٫۶ قیمت  به  ماه  یک  از  کمتر  در  بود،  شده 
افزایش دوباره به فروش رسید. رکورد قبلی او در ماه ژانویه بود که فروشی برابر 
۷۷۷,۷۷۷٫۷۷۷ دالر ثبت کرده بود. یک سال پیش، او حتی یک اثر نفروخته بود.

الکس روتر، رئیس هیئت مدیره ی کریستیز، می گوید: »می گذاریم بازار در 
مورد ارزش آن تصمیم بگیرد، ما کسی را مجبور به پیشنهاد ۶۰٫۲۵ میلیون دالر 
نکردیم. مردم بیپل را می خواهند و بازار تصمیم خود را گرفته است. ۶۹ میلیون 
دالر در مورد بازار آثار سنتی در اکثر مزایده ها و تمامی فروش ها اثری برتر محسوب 
می شود.«اکنون »هرروزها« سومین اثر هنری گران قیمتی است که توسط هنرمندی 
 Jeff Koons در قید حیات در مزایده ای به فروش می رسد. تنها مجسمه ی
و نقاشی دیوید هاکنی در صدر این فهرست قرار دارند. تنها تفاوت در این است 
که این آثار توسط مجموعه داران فروخته شدند و این دو هنرمند حتی یک سنت 
دریافت نکردند. »هرروزها« توسط خود بیپل ارسال شده بود؛ یعنی او ۶۰ میلیون 

دالر از فروش دریافت کرد. 
دیویس می گوید این تنها آغاز است: »وقتی نتیجه ی فروش آن را دارید، 
امری مهم در دنیای تجارت محسوب می شود. فکر می کنم  در آینده ای نزدیک 
فرصت های جذاب برای آثار مبتنی بر NFT را در کریستیز شاهد خواهیم بود. «

رئیس پلیس پیشگیری 
از  بیش  امسال  گفت:  ناجا 
۴۰۰ هزار طرح محله محور 
در راستای انتظام بخشی و تامین امنیت 
به  کالنتری ها  توسط  مردم  آرامش  و 

مرحله اجرا درآمده است.
پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بخش  در  بیگی  معصوم  مهدی  سردار 
جمع بندی همایش سراسری میثاق با 
کنفرانس  ویدئو  صورت  به  که  والیت 
سه  شرکت  با  و  کشور  نقطه   ۱۶۰ در 
پیشگیری،  پلیس  روسای  از  نفر  هزار 
پاسگاه  فرماندهان  کالنتری،  روسای 
ها و انتظامی برگزار شد، افزود: تقویت 
و حمایت از کوپ های سراسر کشور از 
جمله ماموریت های اولویت دار نیروی 

انتظامی است.
هشت  فرامین  کرد:   تاکید  وی 
راه  نقشه  رهبری   معظم  مقام  گانه 
ایجاد تحول در ماموریت های کالنتری 

و پاسگاه هاست.
 وی ادامه داد: کارکنان کالنتری 
امنیت  مقدم  خط  در  که  ها  پاسگاه  و 
سازی قرار دارند عملکرد رو به رشدی 
که  داشتند  گذشته  سال  با  مقایسه  در 
بابت قدردان زحمات، تالش و  این  از 

مجاهدت همکارانم هستم.
افزایش  افزود:  بیگی  معصوم   
قدرت پیشگیری، مقابله و کشف جرایم 
مجاهدتی  نشانگر  کالنتری ها  توسط 

مدیریت  در  کارکنان  مهارت  و  ارزنده 
جرایم است.

ارشد ترین مقام پلیس پیشگیری 
ایجاد  برای  ما  راه  نقشه  گفت:  کشور 
تحول در کالنتری و پاسگاه های کشور، 
فرامین هشت گانه مقام معظم رهبری 
این  استمرار  که  است  العالی  مدظله 
فرامین از سوی معظم له گویای اهمیت 
خدمات کوپ و جایگاه ممتاز کالنتری 
ها است که عملکرد آنها به عملکرد نظام 

اسالمی تعمیم داده می شود.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه 
داد: همه کارکنان، فرماندهان و مدیران 
همایش  این  در  حاضر  مسئوالن  و 
سراسری با همدیگر میثاق می بندیم با 
همه توان و ظرفیت در راستای خدمت 
به مردم مجاهدانه تالش کنیم و لحظه 

ای از خدمت صادقانه غافل نشویم.

تاکید  با  بیگی  معصوم  ر  سردا
ترین  اساسی  و  مهمترین  اینکه  بر 
است  امنیت  ارتقاء  و  حفظ  کشور  نیاز 
توسط  امنیت  تامین  کرد:  خاطرنشان 
کالنتری ها نیازمند تحول و تحقق این 
مهم در گرو خالقیت، نوآوری، مجاهدت 

و پویا بودن است.
با  ناجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
همگانی  مشارکت  جلب  اینکه  بیان 
با  جرم  از  پیشگیری  کردن  عمومی  و 
از جمله  توجه به ظرفیت های موجود 
ماموریت های محوری پلیس پیشگیری 
کالنتری  موفقیت  کرد:  تصریح  است 
در  خصوص  این  در  ها  پاسگاه  و  ها 
مدیریت  به موضوع  دادن  اهمیت  گرو 

پیشگیری از جرم است.
برخورداری  سازی،  فرهنگ  وی 
آحاد  برای  جرم  از  پیشگیری  سواد  از 

مردم، مسئول سازی و ظرفیت سازی 
را از جمله مولفه های مدیریت پیشگیری 
از  پیشگیری  افزود:  و  دانست  جرم  از 
جرم جذاب ترین و مقدس ترین بخش 
ماموریت پلیس پیشگیری است و همه 
تالش و هدف ما اولویت دادن به مداخله 
قبل از وقوع جرایم است چرا که معتقدیم 
تحقق این مهم نه تنها به ثبات امنیت 
در جامعه کمک می کند بلکه کارآمدی 

پلیس را به اثبات می رساند. 
بر  تاکید  با  بیگی  معصوم  سردار 
برای  متعدد  های  طرح  اجرای  اینکه 
ارتقاء توانمندی همه جانبه کالنتری ها 
و پاسگاه های کشور در دستور کار این 
دارد خاطرنشان کرد: طرح  قرار  پلیس 
تحول کوپ، توسعه و تقویت یگان های 
بازرسی،  های  ایستگاه  آمایش  امداد، 
و  حفاظتی  موسسات  تقویت  و  توسعه 
مراقبتی و یگان های حفاظت در دستگاه 
های اجرایی کشور، توسعه و تقویت تیم 
از   بخشی  سازی  خنثی  و  کشف  های 
اولویت های عملیاتی پلیس پیشگیری 

ناجا در سال ۱۴۰۰ است.
سراسری  همایش  با  همزمان 
میثاق با والیت از ۵۰ رئیس کالنتری، 
فرمانده پاسگاه و انتظامی بخش نمونه، 
سه  کوپ،  جانباز  و  شهید  خانواده  سه 
رئیس پلیس پیشگیری نمونه و ۱۴ عضو 
وابسته و پیشکسوت پلیس پیشگیری با 

اهداء لوح قدردانی به عمل آمد.

سردار مهدی معصوم بیگی:

مهمترین اولویت پلیس، مدیریت پیشگیری از جرم است



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1699- یکشنبه 24 اسفند 1399 اقتصاد- 

رییس کل بانک مرکزی 
از رشد اقتصادی مثبت در سه 
ماهه سوم سال جاری و خروج 
اقتصاد کشور از رکود خبر داد و اعالم 
کرد که جزئیات رشد بخش های مختلف 
رو  پیش  هفته  اوایل  کشور  اقتصادی 

منتشر خواهد شد.
یادداشتی  در  همتی  عبدالناصر 
براساس  کرد:  اعالم  ینستاگرامی  ا
گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک 
مرکزی رشد اقتصادی کشور که از فصل 
دوم سال جاری مثبت شده بود، در سه 

ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است. 
وی افزود: رشد مثبت ۳.۹ درصد 
با نفت و مثبت ۲.۹ درصد بدون نفت 
در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. 
بنابراین، اقتصاد در دو فصل متوالی دوم 
و سوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت داشت. 

گذر  از  می توان  اطمینان  با  امروز  لذا، 
و  تحریم  دوره سخت  از  ایران  اقتصاد 
رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد 

مجدد اقتصادی خبر داد. 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  همتی 
ایران  علیه  حداکثری  تحریم  تداوم  به 
و شیوع کرونا، که موجب رکود و رشد 
شده  کشورها  بسیاری  در  شدید  منفی 
است، رشد حاصله مهم و حاصل اجرای 
اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید در 
بانک  کل  رییس  است.  تحریم  شرایط 
رشد  جزئیات  کرد:  خاطرنشان  مرکزی 
بخش های مختلف اقتصادی کشور اوایل 
هفته پیش رو اعالم خواهد شد. این اتفاق 
خوب نتیجه مقاومت مردم، قدرت انعطاف 
اقتصاد ایران در مقابل شوک های وارده 
به آن است و امیدوارم فصل های آینده 

نیز رشد اقتصاد تداوم پیدا کند.

تداوم ارائه خدمات الکترونیکی بانک آینده با هدف کاهش 
مراجعه حضوری به شعب*

کنترل  مدیریت،  راستای،  در  آینده  بانک 
با هدف  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیش گیری  و 
به  گرامی  هم وطنان  حضوری  مراجعات  کاهش 
سال  در  خودپرداز،  دستگاه های  و  بانک  شعب 
اولویت  الکترونیکی را در  ارائه خدمات  نیز  جدید 

فعالیت خود، قرار می دهد.
براین اساس، هم میهنان و مشتریان این بانک می توانند بدون حضور 
در شعب و با بهره گیری از خدماتی هم چون: سامانه پیشخوان مجازی، 
سامانه کیلید، همراه بانک، تلفن بانک و اینترنت بانک، نسبت به انتقال 
وجه بین حساب ها، پرداخت اقساط، اطالع از مانده کارت های شتابی، 

پرداخت قبوض، دریافت شارژ سیم کارت های اعتباری اقدام نمایند.
یادآور می شود؛ تاریخ انقضای کارت های بانک آینده بدون نیاز به 
مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۱۴۰۰ و به مدت یک سال تمدید 
خواهد شد. مرکز ارتباط بانک آینده به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ به صورت 

شبانه روزی، آماده پاسخ گویی به هم وطنان است.

فرآیند ثبت صدور چک در سامانه صیاد از سوی بانک توسعه 
تعاون تشریح شد

به منظور سهولت و فراگیری دسترسی به ابزارها و کانال های ثبت 
چک های صیاد۲، امکان ثبت صدور چک عالوه بر سامانه های مدرن 
بانکداری بانک توسعه تعاون، به صورت حضوری در شعب این بانک 

در سراسر کشور فراهم شد.
الزامی  به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با توجه به 
بودن ثبت صدور، تائید و انتقال چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سامانه 
صیاد، ضروری است تا مشتریان نسبت به روشهای انجام این فرآیند، 

آگاهی کافی و کامل کسب کنند.
بدین منظور برای آغاز فرآیند ثبت و صدور چک، ضرورت دارد 
صادرکننده پس از درج مندرجات چک در برگه کاغذی، با مراجعه به 
یکی از سامانه های مدرن بانکداری بانک توسعه تعاون از جمله سامانه 
بانکداری مجازی یا اینترنت بانک توسعه تعاون، اقدام به ورود اطالعات 

چک و اطالعات هویتی ذینفع یا ذینفعان چک کند.
در این اقدام طی نخستین مرحله، باید ثبت مندرجات شامل تاریخ 
سررسید، مبلغ و اطالعات هویتی ذینفع که در برگ کاغذی چک موجود 

هست، در سامانه انجام پذیرد.
در سامانه  احرازهویت شود که  بایستی  کاربر می  این مرحله  در 
بانکداری مجازی و اینترنت بانک توسعه تعاون، صرفا با یکبار ثبت نام 
کاربری و رمز عبور، این فرآیند صورت خواهد پذیرفت. احراز هویت در 
شعب بانک توسعه تعاون نیز طبق روال موجود، صورت خواهد پذیرفت.

در ادامه، مندرجات چک باید بر اساس فیلدهای درخواستی در سامانه 
های مزبور از جمله در فیلد »بابت« به دقت و به طور کامل تکمیل شود.

در پایان، صادرکننده اولیه چک پس از مرور اطالعات و اطمینان 
با زدن دکمه ثبت نهایی، فرآیند ثبت  از صحت اطالعات ثبت شده، 
صدور چک را تکمیل خواهد کرد.این مرحله پس از ارائه چک به ذینفع 
باید با طی مراحل تائید چک از سوی ذینفع یا ذینفعان تکمیل شود تا 

امکان کارسازی چک در شعب بانکی فراهم گردد.
الزم به ذکر است فرآیندهای مرتبط با چک های صیادی در کلیه 
ابزارها و کانال های موجود بانک توسعه تعاون به صورت رایگان و بدون 

اخذ هیچگونه کارمزدی صورت خواهد پذیرفت.
از  از چک های جدید، آن دسته  استفاده  فرآیند  در  گفتنی است 
مشتریان بانک توسعه تعاون که به هر دلیل امکان استفاده از اینترنت 
برایشان فراهم نیست، می توانند به شعب این بانک در سراسر کشور 

مراجعه کنند.

خبرسوم
مشارکت بانک رفاه کارگران در پویش مردمی حمایت از 

آموزش رایگان کودکان کار

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی در 
پویش مردمی »برکت خورشید« مشارکت کرد.

حوزه  امور  مدیر  کارگران  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیریت و روابط عمومی این بانک به همراه مجید مجیدی کارگردان 
مشهور کشور از دبستان خیریه کودکان کار صبح رویش در منطقه شهید 
هرندی بازدید و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، هدایای بانک 

را به مسئوالن این مدرسه اهدا کرد.
فرهی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
در این بازدید گفت: این پویش با هدف فراهم کردن زمینه آموزش رایگان 
کودکان کار راه اندازی شده است و اگر الگوی آموزشی مدارس خیریه 
کودکان کار صبح رویش در مجموعه نظام آموزشی کشور پیاده سازی 

شود، می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران عالوه بر مشارکت در 
این پویش، با تأسیس مدرسه در مناطق محروم، اهدای تبلت و وسایل 
آموزشی تالش می کند بستر آموزش رایگان برای دانش آموزان نیازمند 

در مناطق محروم را فراهم کند. 
گفتنی است، مدارس خیریه کودکان کار صبح رویش دارای ۷ مرکز 
آموزشی در منطقه ۱۲ و یک خانه کودک در منطقه ۱۵ تهران است و 
بخشی از فیلم »خورشید« مجید مجیدی که با موضوع کودکان کار و 
با بهره برداری از فضای آموزشی و نقش آفرینی کودکان این مدارس 

ساخته شده است، به زودی اکران می شود.

ترمز قیمت نفت قبل از رسیدن به 70 دالر
قیمــت نفــت در معامــالت روز جمعــه بــازار جهانــی تحــت تاثیــر 
ــای  ــه احی ــی ب ــوش بین ــزرگ و خ ــدگان ب ــه تولیدکنن ــش عرض کاه
تقاضــا در نیمــه دوم ســال میــالدی جــاری، نزدیــک مــرز ۷۰ دالر در 

هــر بشــکه ایســتاد.
ــادل ۰.۶ درصــد  ــا ۴۱ ســنت مع ــت ب بهــای معامــالت نفــت برن
ــای  ــد. به ــته ش ــکه بس ــر بش ــنت در ه ــش، در ۶۹ دالر و ۲۲ س کاه
ــا ۴۱ ســنت کاهــش،  معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا ب

ــد. ــر بشــکه بســته ش ــنت در ه در ۶۵ دالر و ۶۱ س
نفــت برنــت و نفــت آمریــکا کــه روز دوشــنبه بــه باالتریــن قیمــت 
در ۱۳ مــاه اخیــر صعــود کردنــد، پــس از ثبــت رشــد هفتگــی بــه مــدت 
۷ هفتــه متوالــی، هفتــه گذشــته را تقریبــا بــدون تغییــر بــه پایــان بردند.

جیــم ریتربــوش، رییــس شــرکت ریتربــوش و همــکاران در گالنای 
ایلینویــز اظهــار کــرد: تقاضــا بــرای داراییهــای پرریســک ماننــد نفــت 
ــه  ــار روزان ــفید و اخب ــادی کاخ س ــک اقتص ــته کم ــر بس ــت تاثی تح
مثبتــی کــه دربــاره واکســنهای کوویــد ۱۹ منتشــر مــی شــود، تقویــت 

شــده اســت.
اوپــک در جدیدتریــن گــزارش ماهانــه خــود احیــای قویتــر تقاضــا 
ــک  ــرد. اوپ ــی ک ــش بین ــال ۲۰۲۱ را پی ــه دوم س ــت در نیم ــرای نف ب
ــر  ــدم تغیی ــا ع ــان ب ــت اخیرش ــیه در نشس ــامل روس ــش ش و متحدان

ــد. ــت کردن ــل موافق ــت عرضــه در آوری محدودی
منابــع پاالیشــگاهی بــه رویتــرز گفتنــد: عربســتان ســعودی فروش 
ــار پاالیشــگر  ــتکم چه ــرای دس ــل را ب ــری در آوری ــرای بارگی ــت ب نف
ــا  ــر ۱۵ درصــد کاهــش داده اســت ام ــزان حداکث ــه می شــمال آســیا ب
نیــاز ماهانــه پاالیشــگاههای هنــدی را بــه طــور کامــل تامین مــی کند.

عربســتان ســعودی دو هفتــه پیــش اعــالم کــرد کاهــش تولیــد 
یکجانبــه یــک میلیــون بشــکه در روز را در آوریــل بــرای ســومین مــاه 

متوالــی ادامــه مــی دهــد.
شــرکتهای حفــاری آمریکایــی هــم دســت نگــه داشــته و طبــق 
گــزارش شــرکت خدمــات انــرژی بیکرهیــوز، شــمار دکلهــای حفــاری 

نفــت و گاز را بــرای نخســتین بــار از نوامبــر کاهــش دادنــد.
تحلیلگــران شــرکت آر بــی ســی کپیتــال اظهــار کردنــد عوامــل 
بنیادیــن بــرای بنزیــن تابســتان خــوش بینانــه تریــن وضــع را در حــدود 

یــک دهــه اخیــر دارنــد.
آمریــکا کــه بزرگتریــن مصــرف کننــده نفــت جهــان اســت، هفتــه 
گذشــته شــاهد کاهــش قابــل توجــه ســطح ذخایر بنزیــن در پــی طوفان 

زمســتانی در تگــزاس و مختــل شــدن تولیــد پاالیشــگاهی بــود.
تحلیلگــران جــی پــی مــورگان نوشــتند: پایــداری قیمتهــای باالتــر 
نفــت تولیدکننــدگان آمریکایــی را بــه افزایــش تولیــد تشــویق خواهــد 
کــرد کــه نهایتــا روی قیمتهــا تاثیــر خواهــد گذاشــت. ایــن بانــک انتظار 
دارد میانگیــن تولیــد نفــت آمریــکا امســال بــه ۱۱.۳۶ میلیــون بشــکه 
ــال ۲۰۲۰  ــکه در روز در س ــون بش ــا ۱۱.۳۲ میلی ــه ب در روز در مقایس

افزایــش پیــدا کنــد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا هفتــه 
گذشــته پیــش بینــی کــرد تولیــد نفــت آمریــکا در ســال ۲۰۲۱ کاهــش 
کمتــری خواهــد داشــت و اکنــون انتظــار دارد تولیــد ایــن کشــور ۱۶۰ 
هــزار بشــکه در روز کاهــش پیــدا کــرده و بــه ۱۱.۱۵ میلیــون بشــکه 
در روز برســد در حالــی کــه پیشــتر کاهــش تولیــد امســال را ۲۹۰ هــزار 

بشــکه در روز پیــش بینــی کــرده بــود.

خبر خوب رییس کل بانک مرکزی؛ 

رشد اقتصاد ایران در شش ماهه دوم سال 1399
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش مشروط 2 برابری
 سهمیه بنزین وانت بارها

نفتی  فرآورده های  ملی پخش  مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت 
این  پیمایش  و  عملکرد  اساس  بر  وانت بارها  سوخت  سهمیه  گفت:  ایران 

خودروها تخصیص می یابد.
مسعود رضایی درباره سهمیه بنزین  وانت بارها افزود: با تکمیل ثبت نام ها 
و متناسب با عملکرد وانت ها تا دو برابر سهمیه اولیه بنزین تخصیص داده 

می شود.
سوخت  سهمیه  کاهش  درباره  ارسال شده  پیامک های  درباره  وی 
وانت بارها گفت: بخشی از این پیامک ها صحت دارد زیرا سهمیه های سوخت 

متناسب با عملکرد و پیمایش وانت بارها پرداخت می شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
درباره تعریف وانت بار پرمصرف توضیح داد: تعریف دقیق وانت بار پرمصرف 
وانت های  نمونه شاخص  و  می دهند  انجام  ناجا  همکاران  را  کم مصرف  و 
پرمصرف نیسان های آبی رنگ هستند که تا چهار تن بار را حمل می کنند و 

پیکان وانت یا پراید وانت هم نماد کم مصرف هستند.
رضایی با بیان اینکه بیش از یک سال از سهمیه بندی وانت بارها گذشته 
است، افزود: سامانه شناسایی عملکرد در دستگاه های مختلف طراحی شده 
و با توجه به آنکه پیش از این هنوز سامانه کامل نشده بود یک مقدار ثابت 

سهمیه سوخت به این ناوگان تخصیص می دادیم.
وی بیان کرد: هم اکنون با توجه به تکمیل ثبت نام تا دو برابر سهمیه 
سوخت در بعضی از موارد به این ناوگان تخصیص دادیم، به طوری که سهمیه 
بنزین برای گروه های کم مصرف ۱۲۰ لیتر حداقل و ۴۰۰ لیتر حداکثر و برای 

ناوگان پرمصرف هم ۲۰۰ لیتر حداقل و حداکثر ۶۰۰ لیتر است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
تأکید کرد: در کشور در مجموع ۲ میلیون و  ۴۰۰ هزار وانت بار فعال داریم 
که نیمی از آنها دوگانه سوز هستند و هیچ تغییری در سهمیه سوخت آنها 
ایجاد نشده و سی ان جی هم در سهمیه سوخت آنها قرار دارد. یک میلیون 

و ۲۰۰ هزار خودرو تک سوز هم شناسایی شده اند.
برای  لیتراژی  به صورت  اینکه سهمیه تخصیص یافته  بیان  با  رضایی 
تمامی وانت بارها اعم از وانت بارهایی که خدمات عمومی ارائه می کنند، یا 
به صورت شخصی مورد استفاده قرار می گیرند، به صورت یکسان در ابتدای 
هر ماه به کارت هوشمند سوخت واریز می شود، افزود: وانت بارهایی که در 
قالب  در  را  عملکردشان  با  متناسب  سهمیه  دارند،  فعالیت  عمومی  بخش 

سهمیه اعتباری توسط کارت بانکی دریافت خواهند کرد.
وی توضیح داد: با عنایت به رویکرد کارگروه مدیریت مصرف سوخت 
برای توزیع عادالنه سوخت یارانه ای در حوزه خدمات عمومی به ویژه وانت بارها 
و به منظور حمایت از کسب وکارهای ارائه کننده خدمات عمومی، از ابتدای 
اسفندماه امسال، سهمیه لیتراژی همه ناوگان وانت بار تک  سوز کم مصرف 
لیتر تغییر یافته است و  از ۱۵۰ به ۱۲۰ لیتر و پرمصرف از ۲۵۰ به ۲۰۰ 
معادل ریالی این تغییرات تا سقف پرداختی کنونی برای ناوگان ساماندهی 
شده در قالب سهمیه اعتباری )در کارت بانکی مالک یا نماینده قانونی وی( 

جبران می شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت تأکید کرد: هیچ گونه کاهشی در سهمیه 

سوخت وانت بارهایی که خدمات عمومی ارائه می دهند، اعمال نمی شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد؛

تالش برای مناسب سازی بازار 
در ماه رمضان

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش توزیع روغن در بازار تا 
پایان ماه مبارک رمضان، گفت: استفاده از سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع 

مرغ برای تنظیم بازار موثر است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه 
کارگروه تنظیم بازار به ریاست »اسحاق جهانگیری« معاون اول رییس جمهوری و 
با حضور »علیرضا رزم حسینی« وزیر صنعت، معدن و تجارت و »کاظم خاوازی« 

وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مسئوالن مربوطه برگزار شد.
رزم حسینی در این جلسه با اشاره به هماهنگی خوب ایجاد شده بین دستگاه 
 های مرتبط و با استناد به گزارش سازمان ها و بخش های ذیربط، اظهار داشت: 
سیب و پرتقال به عنوان کاالهای پرمصرف ایام نوروز با اقدامات صورت گرفته 

در شرایط عرضه مناسبی از نظر کیفی و قیمتی قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها مسئول تنظیم بازار 
کاالهایی است که یارانه از دولت دریافت می کنند، تصریح کرد: طبق قانون، این 
نهاد، تنها مسئول قیمت گذاری کاالهایی است که از یارانه دولتی برای تامین و 
تولید استفاده می کنند و با توجه به حساسیت بازار شب عید، مانند سنوات گذشته 
نسبت به تنظیم بازار میوه شب عید اقدامات الزم صورت پذیرفت و حدود ۴۰ 

هزار تن میوه برای این ایام خریداری شد.
رزم حسینی با بیان اینکه محموله های میوه  با توجه به اعالم نیاز هر استان، 
به مقصد مورد نظر ارسال شده است، ادامه داد: توزیع میوه های خریداری شده 
بازار تخم مرغ در شرایط آرامی قرار  با بیان اینکه  از ۲۵ اسفند ماه است.وی 
دارد، گفت: به نظر می رسد استفاده از سامانه جامع تجارت می تواند برای ایجاد 

آرامش در بازار بسیار کمک کننده باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این سامانه ۷۰ درصد کارآمد 
است، تصریح کرد: اگر بتوان ترتیبی اتخاذ کرد که عرضه مرغ در این شبکه 
صورت بگیرد کنترل و تنظیم بازار مرغ بهتر خواهد شد و برای ماه مبارک رمضان، 

شاهد آرامش در این بازار خواهیم بود.
رزم حسینی در بخش دیگر صحبت های خود به افزایش ۲۵ درصدی توزیع 
روغن در ۲ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در بحث نظارت با توجه به شرایط 
موجود به نظر می رسد برخالف بازرسی های مستمر، جریمه ها چندان بازدارنده 

نیست و باید در این زمینه بررسی هایی الزم انجام شود.
معاون اول رییس جمهوری در این جلسه اعالم کرد: هماهنگی بیشتر بین 
دستگاه های مرتبط با این موضوع  و اتخاذ تصمیم های الزم برای تنظیم بازار 
کاالهای شب عید به ویژه مرغ، میوه و روغن اصلی ترین محور این جلسه است.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ۱۲ 
مرکز و مزرعه استخراج ارز دیجیتال در 
دریافت  فعالیت  مجوز  محدوده ها  این 
از  استفاده  با  می توانند  که  کرده اند 
رمز  استخراج  به  تولید شده  برق  مازاد 

ارز بپردازند.
ارز  واحد  افزود: ۱۲  الهام سخایی 
دیجیتال در مناطق ویژه اقتصادی پیام، 
شیراز، بوشهر و رفسنجان و مناطق آزاد 
فعالیت  حال  در  ماکو  و  کیش  ارس، 
هستند. وی با بیان اینکه استخراج رمز 
ارز یک صنعت است، خاطرنشان کرد: این 
فعالیت بر اساس قوانین وزارت صنعت، 
تاسیس  مجوز  به  نیاز  تجارت  و  معدن 
دارد و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز 
مقررات مدونی وجود دارد که بر اساس آن 

مجوز فعالیت صادر می شود.
زمان  در  این که  بیان  با  سخایی 
و  داخلی  متقاضی  بین  مجوز  صدور 
تاکیدکرد:  ندارد،  وجود  تفاوتی  خارجی 
از مبدا درخواست،  سرمایه گذاران فارغ 
بر اساس مقررات تعیین شده می توانند 

اقدام به دریافت مجوز فعالیت کنند.
قوانین  این که  بر  تاکید  با  وی 
برای  خارجی  سرمایه گذاران  تشویق 
حضور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نیز درخصوص ارز دیجیتال تفاوتی ایجاد 

نکرده است، خاطرنشان کرد: شایعه مبنی 
متقاضیان  برای  مجوز صرفا  بر صدور 
خارجی در این محدوده ها برای استخراج 

رمز ارز تکذیب می شود.
نهادهای  امور  هماهنگی  مدیر 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  مالی 
از  پس  دیجیتال  ارزهای  بیان داشت: 
دریافت  مراحل  گذاشتن  سر  پشت 
را  فعالیت خود  می توانند  تاسیس  جواز 
راه  مقدمات  انجام  از  بعد  و  کنند  آغاز 
اندازی می توانند مزرعه تولید خود را به 

بهره برداری برسانند.
ماینینگ  اینکه  بیان  با  سخایی 
محسوب  جهان  در  جدیدی  صنعت 
کشورها  برخی  در  ادامه داد:  می شود، 

بسیاری  پیشرفت  صنعت  این  رشد 
داشته است و در ایران نیز در مسیری 

توسعه قرار دارد.
و  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه گذاران  برای  اقتصادی  ویژه 
بسیاری  مزیت های  دیجیتال  ارزهای 
به  خارجی  سرمایه گذاران  گفت:  دارد، 
به  محدوده ها  این  بودن  نزدیک  دلیل 
را  خود  فعالیت  می توانند  به راحتی  مرز 
آزاد  مناطق  دیگر  سوی  از  کنند،  آغاز 
برای سهولت در تولید و تجارت طراحی 
شده اند که فرآیندهای شروع کسب و 
اصلی  سرزمین  به  نسبت  آنها  در  کار 
مورد  دلیل  همین  به  و  است  آسان تر 
ارزهای  فعاالن  برای  بیشتری  توجه 

دیجیتال قرار می گیرند.
اینکه  بر  تاکید  با  مسوول  این 
ماینینگ  حوزه  در  سرمایه گذاران  نیاز 
بهره مندی از برق است، تاکید کرد: در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خصوص 
جزایری مانند کیش و قشم مازاد برق 
تولید شده قابل انتقال به سرزمین اصلی 
یا مورد استفاده برای تجارت نیست، به 
منظور  به  آن  از  می توان  دلیل  همین 
بهره برداری از مزرعه تولید ارز دیجیتال 

استفاده کرد.
به گفته وی، این موضوع که مازاد 
برق تولید شده که باید در مناطق باقی 
برق  قطعی  و  خاموشی  مانع  و  بماند 
سرمایه گذاران  برای  را  آن  می شود، 

ارزهای دیجیتال جذاب کرده است.
زهای  ر ا ج  ا ستخر ا یند  ا فر به 
مراکز  به  و  ماینینگ  دیجیتال، صنعت 
»فارم«  یا  مزرعه  ارزها،  این  تولید 
ماینینگ،  صنعت  در  می شود.  اطالق 
نفت و گاز به انرژی برق و در نهایت 
به محصول ارز دیجیتال تبدیل می شود 
که به عنوان یک پول مجازی می توان 
از آن برای مبادالت مالی استفاده کرد. 
به  نسبت  انتقاداتی  اخیر  هفته های  در 
مناطق  در  خارجی ها  گسترده  حضور 
آزاد و ویژه اقتصادی با هدف استخراج 

رمز ارزها مطرح شده است.

یک مقام مسئول خبر داد؛

فعالیت 12 مزرعه استخراج ارز دیجیتال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

لزوم  بر  کار  حوزه  فعال  یک 
نفت  درآمد  ز  ا درصدی  اختصاص 
های  هزینه  جبران  به  کمک  برای 
کید  تا ن  رگرا کا معیشت  و  درمان 
سازی  در همسان  دولت  اقدام  و  کرد 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را 

ارزشمند و مورد تقدیر دانست.
درباره   ، پورموسی  اله  رحمت 
مزدی  ماندگی  عقب  جبران  راهکار 
اکنون  معتقدم  کرد:  اظهار  کارگران 
که درآمد نفتی داریم و امسال الیحه 
متکی  که  شده  تعریف  طوری  بودجه 
به نفت نباشد درصدی از محل فروش 
نفت را به اسم کمک معیشت، هزینه 
مسکن یا درمان به کارگران اختصاص 

بدهیم.
راهکارهای  اینکه  بیان  با  وی 
کارگران وجود  به  برای کمک  زیادی 
دیگر  مانند  هم  کارگران  افزود:  دارد، 
و  دهند  می  لیات  ما معه  جا ر  قشا ا
های  هزینه  کاهش  جز  ای  خواسته 
فروش  محل  از  اگر  و  ندارند  زندگی 
نفت سهمی در بودجه برایشان در نظر 
از  تواند در جبران بخشی  بگیریم می 
هزینه های زندگی آنها موثر واقع شود.

پورموسی در ادامه درباره آخرین 
عیدی  سازی  همسان  طرح  جزییات 
اظهار  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
بار  اولین  برای  پیشنهاد  این  کرد: 
بازنشسته  کارگران  کانون  سوی  از 
مشهد مطرح شد و ارتباطی به کانون 
شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی 

ندارد و بر اساس آن طی مذاکرات با 
ویژه  به  مجلس  نمایندگان  از  جمعی 
حوزه مشهد تالش شد تا این طرح به 

بیفتد. جریان 
وی ادامه داد: در تاریخ ۱۹ بهمن 
کمیسیون  رئیس  با  ای  جلسه   ۱۳۹۹
اجتماعی مجلس داشتیم و طرح را به 
خوشبختانه  کردیم.  تقدیم  کمیسیون 
نظرات مثبت بود و به ما اعالم کردند 
که در اولین فرصت طرح را بررسی و 
بیفتد  جریان  به  تا  کنند  می  پیگیری 
درگیر  حاضر  حال  در  مجلس  چون 

بررسی الیحه بودجه است.
درعین  کارگری  پیشکسوت  این 
سازی  همسان  در  دولت  اقدام  حال 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را 
ارزشمند و مورد تقدیر دانست و گفت: 
به دلیل تبعیضی که در بحث همسان 
و  کشوری  بازنشستگان  حقوق  سازی 
احساس  اجتماعی  تامین  با  لشگری 
شده بود، پیگیری های زیادی صورت 

گرفت تا بازنشستگان تامین اجتماعی 
نیز از این مزیت بهره مند شوند. چون 
متوسط افزایش حقوق ناشی از همسان 
درصد،   ۵۷ ها  لشگری  حقوق  سازی 
بازنشستگان  و  ۴۶ درصد  ها  کشوری 
نامه  بود،  درصد   ۱8 اجتماعی  تامین 
گرفت  صورت  بسیاری  های  نگاری 
 ۹۰ و  شد  مجاب  دولت  نهایت  در  تا 
هزار میلیارد تومان از بابت دیون خود 
پرداخت  اجتماعی  تامین  سازمان  به 
کرد تا در بحث همسان سازی حقوق 
کار  به  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
ن  نشا طر خا موسی  ر پو . د شو فته  گر
سازی  همسان  گوییم  نمی  ما  کرد: 
بازنشستگان کشوری و لشگری انجام 
نشود چون آنها هم حق دارند و سالها 
اند، ما  این مملکت زحمت کشیده  در 
معتقدیم اگر ثروتی در کشور است به 
گونه  هر  و  شود  تقسیم  درست  شکل 

تبعیض از بین برود.
نکه  آ به  توجه  با  فزود:  ا وی 

دو  تبصره  محل  از  تلفیق  کمیسیون 
را  موضوع  این   ۱۴۰۰ بودجه  واو  بند 
شورای  تایید  منتظر  کرده  تصویب 
قول  با  امیدواریم  و  هستیم  نگهبان 
ن  ما ز سا مل  مدیرعا که  عدی  مسا
کردند  اعالم  و  دادند  اجتماعی  تامین 
این طرف سال انجام می شود، احکام 
این  از  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
 ۱۴۰۰ فروردین  برج  از  و  صادر  ماه 

عملی شود.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه 
مین  تا زنشستگان  با ز  ا درصد   ۶۵
حقوق  با  و  بگیرند  حداقل  اجتماعی 
کمتر  یا  تومان   8۰۰ و  میلیون  دو 
اظهار  کنند،  می  معاش  امرار  آن  از 
این طرف سال علی  تا  کرد: قرار شد 
و  گیرد  صورت  پرداختهایی  الحساب 
اگر نرسیدند از فروردین ۱۴۰۰ و پس 
در  مبالغ  این  احکام  شدن  نهایی  از 
شود  اضافه  بازنشستگان  حقوق  پایه 
تا در بحث حقوق حداقل بگیران رشد 
خوبی را شاهد باشیم و قدرت معیشت 
اندکی  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 

بهبود یابد.
کار  تعاون،  وزیر  این  از  پیش 
که  بود  کرده  اعالم  اجتماعی  رفاه  و 
همسان سازی   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  از 
تا  می شود  انجام  بازنشستگان  حقوق 
این طرح  اول  امتداد مرحله  بر  عالوه 
بین  موجود  تبعیض  جاری،  سال  در 
و  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  حقوق 
سایر صندوق های بیمه ای کاهش یابد.

یک فعال کارگری:

اگر ثروتی در کشور است به شکل درست تقسیم شود 
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مدیر شرکت ملی پخش 
منطقه  نفتی  های  فرآورده 
شاهرود گفت : سوخت رسانی 
انبارهای  در  با ذخیره کافی  زمستانی 

منطقه بدون مشکل انجام می شود.
علی اکبر عربعامری  با اشاره به 
برف  و  باران  بارش  و  وضعیت جوی 
خصوصا در شبانه روز گذشته و ادامه 
اهتمام  با   : گفت  هوا  برودت  مستمر 
و  شده  انجام  های  برنامه ریزی  به 
انتقال  آمادگی قبلی، نظارت بر نحوه 
و توزیع فرآورده های نفتی و همچنین 
سوخت  توزیع  و  ذخیره سازی  تأمین، 
فروشندگی ها به ویژه در مناطق سرد و 
صعب العبور استان  به طور مطلوب در 

حال اجراست .  
ینکه  ا ن  بیا با  ی  مر بعا عر
دقیق  کنترل  با  باید  رسانی  سوخت 
به  توجه  با    : افزود  پذیرد،  صورت 
هواشناسی  سازمان  پیش بینی های 
برای افت دمای هوا و نیز احتمال وقوع 
بارش های شدید ، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی برای سوخت رسانی 
آمادگی  رو  پیش  جوی  وضعیت  در 

کامل دارد و خوشبختانه هیچ کمبودی 
در موجودی ذخیره سازی های فرآورده 

وجود ندارد .
وی  افزود : با عنایت به  اینکه  

این شرکت خدمت  ماهیت  و  رسالت 
سوخت  تامین  و  مردم  به  رسانی 
بخشهای مختلف حمل و نقل، خدماتی 
، تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، اصناف 

و نیروگاه ها محسوب میشود  فعالیت 
آن  در تمامی ایام  تعطیل و غیر تعطیل 
و شرایط های مختلف جوی  ادامه دارد 

و تعطیل بردار نیست .

تداوم سوخت رسانی زمستانی در استان سمنان بررسی وضعیت تولید و مصرف آفتکش های زیستی 
و روند تصویب آن در کشور

نشست مشترک اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان 
آفات سازمان  با معاون کنترل  آلی و زیستی کشاورزی  فرآورده های 

حفظ نباتات
اکرم داداش زاده-اولین نشست مشترک جمعی از اعضای محترم 
هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی 
کشاورزی با دکتر لطیفیان معاون محترم کنترل آفات سازمان حفظ نباتات 

روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفندماه دراین سازمان برگزار شد.
صنفی  انجمن  مدیره  هیات  محترم  رئیس  درخواست  پیرو 
تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی مبنی بر برگزاری 
به  نباتات  افات سازمان حفظ  با معاون محترم کنترل  جلسه مشترک 
تولید و مصرف آفتکش های  تبادل نظر در خصوص وضعیت  منظور 
زیستی و روند تصویب آن در کشور، جلسه ای مشترک باحضور تعدادی 
از اعضای محترم هیات مدیره انجمن و معاون محترم کنترل آفات در 

روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفندماه در سازمان حفظ نباتات برگزار شد.
در ابتدای جلسه اعضای هیات مدیره انجمن ضمن ارائه ی گزارشی 
از وضعیت، اهداف و سیاست های انجمن، به خواسته های اعضای انجمن 

از بخش دولتی به شرح زیر اشاره نمودند
- تسهیل در روند تصویب آفتکش های زیستی

- بازنگری در دستورالعمل تصویب آفتکش های زیستی و تطبیق 
آن با شرایط کشور

آفتکش  آزمایشگاهی  و  کارایی  بررسی  های  هزینه  کاهش   -
های زیستی

- کاهش مدت زمان تصویب آفتکش های زیستی
- حمایت بیشتر از تولید و مصرف آفتکش های زیستی در کشور

آفات، ضمن خوش  کنترل  معاون  لطیفیان  دکتر  ادامه جلسه  در 
آمدگویی به اعضای هیات مدیره خواستار تعامل بیشتر بین انجمن و 
بخش دولتی در راستای رفع مشکالت آفتکش های زیستی و تسریع در 
روند توسعه تولید و مصرف ان در کشور شده و به سیاست های سازمان 
در خصوص حمایت بیشتر از آفتکش های زیستی از جمله بازنگری در 
محصوالت و زیست بومهای کشاورزی تحت پوشش کنترل بیولوژیک، 
تجدیدنظر در عوامل بیولوژیک و شیوه حمایت از آنها و اهمیت آموزش 
و انتقال دانش فنی در حوزه کنترل بیولوژیک آفات اشاره نموده و آینده 
ی آفتکش های زیستی را روشن و رو به رشد برشمردند. در ادامه ایشان 
به منظور آغاز روند تسهیل در تصویب آفتکش های زیستی و کاهش 
مشکالت و تنگناها در این حوزه خواستار ارایه نظرات کارشناسی اعضای 
به خصوص  شده  ارایه  مشکالت  و  مسایل  کلیه  در خصوص  انجمن 
دستورالعمل ها و روند تصویب به شکل مکتوب جهت بررسی در کارگروه 

تصویب آفتکش های میکروبی شدند.

27 پروژه توسعه ای گازرسانی در شرکت گاز استان 
ایالم فعال است

تعداد  حاضر  حال  در  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
۲۷ پروژه عملیات اجرایی توسعه شبکه توزیع، خطوط تغذیه و نصب 
سطح  در  باقیمانده  صنایع  و  روستا  شهر،  به  گازرسانی  برای  انشعاب 

استان فعال هستند.
عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه برای تحقق و دستیابی به 
اهداف معین و با بهره گیری از نظام سیستماتیک و کنترل منظم پروژه 
ها اقدامات قابل توجهی در دست اقدام است، افزود: این پروژه ها در 
زمینه توسعه گازرسانی، تکمیل گازرسانی روستاهای باقیمانده و غیره می 
باشند که مهمترین آنها شامل گازرسانی به روستاهای باقیمانده شهرستان 
چوار در دو فاز و گازرسانی به شهر پهله بخش زرین آباد در شهرستان 

دهلران بعنوان آخرین شهر فاقد گاز در استان هستند.
وی با بیان اینکه با اتمام این پروژه ها، درصد جمعیت بهره مند 
شهری استان از نعمت گاز طبیعی به ۱۰۰ درصد و در روستاها به ۹۷ 
درصد می رسد، یادآور شد: به منظور نظارت و رصد بیشتر پروژه ها، 
عالوه بر بازدیدهای روزانه و هفتگی مدیران ستادی از پروژه ها، از ابتدای 
سال جاری تعداد ۲۷ جلسه کنترل پروژه توسط اعضای کنترل پروژه به 
منظور بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها انجام شد که 

خروجی آن باعث افزایش راندمان کاری در این پروژه ها شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: با الگو برداری از 
چندین شرکت گاز استانی با سابقه در حال جاری سازی نرم افزار کنترل 
پروژه برای برنامه ریزی جامع و قوی تر جهت رسیدن به اهداف کالن 
و ارتقا جایگاه سازمانی این شرکت و نظام مند کردن سیستم کنترل 

پروژه هستیم.
های  پروژه  تمامی  کنترل  و  ثبت  کرد:  خاطرنشان  اللهی  شمس 
فرمت های  و  برنامه  در  ماهیانه  و  روزانه، هفتگی  به صورت  شرکت 
متمرکز  سامانه  دو  در  نیز  همزمان  و  انجام  این شرکت  طراحی شده 
تا ضمن  ثبت می شوند  ایران  گاز  ملّی  و “سگال” شرکت  “سورین” 
رصد و کنترل دقیق زمان اجرا و خاتمه آنان، تالش شود در کمترین و 

حداقل زمان ممکن، اجرایی شوند.

با محوریت تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار اجرایی 
شد؛

رزمایش خدمت متعالی برای اصالح و بهسازی شبکه 
توزیع برق روستای دهمال در شهرستان شاهرود

با اجرای رزمایش خدمت متعالی، بخشی از شبکه فشارضعیف هوایی 
سیمی روستای دهمال از توابع شهرستان شاهرود، اصالح و بهسازی شد.

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود با عنوان این مطلب بیان داشت: 
در این رزمایش شبکه سیم مسی محدوده خیابان فردوسی روستای دهمال 

به کابل خودنگهدار آلومینیومی تبدیل شد.
جمال فرخ زاده با بیان این که دوهزار و ۱۴۵ متر شبکه سیمی به 
کابل خودنگهدار تبدیل شده گفت: رفع ۱8 کانون خطر شناسایی شده، 
برطرف نمودن ۱8 مورد حریم شبکه های توزیع برق و سه مورد شاخه 
زنی و برداشتن مانع از روی شبکه، از جمله مهم ترین اقداماتی است 

که در این طرح جهادی – ضربتی اجرائی شده است.
وی اظهار داشت: کلیه فعالیت های پیش بینی شده با بهره گیری 
از ۵8 نفر نیروهای اجرایی و تخصصی از برق شاهرود، دامغان و بسطام 

عملیاتی شده است.
فـرخ زاده با اشاره به این که افـزایش قـابلیت اطمینان خطوط برق 
رسانی، پیشگیری از سرقت احتمالی شبکه سیم مسی، رفـع کانون های 
خطر و حریم شبکه در زمره اهداف این رزمایش محسوب می شود افزود: 
ایجاد تعادل فاز های شبکه، اصالح اتصاالت ُسست در شبکه فشارضعیف، 
ارتقای کارایی عملیات، کسب مهارت، تصمیم گیری و اجرا در شرایط 
اضطراری، هم افزایی امور تجمعی و کاهش خاموشی های ناخواسته، از 

دیگر اهدافی است که در این مانور به دست آمد.
وی با بیان این که سناریوی طرح ریزی شده ظرف شش ساعت 
به انجام رسیده اضافه کرد: چنانچه اقدامات مورد اشاره به روال عادی 
اجرا شود، بیش از شش روز کاری زمان الزم داشته و با بسیج نیروهای 
متبحر و تجمیع امکانات و تجهیزات، ظرف کوتاه ترین زمان ممکن، 
حجم وسیعی از تاسیسات توزیع برق بهینه سازی گردیده و قطعًا افزایش 

رضایت مندی مشترکان را نیز در برخواهد داشت.

تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیالن ،با ارسال 
لوح تقدیراز سوی رضا انجم شعارمعاون حقوقی،امور مجلس و پشتیبانی 
و نایب ریس شورای مرکزی ورزش  ، از دکتر محمد اسماعیل هنرمند 
مدیرعامل توزیع برق گیالن بجهت کسب عنوان میزبانی برتردر رشته 
فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو تشکر بعمل آمد.در متن این لوح تقدیر 
برتر  میزبان  عنوان  در کسب  شرکت  آن  ارزشمند  است:موفقیت  آمده 
سال ۱۳۹8 )رشته فوتسال پیشکسوتان ( را تبریک عرض نموده ، ضمن 
سپاس و قدردانی از زحمات و تالش های صادقانه جنابعالی ، امید است 
با تالش مستمر ، موجبات تداوم و ارتقاء برنامه های ورزش همگانی را 

در آن شرکت به ارمغان آورید.

سوم  رتبه  گیالن  استان  گاز  شرکت  عمومي  روابط 
جشنواره عکس و فیلم کوتاه صنعت نفت را کسب کرد

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن در اولین جشنواره 
عکس و فیلم کوتاه صنعت نفت که به علت شیوع ویروس کرونا به صورت 
مجازی برگزار شد توانست در دو بخش عکاسی و مستند داستانی و کلیپ 
رتبه سوم را در میان شرکت های تابعه وزرات نفت کسب نماید.روابط 
عمومی کسب این موفقیت بزرگ را به همه کارکنان شرکت گاز استان 
گیالن که با تالش ها و خدمات مستمر خود، زمینه ثبت تصاویر ماندگار 

و غرورآفرین از شرکت گاز را فراهم نمودند تبریک عرض می نماید.

توسعه اخیر مخابرات منطقه اصفهان 
در حوزه شهرستان نطنز

 گزارش عملکرد توسعه سه ماهه چهارم سال ۹۹ مخابرات منطقه 
اصفهان در حوزه شهرستان نطنز منتشر شد.

گزارش  اصفهان،  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به   
اصفهان  منطقه  مخابرات    ۹۹ سال  چهارم  ماهه  سه  توسعه  عملکرد 
با تالش مدیران و کارشناسان مجموعه  در حوزه شهرستان نطنز که 
مشترکین  تکریم  و  عمومی  رضایتمندی  افزایش  هدف  با  و  مخابرات 

انجام شده،منتشر شد.
اهم اقدامات صورت گرفته در این راستا به شرح ذیل می باشد:

نصب و راه اندازی سایت BTS همراه اول امامزاده سلطان گروه 
۳G ۲ وG آباد و معادن اوره با تکنولوژی

روستای  اول سایت  پرسرعت همراه  اینترنت  اندازی  راه  و  ارتقاء 
)۴G( کمجان

روستای  اول سایت  پرسرعت همراه  اینترنت  اندازی  راه  و  ارتقاء 
)۴G( طار

روستای  اول سایت  پرسرعت همراه  اینترنت  اندازی  راه  و  ارتقاء 
)۳G(تکیه سادات

اجرای فیبرنوری گروه صنعتی جهان صادرات و شرکت آروین سنگ 
در شهرک صنعتی اوره نطنز

افزایش پهنای باند دیتا در روستاهای بیدهند ، فریزهند و تکیه سادات
توسعه شبکه کابل در محله باالی دهیاری روستای طامه و واگذاری 

تلفن و اینترنت پرسرعت خانگی )Adsl( به مشترکین جدید
توسعه شبکه کابل در محله پرزله روستای ابیانه جهت جمع آوری 
به  پرسرعت  اینترنت  و  تلفن  واگذاری  و  کابل های هوایی  و   Pcm
مشترکین جدیدتعویض سه کیلومتر کابل هوایی روستای طار در جهت 
جمع آوری Pcm و واگذاری تلفن و اینترنت پرسرعت به مشترکین جدید

نصب و راه اندازی کافو ۳۱ در میدان مختاری شهر نطنز جهت رفع 
خرابی اینترنت پرسرعت و تلفن مشترکین محدوده خیابان شریعتی و 
افزایش ظرفیت آن گفتنی است اجرای موارد فوق منجر به رفع مشکل 
آنتن دهی اپراتور همراه اول ،پوشش نقاط کور ، ارتقاء اینترنت همراه 
به تکنولوژی های جدید،رفع مشکل آنتن دهی جاده ای،تقویت اینترنت 
پرسرعت ثابت،بهینه سازی شبکه ،ایجاد زیرساخت برای دایری تلفن 
ثابت،افزایش کیفیت سرویس و رضایت مندی مشترکین،رفع مشکل و 
اینترنت  واگذاری  امکان  مشترکین،ایحاد   ADSL سرویس  اختالل 
رفتن  باال  و  پاسخگویی  عملکرد  جدید،بهبود  مشترکین  به  پرسرعت 

کیفیت سرویس و پایداری آن گردیده است.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  از  ویژه  تقدیر 
استان کرمانشاه در حوزه اقامه نماز

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به جهت اجرای مطلوب 
برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز،  به عنوان دستگاه برتر 

استانی معرفی گردید.
برابر ارزیابی انجام گرفته توسط هیئت داوران ستاد اقامه نماز استان 
کرمانشاه از برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته در حوزه ترویج و 
توسعه فرهنگ اقامه نماز دستگاه های اجرایی، این شرکت به عنوان 
دستگاه برتر شایسته تقدیر ویژه برگزیده شد.بنابر همین گزارش طی 
مراسمی که در آخرین جلسه شورای اداری استان کرمانشاه و با حضور 
رئیس ستاد اقامه نماز استان، رئیس دفتر امام جمعه کرمانشاه و معاونان 
استانداری و سایر مسئوالن ارشد استانی در محل سالن شهدای دولت 
استانداری برگزار گردید، با اهداء لوح تقدیر از مهندس مرآتی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به جهت اجرای مطلوب  برنامه 

های فرهنگی مرتبط با حوزه نماز و فرائض دینی قدردانی بعمل آمد.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
زهره وحیدی-حجت االسالم حسین 
معصومی از برگزاری برنامه قدسیان 
عرشیان و کنگره ملی ۱۷ هزار شهید، 
هفته  در  کشور  زن  آزاده  و  جانباز 

برزگداشت شهدا خبر داد.   
مور  شهیدوا بنیاد  کل  مدیر   
ایثارگران خراسان رضوی گفت :سفر 
با  مستقیم  دیدار  و  ها  شهرستان  به 
هدف  با  ایثارگران  و  شهدا  خانواده 
جامعه  مشکالت  بررسی  و  شناسایی 
ایثارگری از مهم ترین اقدامات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در بازه زمانی 

سال ۹۷ تا ۹۹ بوده است. 
حجت االسالم حسین معصومی 
بیان کرد: در دور اول این سفرها برای 
نخستین بار در کشور جلسات شورای 
حضور  با  ایثارگران  امور  هماهنگی 
فرمانداران ائمه جمعه و روسای ادارات 
شهرستان ها تشکیل و نیازهای جامعه 

هدف بررسی شد.
جلسه   ۹۲ برگزاری  افزود:  وی 
شورای هماهنگی ایثارگران با اهداف 
فرزندان  اشتغال  به  بخشی  اولویت 
شاهد و ایثارگر، ارائه خدمات درمانی 
، رسیدگی به وضعیت مسکن ایثارگان 
و بهسازی گلزار شهدا از جمله اقدامات 

ما در دور دوم بوده است.
بیان  معصومی  االسالم  حجت 
بر  نظارت  نیز  سوم  دور  در  کرد: 
شورای  قبلی  مصوبات  اجرای  روند 
با  دیدار   ، ایثارگران  امور  هماهنگی 
و  دورافتاده  روستاهای  در  ایثارگران 

نقاط مرزی استان صورت گرفت.
توسعه  و  بازسازی   : گفت  وی 
ایثارگر  سالمندان  توانبخشی  مرکز 
فاز  تشخیص  و  افتتاح  مشهد،  در 
خمینی  امام  توانبخشی  مرکز  دوم 
توسعه  اعتبار،  تومان  میلیون   8 با 
قطع  زان  نبا جا به  رسانی  خدمت 
نخاعی در استان، نوسازی و توسعه 
با  شاهد  داخلی  تخصصی  درمانگاه 
ثمر  به  اعتبار،  تومان  میلیون   8۰
اجرایی  برای  ها  پیگیری  نشستن 
شدن قانون جامع خدمات رسانی به 

متر   ۴۴۰۰۰ اختصاص  با  ایثارگران 
مربع زمین برای احداث ۱۰۰۰ واحد 
و  آزادگان  جانبازان،  ویژه  مسکونی 
راه  مشهد،  در  شهدا  های  خانواده 
جام  رب  نه  کارخا مجدد  ندازی  ا
تربت جام بعد از ۱۷ سال تعطیلی با 
اقتصادی خراسان  همکاری سازمان 
این  شاخص  های  فعالیت  جمله  از 

بنیاد بوده است.
مور  ا و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
گفت:  رضوی  خراسان  یثارگران  ا
این موسسه در جهت خدمت رسانی 
اقدام  ایثارگر  و  شهدا  خانواده  به 
با  هماهنگی  جلسات  برگزاری  به 
پیگیری  ی  ا بر ن  ستا ا مسئوالن 
و  شهدا  های  ده  نوا خا مشکالت 
ایثارگران از جمله جلسات با نماینده 
ولی فقیه در خراسان رضوی، استاندار، 
تولیت آستان قدس رضوی، نمایندگان 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
مدیریت کل دستگاههای اجرایی کرده 
است و اشتغال زایی برای ۱۵۶8 نفر از 
حامعه ایثارگری، بهسازی بیش از ۳۷۰ 
مزار شهید واقع در ۱۵ گلزار شهدای 

استان انجام شده است. 
ادامه  معصومی  االسالم  حجت 

مراسم   ۷۵۰ هزار   ۲ برگزاری  داد: 
حمایت  اهداف  تحقق   ، فرهنگی 
تحصیلی از فرزندان جامعه ایثارگری 
دانش   8۹ و  هزار   ۴ از  حمایت  با 
ممتاز  دانشجوی   ۵۹۰ و  ممتاز  آموز 
، جلب و مشارکت ۶۵ هزار ۹۵۱ نفر 
شامل  بنیاد  ورزشی  های  فعالیت  در 
همگانی،  های  ورزش  و  مساقات 
برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی 
داخل و خروج از استان برای ۳۳ هزار 

و ۹۴۳ نفر 
اجرای   ، ایثارگری  جامعه  از 
پایش سالمت برای ۱8 هزار نفر از 
خانواده های شهدا و ایثارگر، کسب 
اطالع  پایگاه  کشوری  نخست  رتبه 
سال  سه  طی  استان  ایثار  رسانی 
در  خبر  هزار   ۱۲ از  بیش  انتشار   ،
و  ایجاد  امکان  استان،  ایثار  سایت 
جامعه  با  حضوری  ارتباط  برقراری 
عنوان  به  مجازی  فضای  در  هدف 
شهید  بنیاد  شاخص  های  فعالیت 

استان انجام شده است.
می  معصو السالم  ا حجت   
برگزاری کنگره ملی ۱۷ هزار شهید، 
جانباز و آزاده زن در کشور و همزمان 
در استان را از جمله برنامه های هفته 

شهید و جانباز برشمرد و گفت : در این 
مراسم از ۷ بانو به عنوان نماینده این 

شهدا تجلیل می شود.
 وبا اشاره به ۱۶۰ شهید، جانباز و 
آزاده زن در استان؛ در ادامه گفت: از 
۲۲ تا ۲8 اسفند مصادف با هفته شهید 
برنامه های متنوع فرهنگی  و جانبار 
ن  »قدسیا ن  عنوا تحت  دیگری 

عرشیان« برگزار می شود.
مور  ا و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
با  دیدار  رضوی،  خراسان  ایثارگران 
صنایع  مجتمع  افتتاح  شهدا،  خانواده 
غذایی ثامن در روز پنج شنبه، افتتاح 
کارخانه رب جام در تربت جام بعد از 
برنامه ای  از جمله  ۱۷ سال تعطیلی 
بنیاد در هفته شهید عنوان کرد  این 
شنبه  پنج  از  جام  کارخانه  افزود:  و 
جمله  از  غذایی  مواد  سایر  زمینه  در 
شروع  را  خود  فعالیت  کنسروجات 

خواهد کرد.
گفت  معصومی  االسالم  حجت 
از  نفر  هزار   ۱۱ حدود  امسال     :
از واکسینه  ایثارگران و جامعه هدف 
به آنفلوانزا شدند و ۴۷۲ دوز واکسن 
یرای ایثارگران در سطح استان در نظر 

گرفته شده است .

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی خبر داد:

 اشتغال زایی برای 15۶8 نفر از جامعه ایثارگری

ه  ا ر کل  یر مد ر  ستو د به   
به  اصفهان  استان  شهرسازی  و 
مناسبت عید مبعث پل روگذر کلیشاد 
تقاطع  و  درصدی   ۱۰۰ پیشرفت  با 
مهر  مسکن  ورودی  غیرهمسطح 
و  رسید  بهره برداری  به  امروز  نایین 

تقدیم مردم عزیز استان شد.
پایگاه خبری وزارت  به گزارش 
علیرضا  )اصفهان(،  شهرسازی  و  راه 
راه و شهرسازی  قاری قرآن مدیرکل 
تقاطع  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان 
خر  آ قطعه  د  کلیشا همسطح  غیر
پروژه کمربندی جنوب غرب اصفهان 
تالقی  محل  قطعه  این  گفت:  است 
آزادراه  با  اصفهان  جنوبی  کمربندی 
آن  روگذر  پل  که  است.  ذوب آهن 
تکمیل و امروز تقدیم مردم عزیز شد.

وی با اشاره به اینکه پل روگذر 
است  پل  دهانه  چهار  دارای  کلیشاد 
دو  و  متر   ۲۲ دهانه  دو  کرد:  عنوان 
کار  قطعه  این  در  متر   ۱۶ دهانه 

شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان 
عملیات  اتمام  جهت  افزود:  اصفهان 
بر  بالغ  اعتباری  این پروژه  راهسازی 

۱۵۰ میلیارد هزینه شده است.
ین  ا  : د کر ن  نشا طر خا وی 
عملیاتی  قرارداد  دو  قالب  در  پروژه 
اتمام  جهت  دوم  قرارداد  که  شد 
)احداث  کلیشاد  پل  عمرانی  عملیات 

دسترسی های پل( انجام شد.
قاری قرآن وی با اشاره به اینکه 
احداث کمربندی جنوب غرب اصفهان 
چهارم  رنگ  از  بخشی  عنوان  به 

استان در ایجاد ارتباط بین استان ها و 
شهرهای جنوبی و غربی کشور بسیار 
احداث  مزایای  از  گفت:  است  مهم 
اهمیت  با  نقش  به  کمربندی  این 
و  استان ها  بین  ارتباط  ایجاد  در  آن 
شهرهای جنوبی و غربی کشور اشاره 
کرد و گفت: با تکمیل کمربندی جنوب 
زمان  کاهش  ضمن  اصفهان  غرب 
سفر و صرفه جویی عظیم در مصرف 
سوخت، مسیر بسیار مناسب و مطمئنی 
برای دسترسی مناطق به استان های 

همجوار ایجاد می کند.
تقاطع  احداث  خصوص  در  وی 
غیرهمسطح ورودی مسکن مهر نایین 
اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه 
از اسفندماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد و به 
لطف خدا امروز پس از گذشت دو سال 

شاهد بهره برداری از این پروژه هستیم.
زی  سا شهر و  ه  ا ر یرکل  مد
ینکه  ا ن  بیا با  ن  صفها ا ن  ستا ا
ارتباطی  شبکه  ظرفیت  محدودیت 
امری  را  معابر  توسعه  شهرها  در 
اذعان  است  کرده  ناپذیر  اجتناب 
کم  ترا کاهش  منظور  به  داشت: 
ین  ا نندگی  ا ر حوادث  و  فیک  ترا
اعتبار  ریال  میلیارد   ۱.۲۵ با  پروژه 

شد. تکمیل  شده  هزینه 
 ۹۹ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
را  پروژه ای  هیچ  تا  کردیم  تالش 
بدون اعتبار شروع نکنیم، گفت: تمرکز 
ما اتمام پروژه های اولویت دار بوده تا 
اجرای  عدم  اجتماعی  تبعات  شاهد 
این  لطف خدا  به  و  نباشیم.  پروژه ها 

مهم میسر شده است.

عیدی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به مردم شریف استان؛

بهره برداری همزمان از دو پروژه راهسازی »پل روگذر کلیشاد« و »زیرگذر نایین«

کرج –معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به 
بارش برف در شب گذشته، گفت: نیروهای عملیاتی آماده باش 

و عملیات نمک پاشی انجام شده است.
شب  برف  بارش  به  اشاره  با  امروز  همتی  علی اصغر 
در کرج، گفت: عملیات نمک پاشی در سطح شهر  گذشته 

انجام شده است.
آب گرفتگی ها به قید فوریت برطرف شد

برخی  در  مقطعی  های  آب گرفتگی  به  اشاره  با  وی 
شاهد  عظیمیه  بهارستان  میدان  در  گفت:  شهر،  مناطق 

آب گرفتگی بوده ایم که قید فوریت برطرف شده است.
به  اشاره  با  کرج  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
ناظران  و  جانشینان  شهری،  خدمات  معاونین  آماده باش 
عالی مناطق دهگانه، گفت: اکیپ های پاکبان نیز از شب 
گذشته در سطح شهر حضور داشته و عملیات برف روبی 

را انجام داده اند.
به عملیات های عمرانی در  همتی در بخش دیگری 
برخی از مناطق شهر اشاره کرد و گفت: این قبیل عملیات ها 
تالش  با  که  شود  آب گرفتگی  بروز  باعث  است  ممکن 

اکیپ های خدمات شهری به قید فوریت برطرف شده است. 
کرج  شهرداری  شهر  خدمات  حوزه  است؛  گفتنی 
امسال اقدام به خریداری ۹ هزار تن نمک کرد که از این 
میزان ۶ هزار تن آن نمک کفی و سه هزار تن آن نمک 

کریستال بوده است.
همچنین شهرداری کرج در حوزه خدمات شهری ۱۰۰ 
دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین دارد که در ایام برفی و 
بارانی به صورت آماده باش بوده و عملیات برف روبی و رفع 

آب گرفتگی ها با لین تعداد ماشین انجام می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج :
عملیات نمک پاشی و برف روبی در معابر کرج انجام شد
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کــه  مراســمی  در 
مســووالن  حضــور  بــا 
ــزار  ــل گل ــتانی در مح اس
شــهدای صالــح آبــاد شهرســتان 
مهــران برگــزار شــد “پویــش شــهید 
مهربــان مــن” بــا هــدف سرپرســتی 
از کــودکان یتیــم و نیازمنــد بــه 

نیابــت از شــهداء آغــاز شــد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی»ره« اســتان ایــالم در 
گفــت:  مراســم  یــن  ا حاشــیه 
ایــن پویــش کار مشــترک کمیتــه 
ــدان معــزز شــهداء و  امــداد، فرزن
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی
ــب  ــه در قال ــوده ک ــتان ب در اس
ــواده  ــدان و خان ــرح فرزن ــن ط ای
ــت  ــه نیاب ــهداء ب ــم ش ــای معظ ه
از هــر شــهید سرپرســتی یــک یــا 
ــد را  ــم و نیازمن ــودک یتی ــد ک چن
ــی  ــده دار م ــتان عه ــن اس در ای

ــوند. ش
ــا  ــزود: ب ــژاد اف ــر موســی ن قنب
توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون بیــش 
ــد  ــم و نیازمن از ۶ هــزار کــودک یتی
حمایــت  مــورد  اســتان  ایــن  در 
انتظــار   ، امــداد هســتند  کمیتــه 
ــای  ــواده ه ــدان و خان ــرود فرزن می

ــو  ــا الگ ــتان ب ــهدای اس ــم ش معظ
ــهداء در  ــری ش ــار گ ــری از ایث پذی
امــر سرپرســتی از ایتــام و فرزنــدان 
ســتان  ا محســنین  و  زمنــد  نیا

ــد. ــارکت کنن مش
ــش  ــه پوی ــوان اینک ــا عن وی ب
ــب  ــن” در قال ــان م ــهید مهرب “ش
ــدف  ــا ه ــان ب ــران مهرب ــرح ای ط
و  یتیــم  فرزنــدان  از  سرپرســتی 

ــرده  ــکار ک ــاز ب ــو آغ ــد مددج نیازمن
اســت، یــادآور شــد: بــر اســاس 
شــده  گــذاری  هــدف  برنامــه 
انتظــار میــرود در قالــب ایــن طــرح 
خانــواده هــای معظــم شــهدا بــرای 
سرپرســتی از ایتــام و فرزنــدان یتیــم 

ــد. ــارکت نماین ــتان مش اس
ــام  ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
خمینــی»ره« ایــالم بــا عنــوان اینکه 

ــچ  ــه هی ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ه
ــدون  ــدی ب ــی و نیازمن ــد یتیم فرزن
ــبختانه  ــت: خوش ــد، گف ــی نباش حام
ــف در  ــتگاههای مختل ــون دس تاکن
ایــن اســتان بــرای مشــارکت در 
ــرده  ــی ک ــالم آمادگ ــرح اع ــن ط ای
ــای  ــرود در ماهه ــار می ــد و انتظ ان
ــن  ــداف تعیی ــه اه ــم ب ــده بتوانی آین

ــم. ــدا کنی ــده دســت پی ش

نیکوکاران ایالم به نیابت از شهداء سرپرستی ایتام را 
عهده دار می شوند

ناصری مقبل شهردارکمالشهر:
 پروژه های زیادی در شأن شهروندان فهیم کمال شهر  به 

ثمر خواهد نشست
شــهردار کمــال شــهر در خصــوص بودجــه ســال ۱۴۰۰ گفــت:در 
صحــن علنــی شــورای اســالمی شــهر اعضــای محتــرم شــورا نگاهی 
ویــژه بــه الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ داشــتند و بودجــه پیشــنهادی 

ســال ۱۴۰۰ را مصــوب نمودنــد .
 ناصــری مقبــل عنــوان کرد:بودجــه مصوبــه ســال ۲۲۵ میلیــارد 
ــان  ــارد توم ــه ۱۳۰ میلی ــن بودج ــه از ای ــد ک ــب گردی ــان تصوی توم
ــوع خــود  ــده شــده کــه در ن ــی شــهر دی ــروژه هــای عمران ــرای پ ب
ــای  ــه ه ــرف هزین ــار ص ــده اعتب ــن مان ــت و همچنی ــر اس ــی نظی ب

جــاری خواهــد شــد.
شهردارکمالشــهر اظهارداشــت:پروژه هــای عمرانــی مطرح شــده 
ــرای  ــگ س ــداث فرهن ــذاری ؛اح ــفالت،جدول گ ــات آس ــامل عملی ش
محلــه پرویــن اعتصامــی کــه یکــی از پــروژه هــای شــاخص اســت و 

همچنیــن ادامــه پــارک خرمدشــت مــی باشــد.
ــد  ــد خداون ــه امی ــی ب ــان داشــت:در ســال آت ناصــری مقبــل بی
ــن  ــالمی و همچنی ــورای اس ــرم ش ــای محت ــت  اعض ــال وحمای متع
ــهروندان  ــان ش ــادی در ش ــای زی ــروژه ه ــده پ ــدوم بن ــکاران خ هم
فهیــم کمــال شــهر  در بودجــه ســال ۱۴۰۰ دیــده شــده کــه انشــاهلل 

ــه ثمــر خواهــد نشســت. ب
ــم  ــهروندان فهی ــرد:از ش ــه ک ــان  اضاف ــهر در پای شهردارکمالش
کمالشهردرخواســت دارم همــواره بــا همدلــی و همــکاری بــا مدیریــت 
شــهری یــاری رســان مــا باشــند تــا شــهر رابــه ســوی آبادانــی بیشــتر 

ســوق دهیــم .

ن  ما ز سا ست  پر سر و  ر  ا د شهر هنگی  فر ن  و معا
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری کالنشهرکرج:

کرج با ِالمان های نوستالژی به استقبال بهار می رود
معــاون شــهردار و سرپرســت ســازمان فرهنگی،اجتماعــی و 
ورزشــی شــهردار کــرج بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن ســازمان بــرای 
اســتقبال از بهــار، گفــت: ایجــاد فضــای شــاد بــا اســتفاده از رنگ هــا 

ــت. ــه اس ــتالژی از آن جمل ــای نوس ــی اِلمان ه و جانمای
محمدجــواد کاظمینــی در اولیــن جلســه ســتاد اســتقبال از بهــار 
شــهرداری کــرج، ضمــن تشــریح اقدامات این ســازمان برای اســتقبال 
از بهــار عنــوان کرد:هــدف ایــن ســازمان در حــوزه فرهنگــی تزریــق 

شــادی بــه جامعــه اســت.
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــازمان فرهنگی،اجتماع ــت س سرپرس
ــه اینکــه ایــن ســازمان به منظــور ایجــاد  ــا اشــاره ب کالنشــهرکرج ب
شــادی در بیــن شــهروندان طرح هــای متنوعــی را برنامه ریــزی کــرده 
اســت، اظهــار داشت:اســتفاده از بیلبوردهــای اطالع رســانی و آمــوزش 

شــهروندی از آن جمــه اســت.
کاظمینــی در پایــان اضافــه کرد:ایجــاد فضای شــاد با اســتفاده از 
رنگ هــا و المان هــای نوســتالژی در ســطح شــهر همچنیــن اجــرای 
برنامه هــای مناســبتی هم زمــان بــا اعیــاد پیــش رو از اقداماتــی اســت 

کــه توســط ایــن ســازمان اجرایــی می شــود.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان:
تامین حداکثری اقالم و کاالهای مورد نیاز از محل تولیدات 

داخلی اولویت صنعت نفت است
مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت نفــت و گاز ارونــدان 
ــاز از  ــورد نی ــای م ــالم و کااله ــری اق ــن حداکث ــرد: تامی ــح ک تصری
ــت  ــت نف ــای صنع ــه ه ــت برنام ــی در اولوی ــدات داخل ــل تولی مح

ــرار دارد. ــور ق کش
مهنــدس جهانگیــر پورهنــگ در بازدیــد از گــروه ملــی صنعتــی 
فــوالد ایــران در اهــواز افــزود: ایــن برنامــه هــا در راســتای تحقــق 

اهــداف و سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی صــورت مــی پذیــرد.
ــرکت  ــران ش ــماری از مدی ــه ش ــد ک ــن بازدی ــان ای وی در جری
حضــور داشــتند، گفــت: شــرکت نفــت و گاز ارونــدان متولــی تولیــد 
از میادیــن نفتــی در غــرب کارون اســت کــه ۷۵ درصــد تولیــد آن از 

میــدان هــای مشــترک اســت.
پورهنــگ اظهــار کــرد: برنامــه هــای توســعه ای از ایــن میادیــن 
ــی و  ــرکت مهندس ــط ش ــادآوران توس ــاران و ی ــه آزادگان، ی از جمل
توســعه نفــت اجــرا مــی شــود و چــاه هــا و تاسیســات پــس از آمــاده 
شــدن بــرای بهــره بــرداری بــه شــرکت ارونــدان واگــذار مــی گــردد.

مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت نفــت و گاز ارونــدان 
بــا بیــان اینکــه از ســوی شــرکت ملــی نفــت ایــران برنامــه تولیــد این 
شــرکت در ســال ۱۴۰۴، یــک میلیــون بشــکه نفــت در روز پیش بینی 
شــده اســت، افــزود: نفــت و گاز ارونــدان پــس از شــرکت ملــی مناطق 

نفتخیــز جنــوب، بیشــترین ظرفیــت تولید نفــت در کشــور را دارد.
وی بــا اشــاره بــه گســتردگی و وســعت عملیاتــی ایــن شــرکت، 
گفــت: اســتفاده از تولیــدات داخلــی ســرفصل برنامــه هــای شــرکت 
اســت و در ایــن ارتبــاط هــم افزایــی و همــکاری خوبــی با ســازندگان 
و تولیدکننــدگان داخلــی داریــم کــه بــه طــور یقیــن تعامــل بــا گــروه 
ملــی صنعتــی فــوالد ایــران در جهــت تامیــن نیازهــا نیــز در دســتور 

کار شــرکت و بررســی هــای فنــی قــرار خواهــد گرفــت.
در ایــن بازدیــد کــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی انجــام 
ــی  ــران در معرف ــوالد ای ــی ف ــی صنعت ــروه مل ــل گ ــد، مدیرعام ش
ــی  ــی توضیحات ــد صنعت ــن واح ــدات ای ــوع تولی ــا و تن ــت ه و ظرفی

ــه داد. ارائ
نــادر یوســفی بــا بیــان اینکــه گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران 
ــل  هــم  اکنــون در افزایــش تولیــد صنعــت فــوالد کشــور ســهم قاب
ــرکت  ــن ش ــدی ای ــوالت تولی ــه محص ــت: از جمل ــی دارد، گف توجه
لولــه هــای جریانــی، درون چاهــی، تیرآهــن، مفتــول و میلگــرد اســت.

وی آمادگــی کامــل ایــن شــرکت را بــرای همــکاری بــا شــرکت 
هــای نفتــی از جملــه شــرکت نفــت و گاز ارونــدان اعــالم و از تعامــل 

بــا ایــن شــرکت ابــراز خرســندی کــرد.
و در پایــان ایــن دیــدار از خــط تولیــد لولــه هــای درون چاهــی 
ــوالد  ــی ف ــی صنعت ــروه مل ــه ســازی گ ــه لول ــدون درز در کارخان و ب

ایــران بازدیــدی بعمــل آمــد.

رونق 58 درصدی صادرات کاالهای غیر نفتی و ثبت رشد 38 درصدی کابوتاژ)کران بری( 
فرآورده های غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان

مدیــر بنــادر غــرب هرمــزگان از رونــق 
ــن  ــزار ت ــون و ۱۷۰ ه ــک میلی ــش از ی بی
ــش  ــی و افزای ــر نفت ــای غی ــادرات کااله ص
ــزار  ــون و ۱۰۰ ه ــک میلی ــه  ی ــک ب نزدی
ــای  ــرآورده ه ــری( ف ــران ب ــن کابوتاژ)ک ت
غیرنفتــی در بنــادر غــرب هرمــزگان خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره بنــادر 
قاســم  هرمــزگان،  غــرب  دریانــوردی  و 
ــت  ــریح فعالی ــن تش ــب ضم ــکری نس عس
ــی  ــرد: عل ــار ک ــه، اظه ــورت گرفت ــای ص ه
رغــم تحریــم هــای تحمیلــی و وجــود 
ــام  ــتفاده از تم ــا اس ــد-۱۹ ب ــروس کووی وی
ــتر اقتصــادی  ــق بیش ــتای رون ــوان در راس ت
ــود معیشــت  ــه و بهب ــن منطق و اجتماعــی ای
و زندگــی ســاحل نشــینان مــردم غــرب 
اســتان راهبردهــا و برنامــه هایــی در دســتور 
قرارگرفتــه کــه رونــق بیــش از یــک میلیــون 
ــر  ــن صــادرات کاالهــای غی و ۱۷۰ هــزار ت

نفتــی و افزایــش نزدیــک بــه  یــک میلیون و 
۱۰۰ هــزار تــن کابوتاژ)کــران بــری( فرآورده 
هــای غیرنفتــی از جملــه ایــن دســتاورد 

ــوده اســت. ب
صــادرات  میــزان  نســب  عســکری 
غــرب  بنــادر  در  غیرنفتــی  کاالهــای 
هرمــزگان را یــک میلیــون و ۱۷۳ هــزار و 
۷۶ تــن اعــالم کــرد و گفــت: عمــده ایــن 
ــوه  ــامل می ــی ش ــای صادرات ــه ه محمول
و تــره بــار، خشــکبار، مــواد معدنــی و 
مصالــح ســاختمانی بــوده کــه ایــن میــزان 
از صــادرات نمایانگــر رشــد ۵8 درصدی در 

ــت. ــته اس ــال گذش ــا س ــه ب مقایس
غــرب  دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــر 
هرمــزگان گفــت: از مجمــوع صــادرات 
ــی انجــام شــده بیــش از  ــر نفت ــی و غی نفت
ــه صــورت  دو میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن ب
رویــه کابوتــاژ )کــران بــری( در بنــادر 

غــرب هرمــزگان جابجــا شــد کــه از ایــن 
میــزان بندرلنگــه و بنــادر تابــع آن بــا 
ــزار و ۵۳۱  ــون و ۹۲ ه ــک میلی ــاژ ی کابوت
تــن فــرآورده هــای غیرنفتــی توانســت 
ــال  ــا س ــه ب ــدی در مقایس ــد ۳8 درص رش

ــد. ــته باش ــته داش گذش
بــه گفتــه عســکری نســب، اجــرای 
ــف و انجــام  ــا تعری ــی ب طــرح توســعه دریای
ــکرانه  ــص پس ــای کالن و تخصی ــروژه ه پ
ــوی کاال  ــد جهــت دپ و محوطــه هــای جدی
و تعامــل بســیار خــوب بــا ارگان هــای 
ــدر و  ــال در بن ــای فع ــرکت ه ــکار و ش هم
نیــز تســهیل روندهــای کاری اربابــان رجــوع 
ــه  ــه ب ــا توج ــتراتژی کاری ب ــم اس و تنظی
ــن  ــم تری ــتریان از مه ــای مش ــته ه خواس
عوامــل رشــد صــادرات کاالهــای غیــر 
نفتــی و کابوتاژ)کــران بــری( فــرآورده هــای 
غیرنفتــی در بنــادر غــرب هرمــزگان اســت.

تسهیالت  و  تولیدی  های  بنگاه  مطالبات  امهال  تمدید 
گیرندگان از سوی بانک سینا

مهلت استفاده از امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی و تسهیل 
وصول مطالبات غیرجاری بانک ها از سوی بانک سینا تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در راستای مساعدت به بنگاه های 
تولیدی در سال جهش تولید و به استناد نامه شماره ۹۹/۳8۲۵۲۹ مورخ ۲۹ 
اسفند ۱۳۹۹ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و حسب جلسه مورخ ۲۱ بهمن ۹۹ شورای پول و اعتبار، مهلت استفاده 
از امهال مطالبات بنگاه های تولیدی و تسهیالت گیرندگان بانک سینا تا 

پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.
واحدهای تولیدی مشمول می توانند درخواست های خود را با ارائه به 
شعبه، ثبت و پیگیری نمایند تا مطالبات از آن ها را که تمام یا بخشی از آن 
غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ میزان 
هفتم و نیم درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب 

دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری امهال نمایند.
گفتنی است که واحدهای تولیدی دارای مجوز جهاد کشاورزی یا وزارت 
صنعت و معدن و تجارت معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید، مشمول این مصوبه می باشند.

بازدید مدیرعامل بانک ملت از پروژه های شرکت مهندسی 
)OIEC( و ساختمان صنایع نفت

مدیرعامل بانک ملت با حضور در محل پروژه های شرکت مهندسی 
و ساختمان صنایع نفت )OIEC( از آنها بازدید و با روند کار این پروژه 

ها از نزدیک آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی در این بازدید 
که بهمن اسکندری عضو هیات مدیره، سید ابوطالب دیبایی و محمود اخالقی 
معاونین مدیر عامل، محسن مقدسی و علی اکبر صابریان مدیران امور و 
محسن شجاع مدیر شعب منطقه ۴ تهران  نیز وی را همراهی می کردند، 
از پروژه های مختلف این شرکت دیدن کرد و با مدیران این مجموعه به 

گفت و گو نشست.
مدیر عامل بانک ملت در این جلسه با اظهار امیدواری از اینکه این سفر 
زمینه ساز تعامالت بیشتر بین بانک و گروه OIEC خواهد شد، گفت: بدون 
شک اثرات و برکات همکاری بین بانک و مجموعه OIEC  هم شامل 

بانک و این شرکت و هم شامل تمام مردم کشور عزیز ایران خواهد بود. 
وی در ادامه گفت: ما از قبل با فعالیتهای گروه OIEC آشنایی داشتیم 
اما در این بازدید از نزدیک با پروژه های مختلف این شرکت آشنا شدیم که 
از جمله آن می توان به پاالیشگاه هشتم اشاره کرد که از صفر تا صد آن 
توسط گروه OIEC اجرا شده و یکی از پروژه هــای بزرگ و پر افتخار 
کشور در حوزه نفت و گاز و پتروشیمـی محسوب می شود و همه اینها به 

تعامل بیشتر بانک با گروه OIEC در آینده کمک خواهد کرد.
دکتر بیگدلی  با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه های بزرگ نفتی توسط 
انجام شده است، اظهار داشت:  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
می توان گفت پیشرفت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به نوعی مدیون 

فعالیتهای گروه OIEC است.
مدیر عامل برای نمونه از فاز ۲۰ و ۲۱ پروژه های گروه OIEC یاد 
کرد و اظهار داشت: این دو فاز تا کنون  ۱۰ میلیارد دالر مواد تولید و به 
فروش رسانده است که این کار بسیار ارزشمند بوده و باید به تمام مدیران، 
متخصصان و کارکنان این مجموعه تبریک گفت و باید همه ما کمک کنیم 
تا پروژه های این چنینی بیشتر در کشور راه اندازی شود چرا که در شرایط 
کنونی نیاز به این پروژه ها خصوصا جهت تامین ارز داخلی و رسیدن به 

خودکفایی بیشتر از قبل احساس می شود.
وی در خصوص  پروژه تازه راه اندازی شده کیان نیز گفت: بانک 
تامین نقدینگی بخش نفت و  بانک اول در  ملت آمادگی دارد به عنوان 
گاز و پتروشیمی کشور، نسبت به تامین مالی این پروژه اقدامات الزم را 
انجام دهد تا این پروژه نیز سریعتر به بهره برداری برسد چرا که بانک 
ملت از نقدینگی بسیار خوبی برخوردار است و توان مالی باالیی در بین 

بانکهای دیگر دارد.
دکتر بیگدلی انعقاد تفاهنامه بین بانک و گروه OIEC را بسیار مفید 
دانسته و اظهار داشت: برای اینکه هر دو مجموعه بتوانند نقشه راه درستی 
از همکاری فی مابین داشته باشند و در آینده از فواید این همکاری بهره 

ببرند انعقاد تفاهم نامه الزم به نظر می رسد.
وی همچنین پیشنهاد داد تا صندوق کارکنان بانک ملت نیز به عنوان 
انسـانی  نیروی  تا  این پروژه ها مشارکت کند  از  شریک مالی در بخشی 
بانک نیز از عواید آن در آینده بهره برده و انگیزه بیشتری برای همکـاری 

در بانک ایجاد شود.
دکتر منوچهری مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
نیز در این جلسه ضمن تشکر از بانک ملت به عنوان یکی از بانکهای بسیار 
فعال در زمینه سرمایه گذاری در حوزه نفت وگاز و پتروشیمی در کشور، 
اظهار امیدواری کرد: هر چه زودتر پیش نویس تفاهم نامه بین بانک ملت و 
این شرکت آماده شود تا هر دو مجموعه بتوانند برنامه  همکاری خود را بر 

اساس نقشه از پیش تعیین شده پیگیری و به نتیجه برسانند.
بازدید مدیرعامل بانک ملت از پتروپاالیش کنگان

همچنین مدیرعامل با حضور در محل شرکت پترو پاالیش کنگان از 
مراحل مختلف کار در این شرکت نیز بازدید و با فعالیت های این پتروپاالیش 

از نزدیک آشنا شد.
و  تحوالت  از  شرکت  این  مدیران  با  ای  جلسه  در  بیگدلی  دکتر 
پیشرفتهای پترو پاالیش کنگان در یک سال گذشته اظهار شگفتی کرد و 
عنوان کرد: در شرایطی که تحریم های ظالمانه  واردات ماشین آالت و 
مراودات ارزی را بسیار دشوار کرده پیشرفت قابل توجه این شرکت قابل 
تحسین است و بدون شک این دستاوردها مدیون کار شبانه روزی مدیران 

و متخصصین داخلی است.
وی همچنین در خصوص موفقیت حاصل شده در این شرکت گفت: 
همه دست به دست هم داده اند تا پروژه پتروپاالیش کنگان به نتیجه رسیده 
است که از جمله آنها می توان به مجری طرح، پیمانکار و تامین کننده مالی 
آن اشاره کرد و این موفقیتها انگیزه ای می شود تا بانک ملت در زمینه راه 
اندازی و رشد این قبیل پروژه ها بیشتر سرمایه گذاری کند چرا که باعث 
ایجاد اشتغال و تولید در کشور می شود  و به دنیا نیز ثابت می کند که به 
رغم تحریم های همه جانبه و ظالمانه صنعت این کشور می تواند خودکفا 

بوده و پیشرفت کند.
دکتر بیگدلی در خصوص تکمیل فازهای بعدی این شرکت نیز گفت: 
بانک ملت به کمک خود در اجرای فازهای باقی مانده ادامه خواهد داد و 
خود را نسبت به تامین مالی این پروژه ها متعهد می داند چرا که امروز کشور 

به توسعه اینگونه شرکتها و ارز آوری بیشتر آنها نیاز دارد.
بهمن اسکندری عضو هیات مدیره بانک نیز در این نشست توضیحاتی 
در رابطه با عملکرد بانک ملت در حوزه نفت و انرژی ارائه کرد و از آمادگی 
این بانک برای تعامالت بیشتر و انعقاد تفاهم نامه های مختلف با شرکت 
های فعال در حوزه نفت و انرژی خبر داد و از پیشرفتهای صورت گرفته 

توسط گروه OIEC در این حوزه قدردانی کرد. 
دکتر منوچهری مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
نیز در این جلسه ضمن تشکر از مدیر عامل بانک ملت به جهت پشتیبانی 
همه جانبه این بانک از اجرای این پروژه، گفت: مطمئنا انگیزه های بانک 
ملت در کمک به این گونه طرحها فراتر از مسائل مالی بوده و در راستای 
توسعه و پیشرفت کشور می باشد که این موضوع قابل تحسین و سپاسگزاری 

فراوان است.
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بهــادری  عبــداهلل  دیــدار  در 
زی  ســا شهر و  ه  ا ر یــرکل  مد
ــان  ــب صادقی ــالم و طال ــتان ای اس
ــطامی  ــور بس ــا حض ــهردارایالم ب ش
نماینــده اســتان در مجلــس شــورای 
تاکیــد  شــد:  مطــرح  اســالمی 
و  راه  همراهــی  و  همــکاری  بــر 
شهرســازی و شــهرداری بــرای رفــاه 

بیشــتر شــهروندان
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
شهرســازی)ایالم(،  و  راه  وزارت 
ــتان  ــده اس ــت نماین ــن نشس در ای
اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
ضمــن ابــراز خرســندی از انتصــاب 
ــرکل راه  ــوان مدی ــه عن ــادری ب به
وشهرســازی اســتان بــه لحــاظ 
ــه دارد  ــتانی ک ــی و اس ــه مل تجرب
گفــت: بازگشــت ایــن ســرمایه 
ــه هــای گرانبهــا  ــا تجرب انســانی ب
ــب وی  ــان از تعص ــتان نش ــه اس ب
ــن مهــم فرصــت  ــه اســتان  و ای ب
برنامــه  بــرای  اســت  مناســبی 
ریــزی بــرای توســعه اســتان و 
اطمینــان داریــم کــه بــا تــوان 
راه  مدیــرکل  کــه  ای  تجربــه  و 

و شهرســازی دارد بــا همــکاری 
ــالم،  ــهردار ای ــا ش ــری ب و همفک
ــاه  ــت رف ــدی در جه ــای بلن گامه
ــد. ــد ش ــاد خواه ــهروندان ایج ش

نشســت  ایــن  در  بهــادری   
گفــت: اداره کل راه و شهرســازی 
ــت  ــالم در راســتای خدم اســتان ای

ــایش  ــاه و آس ــهروندان و رف ــه ش ب
آمــاده  جامعــه  مختلــف  اقشــار 
ــهرداری  ــا ش ــکاری ب ــه هم هرگون

ــت. اس
ــی  ــث بازآفرین ــزود: در بح وی اف
ــر رســمی شــامل:  ســکونتگاههای غی
ــی، فرهنگــی،  ــای درمان ــداث فضاه اح

احــداث پارک محلــه ها، امکان ورزشــی، 
بهســازی معابــر و .... و همچنیــن تأمین 
ــر  ــرای آســفالت معاب قیــر مــورد نیــاز ب
و دربحثهــای معمــاری و شهرســازی و 
طــرح هــای جامع شــهری ایــن اداره کل 
کمــال همکاری و همراهی با شــهرداری 

خواهــد داشــت.

در دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم با شهردار ایالم مورد تاکید قرار گرفت؛

همکاری راه و شهرسازی استان ایالم و شهرداری مرکز استان
 برای رفاه بیشتر شهروندان 

یران  ا ملی  بانک  مدیرعامل 
بانک  مشتریان  از  پیامی،  انتشار  با 
خواست در روزهای پایانی سال جاری 
ضمن رعایت حداکثری پروتکل های 
بهداشتی و درک شرایط کرونایی، از 
امکان  حد  تا  بانک  شعب  در  حضور 
از خدمات  استفاده  خودداری کرده و 
اولویت  در  را  غیرحضوری  بانکداری 

قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، متن پیام دکتر محمد رضا 

حسین زاده به این شرح است:
مشتریان محترم بانک ملی ایران

روزهای پایانی سال، طبق روال 
تقاضای  افزایش  با  ساله  هر  معمول 
خدمات بانکی توسط مشتریان همراه 

است.

که  ست  ا لی  سا چند  گرچه 
فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری 
بانکی  های  سامانه  غیرحضوری، 
ها  اپلیکیشن  نیز  و  شعب  از  خارج 
و پلتفرم های اینترنتی، رایج شده و 
حجم زیادی از تراکنش های بانکی 
می  انجام  شعبه  در  حضور  بدون 
مراجعات  تعداد  هم  هنوز  اما  شود، 
قابل  میزان  به  بانک  واحدهای  به 

توجهی زیاد است.
اطالعات موجود نشان می دهد 
در برخی روزهای سال، تعداد تراکنش 
های انجام شده در بانک ملی ایران 
عبور  فقره  میلیون  صد  یک  مرز  از 
حجم،  این  درصد   ۹۲ تا  که  کرده 
مقایسه  اما  است،  بوده  غیرحضوری 
حدود هشت میلیون تراکنش حضوری 

روزانه با حدود ۳۳۰۰ واحد بانک ملی 
ایران نیز از حجم بسیار زیاد مراجعه 

مشتریان حکایت دارد.
مشتریان  حد  از  بیش  مراجعه 
به واحدها برای انجام تراکنش های 
بانکی در روزهای پایانی سال، نه تنها 
سرعت خدمت رسانی را کاهش می 
ویروس  شیوع  شرایط  در  بلکه  دهد، 
کارکنان،  بتالی  ا احتمال   ، کرونا
مشتریان و افراد خانواده آنها به این 

بیماری را به شدت بیشتر می کند.
که  است  داده  نشان  مطالعات 
زیاد،  تردد  دلیل  به  ها  بانک  شعب 
حضور افراد متعدد و استفاده از وسایل 
عمومی، برای انتقال ویروس کرونا به 
شدت مستعدند و از این رو هر گونه 
این مکان ها  در  حضور غیرضروری 

می تواند برای همه، خطرآفرین باشد.
سالهای  طی  ایران  ملی  بانک 
گذشته سرمایه گذاری کالنی در حوزه 
توسعه خدمات بانکداری غیرحضوری 
داشته و اکنون سامانه های بام، بله، 
پرداخت،  نشان  بانک،  نشان  ایوا، 
 ، ز ا د پر د خو ن،  ا د گر خود شصت، 
 ... و   CASHLESS کیوسک، 
در  بانکی  خدمات  همه  ارائه  برای 

خدمت مشتریان است.
با توجه به همه مواردی که گفته 
شد، بار دیگر از مشتریان ارجمند تقاضا 
در  حضور  از  امکان  حد  تا  کنم  می 
واحدهای بانک خودداری کرده و در 
صورت الزام به حضور، پروتکل های 
ممکن  حد  بیشترین  در  را  بهداشتی 

رعایت کنند.

تقاضای مدیرعامل بانک ملی ایران از مشتریان: 

به شعب بانک نروید
مدیرعامل شرکت انتقال گاز خبر داد؛

انتقال روزانه 8۵0 میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
جهت مصرف کشور

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تأکید بر اینکه در سال ۹۹ هیچ توقف و حبس 
گازی به ویژه در زمستان رخ نداد، گفت: اکنون روزانه 8۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به 

مبادی مصرف منتقل می شود.
ایران، مهدی جمشیدی دانا، در  از شرکت ملی گاز  به نقل  به گزارش دنیای جوانان 
آیین معارفه سرپرست جدید منطقه ۷ عملیات انتقال گاز و بازدید از این منطقه با اشاره به 
افزایش تولید روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور اظهار کرد: تأسیسات تقویت 
فشار گاز در فصل زمستان با همه توان و با به کارگیری توربین های یدک در عملیاتی بودند 

که خوشبختانه این خطرپذیری عبور موفق از فصل سرد سال را به همراه داشته است.
وی با اشاره به انتقال روزانه 8۵۰ میلیون مترمکعب گاز به مبادی مصرف، افزود: در 
مناطق سردسیر کشور مانند منطقه ۷ عملیات انتقال گاز، همچنین در مناطق گرمسیر، با 
توجه به شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا، همکاران ما در مناطق ده گانه با تالشی مضاعف 

در خدمت رسانی به مردم کشور کوشا بودند.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش مهم و 
راهبردی منطقه ۷ عملیات در انتقال مستمر و ایمن گاز طبیعی به استان های سردسیر غرب 
کشور اشاره و تصریح کرد: این منطقه افراد توانمند، مستعد و تالشگر با جوشش درونی دارد 

که به نحو مطلوبی در حال فعالیت هستند.
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طاهری: از انتقادی که کردم پشیمانم
در  توکیو  المپیک  بازی های 
آغاز  توکیو  در  دیگر  ماه  چند  حالی 
ملی  تیم  فنی  کادر  که  شد  خواهد 
کشتی آزاد و به خصوص »غالمرضا 
محمدی« سرمربی تیم ملی دغدغه 
حضور بهترین و آماده ترین آزادکاران 

را دارند.
یکی از حاشیه هایی که در چند 
مصاحبه  بودیم  آن  شاهد  اخیر  روز 
 ۱۲۵ وزن  آزادکار  طاهری«  »امین 
کیلوگرم بود که انتقاد تندی نسبت 

به کادر فنی تیم ملی در رابطه با انتخاب نشدنش برای حضور در پیکارهای 
قهرمانی آسیا داشت.

»امین طاهری« ضمن پشیمانی از انجام آن مصاحبه در رابطه با کادر 
فنی اظهار داشت: صحبت هایم از روی عصبانیت بود و من سرباز کشتی 
کشورم هستم و هر جا سرمربی تیم ملی، کادر فنی و فدراسیون کشتی 
صالح بدانند آماده هستم که کشتی بگیرم. با صحبتی که انجام شد، سوء 
تفاهم ها برطرف شد و امیدوارم که بتوانم برای کشتی کشورم و در صورت 

صالحدید کادر فنی برای کشتی کشورم مدال آوری کنم.
البته »علیرضا رضایی« مربی »امین طاهری« جلسه ای با »علیرضا 
دبیر« رییس فدراسیون کشتی در رابطه با موارد مختلف از جمله انتخابی 
تیم ملی و همچنین موضوع وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد بحث و 
گفت و گو شد و به نظر می رسد که در شرایط فعلی همه باید برای اعتالی 

نام کشتی و موفقیت در بازی های المپیک توکیو، کمک کنیم.
امین طاهری دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان در پیکارهای انتخابی 
تیم ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی سال ۲۰۲۰ جهان در صربستان 
عنوان نخست را کسب کرد. رقابت های جهانی البته لغو شد. او قرار بود در 
جام »متئو پلیکونه« ایتالیا که روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفند برگزار شد، حضور 
یابد که به دلیل مصدومیت این رقابت ها را از دست داد. رقابت های گزینشی 
قاره آسیا روزهای ۲۰ تا  ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ و رقابت های قهرمانی آسیا 
روزهای ۲۳ تا ۲8 فروردین ۱۴۰۰ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.

در کشتی آزاد »رضا اطری«، »حسن یزدانی« و »یداهلل محبی« در 
پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۹ موفق به کسب سهمیه در وزن های ۵۷، 8۶ 
و ۱۲۵ کیلوگرم شدند و نمایندگان کشورمان باید در وزن های ۶۵، ۷۴ و 

۹۷ کیلوگرم در پیکارهای گزینشی حضور یابند.
وزن  از سه  در هر یک  نتوانند  نمایندگان کشورمان  که  در صورتی 
سهمیه المپیک بگیرند باید اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در رقابت های گزینشی 
المپیک که در سطح جهانی در صوفیه بلغارستان برگزار می شود، حضور یابند.

کناره گیری سمیرا زرگری از هدایت تیم ملی اسکی زنان
سکی  ا ملی  تیم  بی  مر سر
اینکه  دلیل  به  ایران  زنان  آلپاین 
به گفته خودش، »مورد بی احترامی 
اسکی  در  افراد حاضر  برخی  آزار  و 
ملی  تیم  هدایت  از  گرفته«  قرار 

کناره گیری کرده است.
تیم  سرمربی  زرگری  سمیرا 
جدا  ملی  تیم  از  ایران  زنان  اسکی 
شد. او که چندی پیش بدلیل ممنوع 
مسابقات  در  نتوانست  الخروجی 
را  ملی  تیم  ایتالیا  جهان  قهرمانی 

اسکی  در  حاضر  افراد  برخی  »توسط  می گوید  هم  اکنون  کند،  همراهی 
مورد بی احترامی قرار گرفته« و برای سالمتی اش تصمیم گرفته مدتی از 

فضای اسکی دور شود. 
زرگری به تصمیم خود برای جدایی موقت از تیم ملی اشاره و بیان 
کرد: در جریان مرحله اول لیگ اسکی آلپاین در پیست برخی افراد خیلی 
به من تهمت زدند و توهین کردند. به نظر می رسد دنبال این هستند که 
من را اذیت کنند و از کار بیندازند اما به کارم ادامه می دهم. البته از تیم 
ملی کنار می روم چون ورزشکاران را هم اذیت می کنند و اعصاب آنها را 

هم بهم ریخته اند. 
او ادعا کرد: روز مسابقه نیم ساعت در ورودی پیست راهم ندادند و 
معطل شدم، به همین دلیل دیرتر به مسابقه رسیدم. عالوه بر این در خط 
شروع نیز برخی توهین می کردند و در خط پایان هم فحش می دادند، حتی 
در جلسه و در حضور رئیس فدراسیون اسکی توهین کردند. در شان من 

نیست که کنارشان کار کنم.
سرمربی تیم ملی زنان با بیان اینکه جو اسکی خیلی بد شده و نبودن 
بهتر از بودن است، تاکید کرد: شاگردان نوجوان و جوان زیادی دارم که 
این حرف ها را می شنوند و اصال درست نیست. ۵-۶ نفر هستند که بقیه را 
هم بدنام می کنند، در صورتی که پیشکسوتان و مربیان زیادی هر روز به 
من زنگ می زنند و حمایتم می کنند. البته آقای نظریان مدیر الیقی است 

و می تواند فضا را درست کند. 
او بدون آنکه به هویت این افراد اشاره ای داشته باشد،  گفت: نمی دانم 

هدف اصلی آنها چیست؟ اما این افراد از قدیم خیلی ها را اذیت کرده اند.

امروز؛ قهرمان لیگ والیبال مشخص می شود
جذاب  و  نزدیک  جدال  از  بعد 
برتر  لیگ  فینال  نخست  بازی  در 
تواند  ارومیه می  والیبال، شهرداری 
امروز جشن قهرمانی خود را برپا کند.

که  ایران  والیبال  برتر  لیگ 
نسبت  متفاوتی  شرایط  با  امسال 
به سال های گذشته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا برگزار شد و در چند 
مقطع نیز تغییر رویه در دستور کار 

مسئوالن قرار گرفت.
رقابت  برگزاری  با  نهایت  در 

فوالد سیرجان  های  تیم  تهران،  در  متمرکز  به صورت  آف  پلی  های 
و  اکبری  پیمان  شاگردان  رسیدند.  فینال  به  ارومیه  شهرداری  و 
تیم  در  مربیگری  های  گزینه  جزو  دو  هر  که  تندروان  محمدرضا 
برگزار  را  والیبال  برتر  لیگ  فینال  اولین  جمعه  ملی هم هستند، عصر 
به   ۲ بر   ۳ حساب  با  جذابیت  و  حساسیت  اوج  در  که  نبردی  کردند؛ 

رسید. پایان  به  ارومیه  سود 
با توجه به اینکه تیم قهرمان با کسب دو برد از سه بازی مشخص 
خواهد شد، در صورتی که در بازی دوم که امروز از ساعت ۱۶ به میزبانی 
سالن فدراسیون برگزار می شود، شاگردان پیمان اکبری برنده از زمین بیرون 

بیایند، قهرمانی لیگ برتر در سال ۹۹ به این تیم خواهد رسید.
شهرداری ارومیه که قبل از این چند بار به فینال لیگ برتر والیبال 
رسیده بود و دستش از قهرمانی کوتاه مانده بود، حاال یک گام تا رسیدن 

به اولین قهرمانی خود فاصله دارد. 
اما از سوی دیگر فوالد سیرجان که پدیده لیگ برتر امسال بود این 
شانس را دارد در صورت پیروزی در بازی دوم، کار را به نبرد سوم بکشاند.

را در لیگ  سیرجانی ها هم در صورت قهرمانی نخستین جام خود 
والیبال کسب خواهند کرد.

رونالدو: قهرمانان واقعی هرگز نمی شکنند 
کریستیانو رونالدو چند روز بعد 
رقابت های  از  یوونتوس  حذف  از 
لیگ قهرمانان اروپا به این موضوع 

واکنش نشان داد.
چند روز پیش بود که یوونتوس 
در دیدار برگشت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا در تورین 
رو در روی پورتو قرار گرفت. این 
بازی در وقت های قانونی با نتیجه 
۲-۱ به سود بیانکونری خاتمه یافت 
تا بازی به وقت های اضافه کشیده 
نتیجه  با  بازی  اما  پایان  در  شود. 

۳-۲ به سود یوونتوس خاتمه یافت ولی این پورتو بود که بر حسب گل 
زده بیشتر در خانه حریف به مرحله بعد صعود کرد.

بعد از حذف تلخ یوونتوس از لیگ قهرمانان اروپا بسیاری از انتقادات 
نسبت به فوق ستاره پرتغالی این تیم یعنی کریستیانو رونالدو مطرح شد 
او در هنگام ضربه  اشتباه  پورتو روی جایگیری و حرکت  زیرا گل دوم 

آزاد حریف رخ داد.
از طرفی طی روزهای گذشته شایعات درباره کریستیانو رونالدو به 
اوج خود رسیده و حتی برخی منابع مدعی شده اند که او ممکن است به 
رئال مادرید بازگردد؛ مسئله ای که البته تایید نشده و دور از انتظار نیز 

به نظر می رسد.
رونالدو اکنون و بعد از گذشت چند روز به حذف یوونتوس از لیگ 
قهرمانان واکنش نشان داده و در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: » 
مهم تر از تعداد زمین خوردن های شما در زندگی این است که با چه انرژی 
و سرعتی روی پاهای خود می ایستید. قهرمانان واقعی هرگز نمی شکنند! 
تمرکز ما در حال حاضر روی بازی کالیاری، در مسابقات سری آ، فینال کوپا 
ایتالیا و همه چیزهایی است که می توانیم در این فصل به دست آوریم.

درست است که گذشته به موزه ها تعلق دارد اما خوشبختانه فوتبال 
حافظه دارد ... و من هم همینطور! تاریخ قابل حذف نیست. هر روز با 
مقاومت، روحیه تیمی، پشتکار و سخت کوشی نوشته می شود. و کسانی 

که این را درک نکنند هرگز به شکوه و موفقیت نخواهند رسید. »
در واقع به نظر می رسد بخش دوم حرف هایی که کریستیانو رونالدو 
در این پست اینستاگرامی مطرح کرده مستقیمًا خطاب به منتقدانش است 
که به نوعی گذشته فوق العاده این بازیکن را در رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا فراموش کرده اند. فوق ستاره ای که پیش از این پنج مرتبه با منچستر 
یونایتد و رئال مادرید فاتح این تورنمنت شده و چندین بار نیز به عنوان 

آقای گلی رقابت ها را از آن خود کرده است.

موندودپورتیوو: فاتی تا دو هفته دیگر باز می گردد

به  تواند  می  دیگر  روز   ۲۰ تا  بارسلونا  مصدوم  ستاره  فاتی  آنسو 
میادین برگردد.

۴ ماه پیش)۱۷ آبان( بودکه آنسو فاتی ستاره ۱8 ساله بارسلونا مصدوم 
شد.فاتی یکی از بهترین بازیکنان بارسلونا در فصل جاری بود و در واقع 
بعد از روی کار آمدن رونالد کومان به یکی از مهره های اصلی بلوگرانا 
تبدیل شد؛ اما یک بدشانسی بزرگ باعث شده که این پدیده اسپانیایی 

چند ماه به دور از میادین باشد.
آنسو فاتی در جریان نیمه اول بازی بین دو تیم بارسلونا و رئال بتیس 
دچار مصدومیت شد و در بین دو نیمه جای خود را به لیونل مسی داد. 
پس از مسابقه باشگاه بارسلونا به شکل رسمی اعالم کرد که فاتی دچار 
پارگی از ناحیه مینیسک شده و باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. دو روز 

بعد او جراحی شد و پزشکان دوری ۴ ماه را برایش پیش بینی کردند.
در حالی که به نظر می رسید فاتی بتواند خود را به بازی برگشت 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان برابر پی اس جی برساند، این اتفاق رخ 
نداد و او ژانویه گذشته برای دومین بار مینیسک زانویش را جراحی کرد.

در مصدومیت مینیسک زانو، پس از سه ماه بازیکن باید بدون مشکل 
به کار با توپ بپردازد ولی فاتی پس از نخستین تمرینات با توپ، زانویش 
متورم شد و ماه ژانویه زیر نظر دکتور کوگات در بارسلونا برای دومین بار 

حراحی شد تا مشکالت پیش آمده برطرف شود.
پا به  روز گذشته موندودپورتیوو گزارش داد که فاتی هنوز شرایط 
توپ شدن را ندارد و به جای اواخر مارس) دو هفته دیگر( بازگشتش باز 
هم به تاخیر خواهد افتاد. فاتی امیدوار است بتواند هفته اول ماه آوریل 

بارسلونا را همراهی کند.

مسی رکورد ژاوی را می شکند

لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی در دیدار برابر اوئسکا می تواند به 
رکورد تاریخی هافبک سابق بارسلونا برسد.

دیدار دوشنبه شب بارسلونا و اوئسکا یک بازی معمولی برای لیونل 
مسی نیست چرا که فوق ستاره آرژانتینی فرصت دارد تا در هفته بیست 
و هفتم اللیگا تاریخ سازی کند. مهاجم بارسلونا در حالی در نوکمپ به 
میدان می رود که با رکورد ژاوی هرناندس، یکی دیگر از اسطوره های 

باشگاه برابر خواهد شد. 
با وجود اینکه هافبک کاتاالن چند سال است که کفش هایش را 
آویخته اما همچنان برخی رکوردهای دست نیافتی را به خود اختصاص 
داده که برای خیلی ها رسیدن به آن مانند یک رویاست با این حال مسی 

چیزی تا برابری با رکورد تعداد بازی های او در بارسا فاصله ندارد.
مسی پیش از این توانسته بود از رکورد بازی های ژاوی با بارسلونا 
در اللیگا عبور کند. این اتفاق در دیدار برابر کادیز در بیست و یکم فوریه 
رخ داد و او رکورد ۵۰۵ بازی هافبک سابق تیم کاتاالنی را شکست. با این 
حال یک رکورد برتر دیگر باقی مانده است. لئو می تواند با ژاوی در تعداد 
بازی های رسمی با پیراهن بارسا برابر شود. کاپیتان آبی اناری ها دوشنبه 

برابر اوئسکا هفتصد و شصت و هفتمین بازی اش را انجام خواهد داد. 
مسی در این ۷۶۶ بازی رکورد خیرکننده ۶۵۹ گل و ۲۵۹ پاس گل را 
به ثبت رساند. از طرفی ژاوی که رهبری خط میانی تیم را بر عهده داشت 

در ۷۶۷ دیدار 8۵ گل به ثمر رساند و ۱۴۱ پاس گل داد.

بعد از ۲۰ سال بار دیگر 
برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
باید  جهانی  جام  به  رسیدن 
که  اتفاقی  بگذرد؛  »منامه«  خواِن  از 
در انتخابی جام جهانی ۲۰۰۲ رخ نداد 
به  ندارد  دوست  اسکوچیچ  دراگان  اما 
سرنوشت میروسالو بالژویچ دچار شود.

رقابت های  ادامه   AFC اعالم  با 
مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
به  چین   ۲۰۲۳ ملت های  جام  و  قطر 
به  باید  کرونا  ویروس  شیوع  واسطه 
صورت متمرکز در یک کشور به انجام 
برسد. در همین راستا روز جمعه گذشته 
بود که اسامی کشورهای میزبان در هر 
مشخص  هشتگانه  گروه های  از  یک 
نام  به  قرعه  ایران  گروه  در  و  شد 

بحرین افتاد.
و  لجستیکی  بحث های  از  فارغ 
کرونایی، مشخص بود بحرین به واسطه 
جایگاه نسبتا خوبی که در جدول گروه 
داشت و طبیعتا شانس قابل توجهی که 
برای رسیدن به دور نهایی انتخابی برای 
خودش متصور بود با استفاده از قدرت 
رییِس AFC که دست بر قضا بحرینی 
است، بخت باالیی برای کسب میزبانی 
خواهد  گروه  باقی مانده  بازی  چهار 
داد و  نهایت رخ  اتفاقی که در  داشت. 
هلیو  تیم  به  را  میزبانی  سلمان،  شیخ 
سوسا)سرمربی تیم ملی بحرین( هدیه 
از  به صعود  پیش  از  بیش  آنها  تا  کرد 

گروه امیدوار باشند.
اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  بندی 
اگر تمام تیم های حاضر در یک گروه 
به میزباِن انتخاب شده اعتراض کنند، 
کشور میزبان تغییر می کند اما بحثی که 
در این میان وجود دارد و باعث می شود 
این راهکار امیدی نداشته باشیم  تا به 
در  حاضر  تیم های  همه  که  است  این 

اعتراض  بحرین  میزبانی  به  ما  گروه 
نخواهند داشت. عراق، بدون تردید در 
جبهه ایران قرار نمی گیرد چرا که تیم 
ملی، جدی ترین رقیب آنهاست و یک 
طرفین  بین  باید  هم  رو  در  رو  دیدار 
شاگردان  که  حالی  در  شود؛  برگزار 
ملی  تیم  کاتانتس)سرمربی  سرچکو 
دیداری  بحرین  با  نیست  قرار  عراق( 
داشته باشند و به جز بازی با ایران در 
با هنگ کنگ  دیدار راحت  آخر، ۲  روز 
بود.  خواهد  راه  در  برایشان  کامبوج  و 
دیدار با تیم اسکوچیچ در هوای گرم و 
شرجی منامه، بهترین اتفاق برای عراق 
نظر  در  میزباِن  این  با  آنها  است. پس 
گرفته شده موافق و همسو هستند و با 

ما هم رای نخواهند بود.
برای  رایزنی ها  می رسد  نظر  به 
در  تغییری  ند  نمی توا میزبان  تغییر 

باشد.  داشته  آمده  وجود  به  وضعیت 
 ۲ حدود  برای  را  خود  باید  ملی پوشان 
و  آب  در  سرنوشت ساز  و  هفته سخت 
هوای به شدت گرم بحرین آماده کنند. 
خود  استفاده  نهایت  بحرینی ها  طبیعتا 
به  و  برد  میزبانی خواهند  از شرایط  را 
گرفت.  خواهند  سخت  اسکوچیچ  تیم 
تا آن زمان حضور تماشاگران  چه بسا 
هم مجاز شود و بازی های تیم ملی در 
حضور هواداران بحرینی به انجام برسد.

دیگر  بار  سال   ۲۰ حدود  از  بعد 
سرنوشت جهانی شدن تیم ملی فوتبال 
ایران در گروی شهر منامه قرار گرفته 
که  بود  سال ۱۳8۰  مهرماه   ۲۹ است. 
برای  بالژویچ  میروسالو  شاگردان 
منامه  راهی  جهانی  جام  به  رسیدن 
شدند و با نتیجه سه بر یک به این تیم 
باختند تا از صعود مستقیم به جام جهانی 

باز بمانند و سپس در پلی آف هم برابر 
ایرلند شکست خوردند و یکی از بهترین 
نسل های ما نتوانست بلیت ژاپن و کره 
را اوکی کند. حاال یک کروات دیگر باید 
خود را در شرایطی متفاوت مهیای این 
آزمون دشوار کند. باید دید او می تواند 
فراموشی  به  را  سال  آن  تلخ  اتفاقات 
ایران  پرچم  بار  این  آخر،  سِر  و  بسپرد 
باشد که بعد از پایان بازی با عراق به 

اهتزاز درمی آید یا ...
فعال تیم ملی فوتبال ایران از یک 
بازی کمتر با ۶ امتیاز در رده سوم گروه 
سوم قرار دارد. ملی پوشان برای صعود 
بدون اما و اگر به مرحله نهایی انتخابی 
دیدار  چهار  هر  می بایست  جهانی  جام 
البته  بگذارند.  پشت سر  برد  با  را  خود 
که کسب ۱۰ امتیاز هم می تواند ما را 

به دور سوم برساند.

اعتراض ایران فایده ای نخواهد داشت؛

منامه دروازه ورود ایران به جام جهانی

فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 
فوتبال گفت: ملی پوشان و مردم می دانند 
نتیجه  بهتر  سخت  یط  شرا در  که 
می گیریم؛ باید کار خود را انجام دهیم و 
در هر جای کره زمین که بازی ها برگزار 
شد با همدلی به جام جهانی صعود کنیم.

منصور قنبرزاده روز گذشته)شنبه( 
در جمع خبرنگاران درباره سلب میزبانی 
از نمایندگان ایران و همچنین تیم ملی 
انتخابی  رقابت های  در  ایران  فوتبال 
من  داشت:  اظهار   ۲۰۲۲ جهانی  جام 
بدهید  اجازه  و  نیست  کامل  اطالعاتم 
مسائل  ریز  در  چون  نکنم.  صحبت 

نیستم.
نمی توانم  افزود:  ادامه  در  وی 
به  توجه  با  اما  باشم  داشته  قضاوت 
عزیزی  لدین  »شهاب ا صحبت های 
خادم« رییس فدراسیون، نه تنها ایشان 
بلکه کل مجموعه کشور از جمله وزارت 
ورزش، کمیته ملی المپیک و وزارت امور 

نتیجه  ولی  هستند  تالش  در  خارجه 
نهایی مشخص نیست.

راهکار  گفت:  پایان  در  قنبرزاده 
پیگیر  ما  رسمی  مراجع  که  است  این 
در  پیگیری هستند.  در حال  باشند که 
انتها ملی پوشان و مردم ما می دانند که 
در شرایط سخت بهتر نتیجه می گیریم. 

باید کار خود را انجام دهیم و برنامه مان 
را محکم اجرا کنیم و در هر جای کره 
زمین که بازی ها برگزار شد با همدلی 

به جام جهانی صعود کنیم.
فوتبال  کنفدراسیون  اعالم  بر  بنا 
آسیا، بحرین میزبان چهار بازی پایانی 
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی 

این  است.  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام 
تصمیم در حالی اعالم شد که در صورت 
برگزاری بازی ها به روال عادی ایران در 
دور برگشت بازی ها، سه دیدار از چهار 
دیدار خود را میزبانی می کرد و بحرین 

تنها میزبان ۲ دیدار می شد.  
عراق،  فوتبال  های  تیم  با  ایران 
بحرین، هنک کنگ و کامبوج هم گروه 
است و در دور رفت این مسابقات ۲ برد 
و ۲ باخت کسب کرده و با ۶ امتیاز در 
رده سوم جدول رده بندی گروه خود قرار 
دارد. تیم عراق با ۱۱ امتیاز و بحرین با 
۹ امتیاز در جایگاه اول و دوم قرار دارد.  
کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز 
در  ایران  نمایندگان  میزبانی  نیز  پیش 
کشورهای  به  را  آسیا  قهرمانان  لیگ 

عربستان، امارات و هند واگذار کرد.  
خاطر  به  آسیا  فوتبال  مسابقات 
شرایط سخت کرونا قرار است به صورت 

متمرکز برگزار شود.  
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محمدرضا هاشمی کهندانی

دبیرکل فدراسیون فوتبال:

در هر جای کره زمین باشیم، با همدلی صعود می کنیم!

شهرداری  فوتبال  تیم  بازیکنان 
نوشهر در حال بازگشت از اردوی آماده 
هوای  که  بودند  تهران  در  سازی شان 
حادثه  کشور  گذشته  شب  جمعه  برفی 
جامعه  و  آنها  برای  را  غمباری  و  تلخ 

ورزش رقم زد.
هفته گذشته تیم فوتبال شهرداری 
بنگر  را محسن  آن  نوشهر که هدایت 
به  اردو  برپایی  جهت  دارد  برعهده 
مسابقات  در  شرکت  و  آمادگی  منظور 
مرحله دوم لیگ دسته سه راهی تهران 
شد. نوشهری ها در تهران با تیم های 
سایپا، بادران، پیکان و عقاب دیدار کردند 
و در ساعات پایانی روز  جمعه گذشته 
انجام  از  تیم پس  این  بود که اعضای 
آخرین بازی برابر پیکان و اتمام اردو با 
یک دستگاه اتوبوس و از جاده چالوس 

عازم نوشهر شدند.
جمعه شب گذشته اما شاهد بارش 
مختلف  های  قسمت  در  برف  و  باران 
کشور بودیم و اتوبوسی که حامل اعضای 
تیم فوتبال شهرداری نوشهر بود، در پیج 

سرهنگ جاده چالوس، دچار سانحه می 
شود و سقوط می کند. در این حادثه بهمن 
به اتوبوس حامل تیم فوتبال شهرداری 
نوشهر برخورد می کند و آن را از ارتفاع 
حاشیه جاده به پایین پرت می کند و سبب 

واژگونی اتوبوس می شود. 
که  چالوس  جاده  سرهنگ  پیچ 
جاده  این  خطرناک  های  پیچ  از  یکی 
به شمار می رود، محل وقوع این حادثه 

بوده است.
در  حاضر  فراد  ا گزارش  بر  بنا
دو  اتوبوس،  واژگونی  از  پس  صحنه، 

نفر از اعضای تیم فوتبال نوشهر زیر آن 
می مانند و اگرچه تالش های نیروهای 
امداد برای نجات یکی از آنها ثمر می 
از  یکی  که  ناصریان  علی  ولی  دهد 
شهرداری  فوتبال  تیم  جوان  بازیکنان 
نوشهر بود، در این حادثه جان خود را از 

دست می دهد.
۱۹ عضو تیم نیز در این حادثه دچار 
جراحت شد ه اند، که پس از انجام اقدامات 
اولیه درمانی در محل، ۵ نفر از مصدومین 
به بیمارستان امام علی )ع( و مابقی به 
بیمارستان شهید مدنی کرج جهت ادامه 

روند درمان انتقال داده شدند. 
میثم حسینی بازیکن اسبق استقالل 
و پرسپولیس که این روزها بی سر و صدا 
فوتبالش را در تیم شهر خودش نوشهر 
دچار  حادثه  این  در  نیز  دهد  می  ادامه 

جراحت شده است. 
طبق آخرین اخبار تمام اعضای تیم 
بیمارستان  از  نوشهر  شهرداری  فوتبال 
مرخص شده اند و فقط چند تن از آن ها 
بستری هستند که میثم حسینی نیز یکی 
از آنها به شمار می رود؛ با اعالم پزشکان 
وضعیت مصدومین حادثه پایدار و رو به 

بهبودی است.
در این حادثه ۱۹ نفر آسیب دیدند 
از  یکی  ناصریان  علی  متاسفانه  که 
بازیکنان جوان تیم جان باخت. پس از 
انتقال اعضای مصدوم به بیمارستان و 
انجام مراحل درمانی، تنها سه عضو در 
بیمارستان باقی مانده اند که البته میثم 
حسینی نیز یکی از آنها به شمار می رود. 
پزشکان حال عمومی مصدومان را پایدار 

و رو به بهبودی اعالم کرده اند.

حمله بهمن در آخرین روزهای اسفند؛

مرگ بازیکن جوان شهرداری نوشهر در سقوط اتوبوس به دره

فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو  افشاریان،  خداداد 
فوتبال درباره انتخاب بحرین به عنوان میزبان گروه سوم 
انتخابی جام جهانی در آسیا گفت: اولین موضوع ما از 
زمان شروع به کار در فدراسیون فوتبال،  تیم ملی بود. 
رایزنی بزرگی از سوی آقای عزیزی خادم با وزیر امور 
خارجه، ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک انجام شد. 
رای روز جمعه مبنی بر میزبانی بحرین شوک بزرگی به 
فدراسیون فوتبال بود. به علت حساسیت های زیاد این 
موضوع، دوستان در فدراسیون گرد هم آمدند. به این 

سمت رفتیم که تا جای ممکن رایزنی کنیم و اتفاق 
خوبی را رقم بزنیم.

وی ادامه داد: این موضوع را سیاسی و فوتبالی دنبال 
می کنیم. تمام راه ها را می رویم که روزی پشیمان نشویم 

که چرا این راه ها را نرفتیم.
این عضو هیات رئیسه در واکنش به اینکه می توان 
این موضوع را از دادگاه داوری ورزش پیگیری کرد، گفت: 
باید همه راه ها را برویم که از این به بعد به ما ظلم نشود. 
شاید نتوانیم میزبانی را عوض کنیم اما طوری عمل کنیم 

که حداقل طلبکار بمانیم و فردا روز کمتر به ما ایراد بگیرند.
افشاریان درباره نتیجه جلسه روز گذشته در فدراسیون 
فوتبال اظهار کرد: همه بر این اشراف داشتیم که باید همه 
راه ها را سریع و اورژانسی برویم آقای عزیزی خادم در حال 
رایزنی با نهادهای سیاسی از جمله سفرای کشورهای 

مختلف است.
وی درباره اینکه شخصا امیدی به تغییر میزبان این 
گروه از بحرین به ایران دارد، گفت: اگر راستش را بخواهید 

خودم امیدی ندارم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال: 

میزبانی بحرین شوک بزرگی به فدراسیون فوتبال بود

سـتاره سـابق تراکتور به توافق نهایی با باشـگاه 
سـپاهان رسـیده و با این باشـگاه قرارداد بست.

سـپاهان برخالف تمام نقـل و انتقاالت اخیر، در 
زمسـتان امسـال هیچ سـر و صدایی نداشته و بازیکن 
جدیـدی جـذب نکـرده، اما اولین و آخرین خریدشـان 
یـک خریـد جـذاب و مهم تریـن خریـد نیم فصل بین 

تمام باشـگاه ها لقـب گرفت.
حاج صفـی کـه دو سـال و نیم پـس از حضور در 
تراکتـور تصمیـم بـه جدایی از این تیـم گرفت و پس 
از توافق با مالک باشـگاه تبریزی قراردادش را فسـخ 
کرد، پای مذاکره با مدیران باشـگاه سـپاهان نشسـت 
و بـا عقد قرارداد رسـمی، سـومین حضـورش در جمع 

طالیی پوشـان اصفهان را رسـمی کرد.
کاپیتـان تیـم ملی در شـرایطی بـه توافق نهایی 
بـا مسـؤوالن سـپاهان رسـید کـه پیشـنهاد جـدی 
اسـتقالل و گل گهـر را نیز داشـت ولـی مطابق انتظار 
و عالقـه اش بـه ایـن باشـگاه و اصفهـان، بـاز هـم 

شد. سـپاهانی 

احسان حاج صفی به سپاهان پیوست



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1699- یکشنبه 24 اسفند 1399 فر

 با توجه به فرارسیدن تعطیالت 
عید نوروز، ساعت فعالیت تاالرهای 
کتابخانه ملی در این ایام اعالم شد 
اول  و  اسفند   ۳۰ روز  در  تاالرها  و 
فروردین ۱۴۰۰ تعطیل خواهند بود.

نان  جوا دنیای  گزارش  به 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  از 
نهاد  این  رسانی  اطالع  مدیرکل 
تاالرها  فعالیت  جزئیات  توضیح  در 
گفت: با توجه به فرارسیدن تعطیالت 
عید نوروز، ساعت فعالیت تاالرهای 

کتابخانه ملی در ایام نوروز اعالم شد و تاالرهای کتابخانه در روز 
۳۰ اسفند و اول فروردین ۱۴۰۰ تعطیل خواهند بود.

رضا شهرابی عنوان کرد: فعالیت تاالرها و خدمت رسانی به 
اعضای کتابخانه ملی از روز دوشنبه، ۲ فروردین از سر گرفته خواهد 
شد و همه تاالرهای تخصصی، عمومی، نشریات و رقمی از ساعت 

8 صبح تا ۱8 خدمات را به اعضای 
کتابخانه ملی ایران ارائه خواهند داد.

مدیرکل اطالع رسانی سازمان 
افزود:  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
روزهای  در  عمومی  کتابخانه  تاالر 
پنج شنبه و جمعه ۲8 و ۲۹ اسفند 
سایر  اما  بود.  خواهند  تعطیل  نیز 
و  نشریات  تخصصی،  تاالرهای 
تا   8 ساعت  از  روال  طبق  رقمی 
بود  خواهند  باز  روز   ۲ این  در   ۱8
ملی خدمت  کتابخانه  اعضای  به  و 

رسانی می کنند.  
شهرابی درباره خدمت رسانی به اعضای کتابخانه در شیفت 
شب گفت: خدمات شیفت شب در تاالر کتابخانه عمومی از روز پنج 
شنبه ۲8 اسفند تا یکشنبه ۱ فروردین تعطیل است و از روز دوشنبه، 

۲ فروردین، از ساعت ۱۹ تا ۷ صبح روز بعد برقرار خواهد شد.

ساعت فعالیت تاالرهای کتابخانه ملی ایران 
در ایام نوروز اعالم شد

برگزیدگان و شایستگان 
تقدیر نخستین جایزه »کتاب 
سالمی«  ا نقالب  ا یخ  ر تا

معرفی شدند.
از خانه  به گزارش دنیای جوانان 
اختتامیه  آیین  ایران،  ادبیات  و  کتاب 
انقالب  تاریخ  »کتاب  جایزه  نخستین 
اسفندماه(   ۲۳( شنبه  امروز  اسالمی« 
با رعایت  شیوه نامه های بهداشتی با 
خانه  مدیرعامل  دهقانکار  ایوب  حضور 
حقانی  موسی  ایران،  ادبیات  و  کتاب 
رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر و دبیر 
اصحاب  و  داوران  برگزیدگان،  جایزه، 
و  هنر  فرهنگ،  پژوهشکده  در  رسانه 

معماری برگزار شد.
تقدیر  شایستگان  و  برگزیدگان 
انقالب  تاریخ  »کتاب  جایزه  نخستین 

اسالمی« به شرح زیراست:
الف( آثار منتخب بخش تشویقی 

ـ رقابتی 
کلیات

رتبه ۱. روزشمار انقالب اسالمی، 
به اهتمام: میرزاباقر علیان نژاد و دیگران،

داستان  سیاسی؛  داستان   .۲ رتبه 
داستانی  ادبیات  در  سیری  انقالب: 
محمد  تألیف  جهان،  و  ایران  سیاسی 

حنیف، 
رتبه ۳. فرهنگ شعارهای انقالب 
انقالب  اسناد  مرکز  تدوین  اسالمی، 

اسالمی، 
رمان تاریخی

رتبه ۱. گرگ سالی، نوشتة زنده یاد 
امیرحسین فردی، 

رتبه ۲. عاشقی به سبک ون گوگ، 
نوشتة محمدرضا شرفی خبوشان، 

نوشتة  فیروزه،  و  مفتون   .۳ رتبه 
سعید تشکری، 

اسناد و پژوهش های اسنادی
رتبه ۱. سیر مبارزات امام خمینی 

در آینه اسناد به روایت ساواک، 
رتبه ۲. انقالب اسالمی به روایت 

اسناد ساواک،
جاسوسی،  النه  اسناد   .۳ رتبه 
تدوین: مرکز نشر اسناد النة جاسوسی، 
تهران: مرکز نشر اسناد النة جاسوسی، 

مستندنگاری
اکبر  روایت  به  انقالب   .۱ رتبة 
ناظمی: عکس های منتشرنشده از وقایع 
ناظمی،  اکبر  به کوشش   ،۱۳۵۷ سال 

تهران: سورة مهر، ۱۳88، ۱۲8 ص.

تاریخ شفاهی
مبارزات  و  خاطرات   .۱ رتبه 
حجت االسالم فلسفی، به اهتمام محمد 

رجبی و محمدحسن رجبی، 
رتبه ۲. خاطرات و مبارزات شهید 

محالتی، به اهتمام علیرضا کمری، 
رتبه ۳. عشق و تالش: خاطرات 
المسلمین محمدجواد  و  حجت االسالم  
ندگی  ز  : بر مشتمل  نی  حجتی کرما
خصوصی، تهیه و تنظیم: مؤسسة تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی)ره(، 
تحقیقات و پژوهش های تاریخی

خمینی)ره(،  امام  نهضت   .۱ رتبه 
تألیف سیدحمید روحانی، 

پهلوی:  سقوط  و  ظهور   .۲ رتبه 
خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، 

ج ۲، تألیف عبداهلل شهبازی
»آزمون  روش  از  فراتر   .۳ رتبه 
آیت اهلل  کارنامه  و  زمانه   : خطا«  و 
طباطبایی  آقاسیدمحمدکاظم  العظمی 
یزدی صاحب عروه، تألیف زنده یاد علی 

ابوالحسنی )منذر(،
خاطرات

و  زندگانی  عمر:  نقد   .۱ رتبه 
زنده یاد  تألیف  دوانی،  علی  خاطرات 

علی دوانی،
محمد  تألیف  خاطره ها،   .۲ رتبه 

محمدی ری شهری،
تألیف  تاریک،  زوایای   .۳ رتبه 

زنده یاد جالل الدین فارسی، 
کودک و نوجوان

رتبه ۱. فصل پنجم: سکوت، نوشتة 
محمدرضا بایرامی،

نوشتة  سیه،  شب  پایان   .۲ رتبه 
جعفر ابراهیمی )شاهد(، 

هادی  نوشتة  زاغ،  تنگه   .۳ رتبه 
حکیمیان،

رقابتی  بخش  منتخب  آثار  ب( 
)۱۳۹۶ـ۱۳۹۷(

رمان تاریخی
برگزیده

مصطفی  نوشتة  تمشک،  باران  ـ 
فعله گری، 

شایستة تقدیر
 رؤیای آق تاریم، نوشتة مصطفی 

جمشیدی،
اسناد و پژوهش های اسنادی

برگزیده
یت  ا و ر به  سالمی  ا نقالب  ا
ن،  ا ندر ز ما ستان  ا واک:  سا د  سنا ا

و  گرمه خانی  نوذری  محمدباقر  تألیف 
اسناد  بررسی  مرکز  در  همکارانشان 

تاریخی وزارت اطالعات،
شایستة تقدیر

نفوذ بهائیان در حکومت پهلوی به 
روایت اسناد، تألیف مجتبی مجدآبادی،

مستندنگاری
برگزیده

مردم  فرهنگ  مجسمه  :     پایان 
تألیف  اسالمی  ،  انقالب  در  کاشان 
موسی کیخا، تهیه و تدوین هادی لطفی 
)واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهة 
فرهنگی انقالب اسالمی دفتر کاشان(، 

شایستة تقدیر
دارساوین: یادداشت روزانه فتح اهلل 
جعفری ۵۹ـ۱۳۵۲ به همراه توضیحات 
تکمیلی و شرح وقایع، مصاحبه و تدوین: 

سعید عالمیان، 
خاطرات
برگزیده

خاطرات  شد:  لعل  که  دلی  خون 
سیدعلی  لعظمی  ا یت اهلل  آ حضرت 
تبعید  و  زندان ها  از  )مدظله(  خامنه ای 
اسالمی،  نقالب  ا رزات  مبا دوران 
ترجمة  آذرشب،  محمدعلی  گردآورنده: 

محمدحسین باتمان غلیج، 
تاریخ شفاهی
شایستة تقدیر

مشترک  به صورت  زیر  کتاب  دو 
انتخاب شدند:

انقالب اسالمی در اراک به روایت 
مردم، مصاحبه و تدوین: مریم حاجی زاده 
حوزة  برای  مشهدی میقانی،  ساره  و 
هنری انقالب اسالمی استان مرکزی،

هشت میلی متر از انقالب: خاطرات 
محمد  تألیف  میرقطبی،  علی  شفاهی 

اصغرزاده،
تحقیقات و پژوهش های تاریخی

شایستة تقدیر
سیاسی  تحوالت  و  نجف  حوزه 
انقالب  تا  مشروطه  جنبش  از  ایران 
اسالمی ۱۲8۵ـ۱۳۵۷ش، تألیف حمید 

بصیرت منش،
کودک و نوجوان

برگزیده
نوشتة  می دهد،  خرمالو  مزة  پاییز 

زهرا حیدری،
شایسته تقدیر

نوشتة  ظهر،  از  بعد  رؤیای   .۷
نیلوفر مالک،

برگزیدگان نخستین جایزه »کتاب تاریخ انقالب اسالمی« معرفی شدند

کتاب عکس »آت اوغالن« منتشر شد
محسن  « عکس  ب  کتا
اوغالن«  »آت  عنوان  با  کابلی« 
که مستندی از رابطه مردم ترکمن 
وارد  روایت کرده است  را  با اسب 

بازار نشر شد.
کتاب عکس محسن کابلی با 
عنوان آت اوغالن توسط انتشارات 

گلستانه چاپ شد.
 آت به معنی اسب و اوغالن 
آت  اصطالح  در  و  پسر  معنای  به 
اوغالن به معنای چابک سوار است.

آت اوغالن شامل ۱۰۰ فریم عکس بوده و در ۱۰8 صفحه و قطع 
خشتی منتشر شده است. این کتاب ثمره هشت سال عکاسی این هنرمند 

از مردم ترکمن است که از میان چهار هزار عکس انتخاب شده است.
کابلی در تشریح روند شکل گیری این کتاب نوشته است: اولین بار در 
سال ۱۳۹۰ وقتی از یک اسب و صاحبش در بندر ترکمن عکس گرفتم،رابطه 

پنهان و رمز آلود آنها برایم عجیب بود.
تجربیات  گذاشتن  اشتراک  به  ساده  تعریفی  در  عکس  تولید  فرایند 
انگیزه  تا  مرا درگیر کرد  ایی که ذهن  نوازش گونه  است. لمس  دیداری 

بازنمایی را در ذهنم بپرورانم.
بازنمایی  شادی ،لبخند، غم، ناراحتی  و عشق را که در قالب یک اثر 

تجسمی به هم پیوند بزنم. 
 و این ماجرا از یک طرف به علت درگیر کردن حس من سویه رومانتیک 

دارد و از سویی دیگر به نوعی واقع گرایی پهلو میزند .
من در گرگان ،شمال ایران زندگی میکنم جایی با فاصله کم وخیلی  
نزدیک به آق قال. بندر ترکمن و گنبد چند شهر ترکمن نشین و عاشق اسب.

جایی که میتوانستم جواب سواالتم را در مورد این رابطه بگیرم.با اینکه 
خیلی سخت است درک کنیم یک ترکمن در گوش اسبش چه چیزی زمزمه 

میکند و این یک عشق پنهان است بین ترکمن و اسب.
در کتاب آت اوغالن تالشی مستند و در عین حال خارج از قید بند 
دارم برای نشان دادن تصویری از مردم ترکمن و رابطه بی وصف آنها با 

اسب این حیوان اسطوره ای و نجیب.
محسن کابلی 

منزلت  و  جایگاه  از  ترکمن  قوم  فرهنگ  و  ادبیات  پهنه  در  اسب 
مهمی  نقش  سرزمین  این  مردمان  زندگی  در  و  است  برخوردار  خاصی 

را ایفا می کند.
اسب در فرهنگ مردم ترکمن ریشه ای عمیق و تاریخی دارد و این امر 

ناشی از شرایط خاص جغرافیایی و زیستی مردم این منطقه است.
در بیشتر سفرنامه های سیاحان به وابستگی شدید ترکمن ها به اسب 
اشاره شده است؛ به طوری که محمدعلی قورخانچی صولت نظام در نخبه 

سیفیه می نویسد: عالقه یموت به اسب، تفنگ و یک آالچیق است.
آنان برای اسب هایشان پوشش های مخصوصی همراه با زیورآالت که 
گاه نیز به آب طال مزین شده است، تهیه می کردند که این خود نشانگر 

از عشق و اهمیت و توجه خاص مردمان سرزمین ترکمن به اسب است. 

»آینده سازان« با رویکرد جدیدی منتشر شد
تخصصی  مه  فصلنا  
وقفه  مدتی  از  پس  آینده سازان 
و  مسائل  به  جدید  رویکردی  با 
موضوعات مرتبط با نوجوانان دوباره 

منتشر شد.
آینده سازان عنوان فصلنامه ای 
نوجوان  مسائل  درباره  تخصصی 
به  رویکرد جدیدش   در  است که 
بنویسد،  نوجوان  برای  آنکه  جای 
تولید  نوجوان  درباره  می خواهد 

محتوا کند.
متین محجوب، سردبیر نشریه  

آینده سازان در سرمقاله دوره جدید این نشریه که ویژه زمستان ۱۳۹8 منتشر 
شده نوشته است: آینده سازان امروز در دوره جدید انتشار، رویکرد تازه ای 
را در سطح مخاطب، محتوا و  ای  تغییرات گسترده  و  پیش گرفته  در  را 
فرم صورت داده حاصل آن هم اکنون پیش روی شماست. آینده سازان تا 
امروز برای نوجوانان منتشر می شد اما از این پس قرار است درباره نوجوان 
تولید محتوا کند. این تغییر را می توان نقطه عزیمت تحول ماهوی نشریه 

در دوره جدید دانست.
روی جلد این نشریه شماره ۲۶۴+۱ نقش بسته که به معنای شروع 

دوره جدید پس از از انتشار ۲۶۴ نشریه در طول ۳۷ سال است.
در بخش تحلیل های طعم دار این نشریه، تحلیل ها و گزارشی هایی 
با طعم های مختلف درباره نوجوانان با موضوعات بازماندگی از تحصیل، 

خودکشی دانش آموزان، تربیت جنسی منتشر شده است.
آینده آموزش مجازی و سینمای نوجوان از دیگر موضوعاتی است که 

مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
گفت وگو با سیدجواد هاشمی، بازیگر و  حسین رفیعی، مجری تلویزیون 

درباره دوران نوجوانی از دیگر بخش های این نشریه است.
حجت االسالم حسین دهنوی، کارشناس مسائل تربیتی درباره ویژگی 
های عمومی دوره نوجوانی نوشته است و افشین عالء، شاعر و نویسنده 

نوجوانان نیز از تجربیاتش گفته است.  
درج  مدیرمسئول  عنوان  به  تاریخی  نام حسین  نشریه  در شناسنامه 

شده است.
سازان   آینده  عنوان  با  دانش آموزی  جنبش  نشریه   ایرنا،  گزارش  به 
اولین نشریه دانش آموزی کشور با سابقه انتشار ۳۷ ساله است که به عنوان 
یکی از قدیمی ترین نشریات فرهنگی توسط اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان منتشر می شد.  در سال های اخیر به دالیل مختلف انتشار 

منظم آینده سازان متوقف شده بود.
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پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ: دیدن زیبایی خدا فوق همه زیبایی هاست

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از قرآن به عنوان کتیبه زیبای حق یاد 
کرد و گفت: معارف قرآنی ستارگانی هستند که در یک  کهکشان حضور دارند.

 سید عباس صالحی روز شنبه در آیین اختتامیه جشنواره های فرهنگی، 
هنری و رسانه ای آیات با اشاره به جایگاه هنرهای قرآنی گفت: اگر هنر را 
به عنوان فهم زیبایی بدانیم، قرآن از منظر معارف وحیانی به ما نگاهی می 

دهد که زیبایی چیست و چه طبقه بندی دارد.
در بخش نخست زیبایی های طبیعی است و در بخش دوم زیبایی های 
انسانی که در این بخش دو ساحت وجود دارد؛ یکی زیبایی های ظاهری و 
دیگری زیبایی های وجودی و درونی انسان که با چشم جان دیده می شود.

صالحی با استناد به آیه هفتم سوره حجرات ادامه داد: خدا فرمود که 
ایمان را در دل های شما محبوب گرداندیم و ایمان، معشوق شما و مایه 

زینت جان شما شد.
وی افزود: در حوزه عمل نیز قرآن کریم به برخی کردارها به عنوان 
اعمال زیبا اشاره دارد. حضرت یعقوب می گوید؛ فصبر جمیل یعنی صبری 
زیبا همراه دارم. این که انسان بتواند حضرت حق را در زیبای اش ببیند و 
بتواند زیبایی های خدا را در اسماء وصفاتش مشاهده کند، بخش دیگری 

نیز در افعال حضرت حق است. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: دیدن زیبایی خدا در ساحت 
ذات، اسماء و صفات چیزی است که فوق همه زیبایی هاست و خدا از مقام 

ذات در مقام اسماء و صفات تجلی کرده و تجلی فعل حق در قرآن است.
صالحی ادامه داد: با این نگاه بحث هنرهای قرآنی مفهوم دقیق تری 
ارتباط است و کالم حق برترین  با زیبایی در  نیز  پیدا می کند و هنرمند 

زیبایی است. 
قرآن کتیبه زیبای حق است که به در بخش های لفظی و معنایی 
قابل درک است. الفاظ، ویترین زیبایی برای معانی قرآن است و عمق معانی 
قرآن همچون اقیانوس بی پایانی است که هر چه پایین می رویم زیبایی 

های جدید کشف می کنیم.
 عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  گفت: این مراسم به عنوان اختتامیه تکمیلی ۱۰ جشنواره فرهنگی 
هنری رسانه ای آیات برای نخستین بار در ۱۰ سال اخیر برگزار می شود.

قرآن  گفت:  ها  جشنواره  این  برگزاری  روند  از  گزارشی  ارائه  با  وی 
کتاب عقیده و عمل است و آموزه های ناب الهی در گذر تاریخ فراتر از همه 
کتاب های آسمانی پیشین به پیامبر اکرم رسید و رسول خدا با برخورداری 
به  فاخر  ادبیاتی  و  قالب هنر  در  عینا  را  آنها  توانست  مانند  بی  از ظرفیت 

جامعه انسانی تقدیم کند.
ماموریت  ما در معاونت قرآن و عترت  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
یافتیم این آموزه ها را متناسب با ذائقه نسل جدید و نیازهای نو در روزگار 

خود بر بال هنر بنشانیم و عرضه کنیم.
حرکت نوین جشنواره آیات آغاز شده است

حجت االسالم حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز 
گفت: مکتب بی همتای تشیع برای ما و برای ملت، هنرمندان و مدیران قرآنی 
کشور یک نعمت بی نظیر است که باید قدردان شکرگزار آن باشیم و یکی از 
مصادیق کفر این نعمت استفاده نکردن از ظرفیت هنری در مسیر قرآن است.

وی با تجلیل از معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای برگزاری جشنواره آیات گفت: وزارت ارشاد برای شکرگزاری پرچم را 
به دست گرفته و با وجود محرومیت های کرونایی این جشنواره را برگزار 

کرده است.
محمدی ادامه داد: از این که جشنواره آیات بعد از سال ها بازآرایی و 
در سطح ملی و بین المللی ارائه می شود خوشحالم. ۱۰ سال پیش نام این 
جشنواره منظومه جشنواره های قرآنی آیات نام داشت و به عنوان بزرگترین 
منظومه هنری قرآن برگزار می شد ولی وقفه ای افتاد و این جشنواره حرکت 
نوین خود را آغاز کرده است.دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: قرآن 
با معارف، عقل ها را به تسخیر خود درمی آورد و با هنر، قلب ها را تسخیر 
کرده است و اتفاقی که در یک تمدن می افتد این است که نقطه های تالقی 
معارف و هنر را بیابد و به هم بیامیزد.جمهوری اسالمی ایران با بهره مندی 
از تمدن چند هزار ساله و بهره گرفتن از قرآن و اهل بیت توانسته این دو 
محور اساسی را به هم آمیزد و بزرگترین حماسه را در قالب نمایشگاه بین 

المللی قرآن و جشنواره آیات رقم بزند.
دیگر  کشورهای  در  ای  جشنواره  و  نمایشگاه  هیچ  افزود:  محمدی 
همچون نمایشگاه قرآن و جشنواره آیات وجود ندارد و دنیای امروز عطش 
بهره مندی از هنرهای عمیق و هدفمند است. اگر اسالم بتواند آن ظرفیت 
عظیم خود را در قالب های هنری ارائه کنددحجم بزرگی از بریدگان دنیای 

غرب می توانند از آن استقبال کنند.
به گزارش ایرنا امسال جشنواره آیات در ۱۰ رشته برگزار می شود که 
جشنواره فیلم آیات در استان بوشهر، جشنواره هنرهای نمایشی در خراسان 
شمالی، جشنواره داستان نویسی در خراسان جنوبی، جشنواره داستانک آیات 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  در  آیات  شعر  جشنواره  گلستان،   استان  در 
جشنواره آواها و نغمات آیات در آذربایجان شرقی و جشنواره عکس و عکس 
نوشت آیات در استان کرمان در حال برگزاری است و برخی نیز به کار خود 
پایان داده اند.جشنواره چلچراغ آسمانی ویژه تولید محتوا در فضای مجازی 
و جشنواره نغمه های محمدی با محوریت شخصیت پیامبر اکرم )ص( در 
معاونت قرآن و عترت راهبری می شود و مراسم اختتامیه تمامی این جشنواره 
ها به جز جشنواره مطبوعات و رسانه آیات تا پایان سال برگزار خواهد شد. 

فرهنگی  آثار  و  مفاخر  انجمن  رییس 
با اشاره اندیشه هگل درباره زیبایی شناسی 
شعر  فیلسوف  این  گفت:  فارسی  ادبیات 
نظامی را ادامه راه فردوسی دانسته که عشق 

را در ادبیات حماسی نمایان کرده است.
بزرگداشت  وبینار  در  بلخاری  حسن 
حکیم نظامی گنجوی،  شاعر بزرگ ایران 
آثار  و  مفاخر  انجمن  همت  به  که  زمین 
اشاره  با  شد،  برگزار  دیروز  فرهنگی، عصر 
به زندگی نامه نظامی گنجوی گفت: او در 
دیباچه آثار ماندگار خود، شخصیت شناسی 
بهترین  است،  بسیار مهم  که  دارد  خودش 
و  خسرو  ابتدای  در  او  شناخت  برای  سند 
شیرین آمده است که به درگاه خداوند برای 

خود دعا می کند.
رییس انجمن مفاخر و آثار فرهنگی با 
خواندن ابیاتی از پنج گنج نظامی، اضافه کرد: 
او به تالشی که در یافتن علوم زمانه خود 
داشته است، اشاره می کند و در ابتدای هفت 
پیکر، مطالعه نجوم و علوم را برمی شمارد. 
خواندن خمسه نظامی، صرفا مطالعه ادبیات 
و  خسرو  و  مجنون  و  لیلی  درباره  عاشقانه 
شیرین نیست، درهای حکمت و گنج های 
معرفت هم در آن هست که خواننده با آن 

آشنا می شود.
کتاب  در  نظر هگل  به  اشاره  با  وی 
شناسی،  زیبایی  باب  در  گفتارهایی  درس 
گفت: این اثر در زیبایی شناسی بسیار مهم 
است، او مبتنی بر نظریه بنیادینش که روح 
هنر  به صورت  تاریخ  دم  سپیده  در  مطلق 
و  دین  قالب  در  سپس  است،  شده  ظاهر 
پس از آن در قالب فلسفه نمایان می شود.

هگل  کرد:  اضافه  فلسفه  استاد  این 
درباره شعر، نقش ایرانی ها را فراموش نمی 
کند و می داند شعر فارسی را در نظر دارد 
سخن  ایرانی  شاعران  متفاوت  جهان  از  و 
ملکوت  رویت  به  که  شاعرانی  گوید،  می 
می نشینند و از خواندن آن بهره می گیرند 
و موالنا را سررشته آن می داند و حافظ را 
نیز نام می برد و می گوید نزد ایرانیان تنها 
عنوان  به  روح  دارای  گل  نیست،  زیبایی 

محبوب موعود نمایان می شود.
چهارم  جلد  در  هگل  گفت:  بلخاری 
کتابش که از انواع شعر سخن می گوید، به 
فردوسی می رسد و از نقش بلند او صحبت 
شکفتگی  آغاز  در  نگارد  می  و  کند  می 
رسیم  می  حماسی  شعر  به  فارسی  ادبیات 
ادامه می دهد که حماسه ملی فردوسی  و 
به حماسه عاشقانه نظامی تبدیل می شود، 
ادبیات حماسی ظاهر شده  در  چون عشق 
است. او در مقایسه شعر فردوسی و نظامی، 
به هماهنگی می رسد که در بیان اشتراک 
دارد و آنکه خمسه نظامی را مورد تامل قرار 

داده باشد، می تواند این نکته را دریابد.
هنر  نمایش  ن  میدا نظامی،  ر  ثا آ

نگارگری و خوشنویسی 
ییس  ر دل،  عا د  ا حد غالمعلی   
نظامی  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
را از بزرگترین شاعران پارسی زبان دانست 
بلندآوازه در  و گفت: اگر بخواهیم ۵ شاعر 
ادبیات ایران را نام ببریم، بی گمان، نظامی 
یکی از آن ۵ نفر است که در کنار فردوسی، 
سخن  سرآمدان  سعدی،  و  حافظ  مولوی، 
فارسی هستند. فردوسی در مثنوی سرایی 
خود حماسه آفریده و آن چنان که مولوی 
با مثنوی عارفانه خود جاودانه شده، نظامی 
نیز با عاشقانه هایش در ادبیات باقی خواهد 
و  زبان  کنار  در  داستانی  مایه  درون  ماند، 
میان  در  نظامی  شده  باعث  دلنشین،  بیان 
او  باشد، خمسه  زبانان مقبول  همه فارسی 
مجموعه داستانی حکمت آمیز که همه آن 

را می پسندند.

برشمردن بخش های خمسه  با  وی 
و  پخته  بسیار  نظامی  زبان  گفت:  نظامی 
نرم است شعر نظامی در عین آنکه فصیح و 
بلیغ و صیحیح است، بسیار شیرین هم بوده 
کمتر  شعر  در  که  دارد  خاصی  موسیقی  و 
شاعری دیده می شود، زبان او یک دست و 
مالیم است، هر که شعر او می شنود، گویی 
ترنم موسیقی به گوش او می رسد. هنر او 
در ترکیب سازی است و استادان در معرفی 
زبان او به این هنر توجه کرده اند، ترکیبات 

او در واژه گزینی سودمند و مفید است.
فارسی  عالقه  داد:  ادامه  عادل  حداد 
متفاوتی  های  نسخه  شده  موجب  زبانان 
نوشته شود و به صفحه آرایی زیبایی آراسته 
که  بوده  وسیعی  میدان  او  آثار  است.  شده 
هم نگارگران و هم خوشنویسان هنر خود 
را به نمایش بگذارند. مجموعه نسخه های 
خطی آثار نظامی که در کتابخانه های ایران 
و سراسر جهان موجود است، عالوه بر ارزش 

ادبی، ارزش هنری واالیی نیز دارد.
متولد  نظامی  افزود:  فلسفه  استاد  این 
گنجه و مدفون در آن است که امروز یکی 
از شهرهای جمهوری آذربایجان است، همه 
اشعار او به فارسی است و به ترکی هیچ نسروده 
است، نظامی را می توان سفیر دائم زبان فارسی 
در منطقه اران و قفقاز و جمهوری آذربایجان 
دانست.  حضور او نشان می دهد که قلمرو زبان 
فارسی در قرن ششم تا شمالی ترین سرزمین 
تواند  نظامی  است،  رفته  ایران  به  نسبت  ها 
پیوندی میان مردم جمهوری اسالمی ایران و 

ملت جمهوری آذربایجان باشد.

عشق بنیان فکری نظامی است
احمد تمیم داری، استاد ادبیات دانشگاه 
زیبایی  آیات  به  اشاره  با  عالمه طباطبایی، 
شناسانه از قرآن کریم و تفکر اشعری نظامی 
ادبیات  اما  ایران تئاتر رایج نبوده  گفت: در 
است،  راوی  حضور  بر  مبتنی  که  داستانی 
اهمیت زیادی داشته، از همین جهت ادبیات 
منظوم نظامی را نماد ادبیات دراماتیک می 
خودش،  های  داستان  پشت  نظامی  دانند. 
ژرف ساخت های درونی و فکری دارد که 

به خرد، خرمندی در هر حوزه می پردازد.
وی با اشاره به خسرو و شیرین، افزود: 
این اثر یادآور رمانس های اروپایی به ویژه 
فرانسوی است که داستان های عاشقانه با 
داستان  روایت،  این  بودند،  فولکلور  زمینه 

عشق، زیبایی و ناکامی است.
آثار  دیگر  از  بردن  نام  با  داری  تمیم 
زیبایی  نظر  از  آثار  این  داد:  ادامه  نظامی، 
در  که  چنان  است،  کمال  اوج  در  شناسی 
ادبیات فارسی کمتر شاعری را می شناسیم 
در  باشد،  پرداخته  زیبایی  ساخت  به  که 
کشورهای دیگر نیز متاثر از آثار او مطالب 

بسیاری نوشته شده است.
شناسی،  زیبایی  در  را  عشق  وی 
موضوعی فلسفی دانست و گفت: در قرون 
گرفته  دیگری  معنا  شناسی  زیبایی  جدید، 
زیبایی  خوانش  نوزدهم  قرن  از  و  است 
بنیان  را  عشق  نظامی  است.  شده  نسبی 
زنده  تا  و می خواهد  داند  فکری خود می 

است عشق بورزد.
این استاد دانشگاه، در ادامه به بررسی 
خسرو  شناسی  زیبایی  و  استعاری  مفاهیم 
وشیرین پرداخت و نظامی را از سردمداران 
هنر پارسی دانست گفت: باید برای حفظ این 
گنجینه ها، باید درباره شناخت و بررسی آنها 
تالش کنیم. دست کم ۵۰۰ اثر با الهام از 
نظامی نوشته شده اما هیچ کدام به آن نمی 
رسند. در ادبیات و هنر تکامل داریم و همیشه 
اینگونه نیست که آثار گذشته بهتر باشد اما 
یا  خمسه  قامت  در  نتوانستند  نیز  تقلیدات 

شاهنامه باشند.

رییس انجمن مفاخر و آثار فرهنگی:

آثار نظامی، نمایان گر عشق در ادبیات حماسی است
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از راست صفدر تقی زاده، سیروس علی نژاد و نجف دریابندری - مرداد ۱۳۹۳
اختصاصی دنیای جوانان

امروز میهمانی
یوسف ندیده هاست

حامد عسکری

چون سرمه می وزی، قدمت روی دیده هاست
لطف خط شکسته، بــه شیب کشیده هاست

هرکس که روی ماه تو را دیده، دیده است
فرقـی کـه بین دیده و بین شنیده هاست

موی تو نیست ریخه بر روی شانه هات
هاشور شاعرانه شب بر سپیده هاست

من یک چنار پیرم و هر شاخه ای ز من
دستی به التماس به سمت پریده هاست

از عشق او بترس، غزل مجلسش نرو
امروز میهمانی یوسف ندیده هاست...
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توضیحات قادر آشنا براي تئاتر در ایام نوروز

هنرهای  مدیرکل  آشنا  قادر 
نمایشی در گفتگویي درباره برنامه های 
ایام  در  نمایشی  هنرهای  کل  اداره 
نوروز گفت: در این ایام تئاتر به شکل 
عادی ساری و جاری است و عالوه 
بر آن عید نوروز بهترین فرصت برای 

تئاتر  خیابان  جشنواره  برگزیدگان  اجرای 
ایران است که در استان ها نمایش خود را اجرا کنند. 

نیز  فیلمبرداری شدند  و  پذیرفتیم  در فضای مجازی  کارهایی که 
در ایام نوروز پخش خواهند شد. در پهنه رودکی هم چند نمایش اجرا 
خواهد شد. ضمن اینکه درباره موضوع حصارکشي پیرامون محیط تئاتر 
شهر نیز برنامه هایي داریم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود و هنرمندان 
تئاتري حریم خودشان را در این مجموعه داشته باشند و مشکالت اخیر 

دیگر تکرار نشود.

حامد عنقا این بار سراغ کافر مي رود!

سریال آقازاده بر اساس آمار و 
ارقام کتابچه عملکرد ساالنه فیلیمو 
در مجموع حدود یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دقیقه تماشا و دیده شد! یعنی 
از این مجموعه  به ازای هر قسمت 

۲۹ قسمتی حدود ۴۲ میلیون دقیقه که یک 
رکورد بی نظیر در تاریخ شبکه نمایش خانگی 
است. عنقا که راز و رمز پربیننده بودن را در سریال هاي قبلي اش آموخته 

بود، با همان فرمول پا به نمایش خانگی گذاشت.
 حاال خبر رسیده این نویسنده و تهیه کننده جوان در تدارک تولید 
مجموعه های  بازگشت  روند  ادامه  در  که  کافر  نام  به  است  سریالی 
نمایشی و فیلم ها به دهه ۵۰، داستانی درباره یک ماجرای عاشقانه در 
آستانه پیروزی انقالب دارد. گفته می شود بازیگران نقش های اصلی آن 

دو چهره سرشناس هستند.

امید نعمتي و همکاري با گروه بهتا

رامین بهنا، آهنگساز و سرپرست 
اثر  درباره  گذشته  روز  بهنا  گروه 
جدید خود گفت: از یک سال گذشته 
تصمیم گرفتیم با امید نعمتی در یک 
که  کنیم  همکاری  موسیقایی  ثر  ا

به عهده من  اثر  این  تنظیم  آهنگسازی و 
بوده است. سال گذشته بیشتر کارها تا قبل 
تا شرایط  بود که مدتی صبر کردیم  تمام شده  بیماری کرونا  از شیوع 
بهبود یابد سپس کارهای میکس و مسترینگ این اثر موسیقایی را شروع 
کردیم. در این اثر مخاطب ویژگی های دیگر امید نعمتی را می بیند یعنی 
ویژگی هایی از این خواننده دیده و شنیده می شود که در آثار قبلی این 
خواننده نبوده است. شعر این اثر سنگین بود ولی جرقه ای که از اول در 
ذهنم برای آهنگسازی زده شد همان را پیش بردم و خوشبختانه از این 

همکاری لذت بردیم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

پریناز ایزدیار با جیران در راه است

با اتمام پیش تولید سریال جیران 
بود،  شده  شروع  قبل  ماه ها  از  که 
تاریخی  سریال  این  تصویربرداری 
عاشقانه از ماه قبل در سکوت خبری 
با حضور بازیگران اصلی آغاز شده و تا 
امروز ادامه دارد. در این سریال تاکنون 

تمامی بازیگران جلوی دوربین حسن فتحی 
رفته اند. بهرام رادان، پریناز ایزدیار، امیرحسین فتحی، امیرجعفری، رویا تیموریان، 
مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، کتانه افشاری، ستاره پسیانی، غزل شاکری، 
مرتضی اسماعیل کاشی، هومن برق نورد، مهدی کوشکی، سمیرا حسن پور، 
فاطمه مسعودی فر، بهناز نازی، غالمرضا نیکخواه، سیاوش چراغی پور و با 
حضور مریال زارعی بازیگران این سریال تاریخی هستند. داستان این سریال 
پس از مرگ امیرکبیر و آشنایی ناصرالدین شاه با جیران آغاز می شود و تا حدود 

۶ سال از زندگی ناصرالدین شاه و جیران را در بر می گیرد.

ما
سین

 

از سینما و تئاتر تا شبکه خانگي
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محمد حسین زاده

ایــن روزهــا شــبکه نمایــش 
بــراي  جوالنگاهــي  بــه  خانگــي 
ســریال هاي پرســتاره تبدیــل شــده و 
درواقــع اســتقبال مــردم در ســال هاي 
اخیــر از تولیــدات آنالیــن و درنهایــت 
ــر  ــال اخی ــک س ــا در ی ــیوع کرون ش
ــتري  ــب بیش ــا مخاط ــده ت ــث ش باع
جــذب شــبکه خانگــي شــود و در عین 
نامــداري  حــال حــاال ســتاره هاي 
ــي  ــبکه خانگ ــور در ش ــان حض خواه
ــه یکــي از  ــش ک ــاد آئی هســتند. فره
ــینما  ــر، س ــاخص تئات ــاي ش چهره ه
و تلویزیــون بــه شــمار مــي رود و 

ــم  ــن جشــنواره فیل ــی و نهمی در س
فجــر بــا فیلــم ســینمایی گیجــگاه بــه 
ــور  ــزی حض ــادل تبری ــی ع کارگردان
ــان  ــار پژم ــا کن ــن روزه ــت، ای داش
ــد  ــانی، حام ــام درخش ــیدی، س جمش
کمیلــی، آناهیتــا درگاهــی، امیرمهــدی 
ــف:  ــد، جل ــه در ســریال خــوب، ب ژول
رادیــو اکتیــو نیز حضــور دارد. ســریالی 
پربیننــده کــه همزمــان و در رقابــت بــا 
ــی  ــش خانگ ــر نمای ــریال های دیگ س

عرضــه می شــود.

ــدا از کار در  ــش ابت ــاب آئی -جن
ــان  ــی و فعالیت های ت ــرایط کرونای ش

ــد؟ ــام بگویی ــن ای در ای
*ســال پیــش مشــغول نمایشــی 
ــروس  ــن وی ــا آمــدن ای ــم کــه ب بودی
لغــو شــد. در ایــام کرونــا ســریال برف 
کارگردانــی  بــه  می بــارد  بی صــدا 
و  کار کــردم  را  آذربایجانــی  پوریــا 
ــد  ــوب ب ــریال خ ــم س ــس از آن ه پ
جلــف. در واقــع در تمــام مــدت کرونــا 
تــا امــروز ســرکار بــودم. بــه هرحــال 
کار کــردن در ایــن شــرایط بــا ترســی 
همــراه هســت کــه قبــل از ایــن 
هیچ کــدام نداشــتیم. بــه خصــوص 
بــرای مــا کــه مجبــور هســتیم بــدون 
ــته  ــور داش ــه حض ــک در صحن ماس
باشــیم. بــه نظــرم ایــن تــرس اســت 
کــه بیشــتر مــا را درگیــر کــرده وگرنــه 
مابقــی مســائل فرقــی نکــرده اســت. 
البتــه بــه انضمــام اینکــه ســینما هــم 
دیگــر اکــران چندانــی نــدارد و شــاید 
ــه  ــده ک ــث ش ــوع باع ــن موض همی
ــش خانگــی بیشــتر  ســریال های نمای

ــد. ــرار بگیرن ــورد توجــه ق م

ــه  ــال حاضــر مشــغول چ -در ح
فیلم هایــی هســتید؟

شــروع  را  جدیــد  کار  *دو 
کــرده ام. امــا فعــال اجــازه نــدارم 
کنــم. صحبــت  درخصوص شــان 

ــوب  ــم خ ــن ۲ فیل ــش از ای -پی
ــود در ســینماها  ــف توانســته ب ــد جل ب
و در بیــن عمــوم تماشــاگران بــه 
موفقیــت دســت پیــدا کنــد امــا حــاال 
ایــن فیلــم از یــک اثــر ســینمایی بــه 
ســریال تغییــر مدیــوم داده اســت. 
ــان  ــوع و نقش ت ــن موض ــی در ای کم

ــد؟ ــان بگویی برایم
ــد جلــف  *قســمت دوم خــوب ب
ــت  ــود نتوانس ــینمایی ب ــه کاری س ک
در ســینماها اکــران شــود بــه همیــن 
ــت و  ــم گرف ــده تصمی ــل تهیه کنن دلی
مجبــور شــد آن را بــه صــورت ســریال 
ارائــه دهــد. البتــه در همــان چنــدروز 
ــود، بســیار  کوتاهــي کــه در اکــران ب
موفــق عمــل کــرد ولــي شــیوع کرونــا 

جلــوي درخشــش آن را گرفــت. حقیقتا 
ــف  ــد جل ــوب ب ــریال خ ــم در س نقش
را خیلــی دوســت نداشــتم. گاهــی 
ــات  ــرای ارتباط ــا را ب ــی نقش ه بعض
ــل  ــروه قائ ــرای گ ــه ب ــی ک و احترام
ــه  ــی ب ــم. ول ــام می دهی ــتیم انج هس
هرحــال ســریال بســیار بامــزه و  جذابی  
اســت و از نظــر ســبک و اســتیل یــک 
قــدم جلوتــر از کمدی هــای دیگــر 

اســت.

-تعریف تان از کمدی چیست؟ 
کمــدی  کار  بــرای  *اصــوال 
ــی  ــا خیل ــا م ــم ام ــی ارزش قائل خیل
معمــوال  نمی گیریــم.  جــدی  را  آن 
ــن  ــدان و مخاطبی روشــنفکرها، هنرمن
مــا کمــدی را یــک وســیله می بیننــد. 
وســیله ای بــرای پــول در آوردن و 
بیــان حرف هــای سیاســی و اجتماعی. 
حتــی برخــی از سیاســتمردان کمــدی 
را ابــزاری بــرای روحیــه بخشــیدن بــه 
ــد.  ــردم می دانن ــدن م ــه و خندان جامع
بــه هرحــال همــه اینهــا را بــه عنــوان 
اســتفاده  کمــدی  بــرای  وســیله 
ــن مســئله عــادی  ــد. شــاید ای می کنن
ــد  ــدی می توان ــود کم ــا خ ــد ام باش
بــرای یــک هنرمنــد بــه نوعــی تقدس 
داشــته باشــد. اگــر دقــت کــرده باشــید 
مخصوصــا از کلمــه طنــز اســتفاده 
نمی کنــم. چــرا کــه اســتفاده از کلمــه 
طنــز، تحقیــر کمــدی اســت. بــه یــاد 
دارم مثــال در دوران جوانــی ام از یــک 
تابلــوی نقاشــی کــه گل و منظــره ای 
در آن داشــت خیلــی خوشــم می آمــد. 
ــا  ــا فرهنگ ه ــه ب ــرور ک ــه م ــا ب ام
و نگاه هــای مختلــف آشــنا شــدم 
ــروز  ــال ام ــرد. مث ــر ک ــلیقه ام تغیی س
ممکــن اســت یــک تابلــو از ســزان یــا 
شــاگال بــرای مــن زیباتــر باشــد نــه 
نقاشــی از یــک دســته گل. در ســینما 
ــا فیلم هــای  هــم همینطــور اســت. م
ســطح پاییــن و ســطح بــاال داریــم. از 
ــاس  ــدی حس ــن روی کم ــه م آنجاک
هســتم می توانــم کمــدی را بــه ســطح 
ــم.  ــیم کن ــن تقس ــطح پایی ــاال و س ب

منظــورم از کمــدی ســطح بــاال ایــن 
نیســت کــه حرف هــای خیلــی مهمــی 
را بــه مخاطبــش می زنــد بلکــه فــرم و 
ســاختار آن اســت کــه برایــم اهمیــت 
ــا وودی  ــن ی ــرادران کوئ ــل ب دارد. مث
آلــن . مــن دلــم می خواهــد بــا ســلیقه 
بهتــر و ظرافــت بیشــتر بخنــدم. یعنــی 
کمــدی بــه صــرف کمــدی. نــه لزومــا 
بــرای بیــان یــک حــرف یــا آرام کردن 
جامعــه. یکســری از هنرمنــدان مــا در 
ســال های گذشته توانســتند فرهنگ و 
ســلیقه مــردم را در کمــدی بــاال ببرند. 
ــگ  ــه فرهن ــی را ک ــی آدم ــما وقت ش
متوجــه  می بینیــد،  دارد  باالتــری 
کمــدی  در  ســلیقه اش  می شــوید 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــر اس ظریف ت
اگــر کســانی در جامعــه، هنــری را 
ارائــه دهنــد و ســلیقه جامعــه را عوض 
کننــد در واقــع از نظــر فرهنگــی 
در جامعــه تعالــی ایجــاد کرده انــد. 
ــری،  ــران مدی ــت، مه ــروش صح س
ــه  ــاران و... در یکــی دو ده رضــا عط
ــر بزرگــی روی فرهنــگ  گذشــته تاثی
مــا داشــتند. نــه بــه دلیــل حرف هایــی 
ــا در  ــاید آن حرف ه ــد. ش ــه زده ان ک
ــدل  ــردم رد و ب ــن م ــم بی تاکســی  ه
شــود. مهــم ایــن اســت کــه چــه نــوع 

ــد. ــه داده ان کمــدی را ارائ

ــه نیازهــای  ــا توجــه ب ــی ب -یعن
جدیــد بایــد خواهــان ســاختاری جدید 

در کمــدی باشــیم؟
*درســت اســت. بــرای مثــال از 
ــی  ــو و نیمای ــعر ن ــه ش ــن ب شــعر که
تغییــر  حرف هــا  لزومــا  رســیدیم. 
نکــرده بلکــه فــرم تغییــر کرده اســت. 
همانطــور کــه فردوســی، مولــوی 
گفته انــد  ناعدالتی هــا  از  حافــظ  و 
ــرم دیگــری از  ــا ف نیمایوشــیج هــم ب
آن صحبــت کــرده اســت. ایــن فــرم 
بــه نوعــی در ذهــن مــا ساختارشــکنی 

می کنــد.

جامعه مــان  در  همیشــه  -مــا 
یــک نــوع کمــدی را می پســندیم. 

ــال  ــه را دنب ــه لهج ــدی ک ــال کم مث
می کنــد و ایــن مــا را می خندانــد!

ــت آن  ــا ظراف ــم ب ــر بتوانی *اگ
ســاختار را تغییــر دهیــم و مجــددا 
مــردم را بخندانیــم یعنــی ســلیقه 
آنهــا را در حیطــه کمــدی تغییــر 
ــب در  ــلیقه مخاط ــر س ــم. تغیی داده ای
ایــن زمینــه کار بســیار بزرگــی اســت. 
در مجمــوع بایــد بگویــم خوشــبینم و 
ــر  ــه اخی ــد ده ــم در چن ــر می کن فک
ــل رو  ــار نع ــا چه ــدی م ــای کم کاره

ــد. ــو می رون ــه جل ب

ــر  ــا دیگ ــف ب ــد جل ــوب ب -خ
یــش  نما شــبکه  ی  ل ها یا ســر
ت  ر صــو بــه  یبــا  تقر نگــی  خا
ــواه  ــود و خ ــه می ش ــان عرض همزم
ــت.  ــده  اس ــت ش ــواه وارد رقاب ناخ
ــریال  ــن س ــد ای ــر می کنی ــما فک ش
تاکنــون چقــدر موفــق بــوده اســت؟ 
بازخوردهایــی کــه بعــد از بــازی در 
ــد،  ــف گرفتی ــد جل ــوب ب ــریال خ س

ــوده؟ ــه ب ــون چگون تاکن
*مــن بازخــورد خاصــی تاکنــون 
نگرفتــه ام. بــه ایــن دلیــل کــه خیلــی 
اهــل فضــای  و  نمــی روم  بیــرون 
مجــازی هــم نیســتم. یکبار با ماســک 
و عینــک به ســوپرمارکتی بــرای خرید 
رفتــم، دیــدم ســی دی ســریال خــوب 
بــد جلــف روی کانتــر اســت همینطــور 
کــه داشــتم نگاهــش می کــردم آقایــی 
بــدون اینکــه مــرا بشناســد رد شــد و 
گفــت آقــا ایــن را بخــر خیلــی خــوب 
ــش  ــم حرف ــنده ه ــد فروش ــت. بع اس
ــن را  ــط همی ــن فق ــرد. م ــد ک را تایی

شــنیدم.

-امســال در جشــنواره فیلــم فجر 
ــزی را  ــادل تبری ــاخته ع ــگاه، س گیج
داشــتید... کمــی از همــکاری با ایشــان 
برایمــان بگوییــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ایشــان یــک کارگــردان کار اولــی 
بودنــد چطــور اعتمــاد کردیــد کــه در 

ایــن کار بــازی کنیــد؟
ــک  ــط ی ــم گیجــگاه فق *در فیل

روزنامه سراسری
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ــت  ــن جه ــه همی ــتم ب ــکانس داش س
نقشــی نبــود کــه خیلــی برایــم چالــش 
ــتم  ــد نداش ــدا قص ــد. ابت ــته باش داش
ــازی کنــم امــا چنــد  در ایــن نقــش ب
نفــر از دوســتانم بــه مــن گفتنــد کــه 
عــادل تبریــزی کارگــردان جــوان 
ــی او را  ــت. وقت ــتعدادی اس ــا اس و ب
ــدم همــان یــک سکانســی را کــه  دی
ــدر  ــم آنق ــازی کن ــن ب ــود م ــرار ب ق
بــا هیجــان برایــم تعریــف کــرد 
کــه مــن کار را پذیرفتــم. درکل در 
ــه  ــم نســبت ب ــا هیجان انتخــاب کاره
نقــش و گروهــی کــه قــرار اســت بــا 
آنهــا کار کنــم برایــم بســیار اهمیــت 
ــر  ــدم ه ــامان مق ــر س ــال اگ دارد. مث
ــازی  ــرای او ب ــد ب ــن بخواه ــار از م ب
می کنــم. همیشــه دوســت دارم کاری 
را انجــام دهــم کــه بــا تمــام وجــودم 
دوســت داشــته باشــم. البتــه از آنجاکه 
بازیگــری می گــذرد  راه  از  معاشــم 
پیــش آمــده کــه در مواقعــی کارهایــی 
را بــازی کــرده  باشــم کــه خیلــی مورد 

ــت. ــوده اس ــه ام نب عالق

-اکنــون کــه پــس از ســال ها بــه 
کارنامــه هنــری خــود نــگاه می کنیــد، 
آرزوی  داریــد؟  رضایــت  احســاس 
ــر،  ــش در تئات ــاد آئی ــگی فره همیش
ســینما و تلویزیــون کــه تــا بــه حــال 

آن را عملــی نکــرده  چــه بــوده اســت؟
ــن  ــه م ــه ب ــی ک ــرا کارهای *اکث
ــز  ــای طن ــد نقش ه ــنهاد می کنن پیش
و  کارگردان هــا  اســت.  کمــدی  و 
شــیرینی  طنــازی،  تهیه کننده هــا 
مــن  بــرای  را  طبعــی  شــوخ  و 
ــح  ــد. ترجی ــرار می دهن ــرض ق پیش ف
خــودم هــم بیشــتر کارهــای کمــدی 
ــای  ــد کاره ــم می خواه ــا دل اســت ام
ــام  ــم انج ــدی ه ــک و غیرکم تراژی
بدهــم. درکل از کارهایــی کــه کــرده ام 
ناراضــی نیســتم و می توانــم ادعــا 
کنــم ۹۵ درصــد نقش هایــم را دوســت 
ــادار  ــن وف ــه ای ــه ب ــته ام. همیش داش
ــه  ــم ک ــازی کن ــا نقشــی را ب ــودم ت ب
ــم  ــد و بتوان ــز باش ــم چالش برانگی برای
خــودم را در آن نقــش پیــدا کنــم. 
شــاید نقش هایــی را بــازی کــرده 
ــط  ــاظ کاری متوس ــه از لح ــم ک باش
ــرای  ــی ب ــده ول ــده ش ــناخته و دی ش
مــن حتمــا رشــد و چالشــی بــه همــراه 

ــت.  ــته اس داش
در  کــه  همانطــور  دارم  آرزو 
ســی_چهل ســال گذشــته شــخصیت 
مــن رشــد کــرده در ایــن چنــد ســال 
آینــده هــم رشــد کنــد و بتوانــم 
انتخاب هایــی صادقانــه و وفادارانــه 
خواســته های شــخصی ام  برابــر  در 

ــم. ــته باش داش

ســالي کــه در روزهــاي پایاني 
شــاید  مي بریــم،  ســر  بــه  آن 
بــراي خیلــي از مــا بدتریــن ســال 
ــه در  ــالي ک ــد. س ــان باش زندگي م
آن بســیاري از مــا بــا تــرس از 
ــرگ دســت و پنجــه  ــاري و م بیم
نــرم کردیــم، برخي از مــا عزیزمان 
را از دســت دادیــم و برخــي دیگــر 
ــار  ــاري دچ ــن بیم ــطه ای ــه واس ب
قتصــادي  ا شــدید  مشــکالت 
ــال  ــن س ــع آخری ــدیم و درواق ش
ــل  ــا تبدی ــن آنه ــه بدتری ــرن، ب ق
شــد. در ایــن بیــن بازیگــران هــم 
ــا  ــتند و ی ــختي را داش ــرایط س ش
نبایــد کار مي کردنــد تــا اگــر هــم 
قــرار بــود کار کننــد بایــد شــرایط 
ســختي را تحمــل مي کردنــد. فریبا 
ــریال  ــا س ــن روزه ــه ای ــادري ک ن
بچه محــل را در حــال پخــش دارد، 
یکــي از هنرمندانــي اســت کــه بــا 
ــت. او  ــق اس ــوع مواف ــن موض ای
ــه  ــم ک ــد می دان ــد: هرچن مي گوی
ــدواری نابجــا چیــزی حــل  ــا امی ب
آرزو  واقــع  بــه  امــا  نمی شــود، 
دارم دیگــر هیــچ ســالی همچــون 
ســال ۹۹ تکــرار نشــود، ســالی کــه 
بیمــاری کرونــا باعــث شــد آمــدن 

ــم و از  ــا غ ــا ب ــش را صرف و رفتن
دســت دادن عزیزان مــان حــس 

ــم. کنی
ه  ر بــا ر د دری  نــا یبــا  فر
یــام  ا در  خــود  لیت هــای  فعا
کرونایــي در عرصــه بازیگــری بــه 
ــال  ــت: در ح ــان گف ــاي جوان دنی
حاضــر مشــغول بــازی در یــک اثر 
ســینمایی هســتم کــه به امیــد خدا 
بــه زودی اخبــار آن منتشــر خواهد 
شــد، ایــن فیلــم در میانه هــای راه 

فیلمبــرداری خــود بــه ســر می بــرد 
و احتمــاال تــا اوایــل فروردیــن 
ســال آتــی درگیــر آن خواهــم بود. 
از نظــر مــن وقتــی همه کارها ســر 
جــای خودشــان بــه فعالیــت ادامــه 
می دهنــد برگــزاری جشــنواره فیلم 
فجــر در تعــداد آمــار کرونــا تغییــر 
ــی  ــد. وقت ــاد نمی کن ــی ایج خاص
ــدند  ــایی ش ــاغل بازگش ــه مش هم
ــدان  ــا فعالیــت ســینماها چن طبیعت
نمي دانــم  و  نیســت  خطرنــاک 
چــرا مســئوالن صرفــا ســینماها را 

تعطیــل کرده انــد!
ایــن بازیگــر محبــوب بــا 
اشــاره بــه فعالیــت خــود در دوران 
کرونــا تصریــح کــرد: شــاید در 
ــودن  ــع ب ــر از در جم ــه ام ــدا ب ابت
واهمــه داشــتم، امــا بعــد از آنکــه 
کرونــا گرفتــم و بهبــود پیــدا کردم 
ســعی داشــتم تــا بــا رعایــت کامل 
ــه کارم  ــتی ب ــای بهداش پروتکل ه
در هــر صــورت  ادامــه دهــم، 
نمی تــوان زندگــی را تعطیــل کــرد 
ــت  ــار فعالی ــوان در کن ــه می ت بلک
بــه طور کامــل بهداشــت را رعایت 
کنیــم. وقتــی در ســالن های ســینما 
پروتکل هــای بهداشــتی بــه خوبــی 
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ــوند.  ــت می ش ــتی رعای ــه درس و ب
وقتــی تمامــی تولیــدات ســینمایی 
می دهنــد  ادامــه  کارشــان  بــه 
ســینما  کــه  نمی بینــم  دلیلــی 

بســته باشــد.  وی بــا انتقــاد از 
ــوروزی در دوران  ــافرت های ن مس
کرونــا تاکیــد کــرد: بــه شــدت بــا 
مســافرت نــوروزی در ایــن وضــع 

مخالــف هســتم، حــال کــه کمــی 
تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا کمتــر 
شــده مــا بــه هیــچ وجــه نبایــد بــا 
ــازه  ســهل انگاری باعــث شــروع ت

مــوج تــازه کرونــا شــویم، هرچنــد 
امــا  اســت  الزم  واکسیناســیون 
خودمــان هــم بایــد ایــن وضعیــت 
ــوروز امســال  ــم. ن را تشــدید نکنی

ــا در  ــروژه نباشــم قطع اگــر ســر پ
خانــه مانــده و مســافرت نمــی روم. 
ــام  ــراد در ای ــادی از اف ــداد زی تع
بیمــاری کرونا جانشــان را از دســت 
ــه واســطه  ــد، بســیاری هــم ب دادن
ــی و  ــاد مال ــای زی ــاری ضرره بیم
ــن  ــر م ــه نظ ــد، ب ــی دیده ان روح
عــدم رعایــت بهداشــت و یــا ســفر 
کــردن در دورانــی کــه هنــوز کرونا 
بی اخالقــی  یــک  دارد  وجــود 

ــود.  ــوب می ش ــزرگ محس ب
پایــان  در  نــادری  فریبــا 
ــردم  ــر م ــار دیگ ــش ب صحبت های
ــتي  ــکات بهداش ــت ن ــه رعای را ب
کــرد:  خاطرنشــان  و  فراخوانــد 
ــت  ــا رعای ــا ب ــه م ــدوارم هم امی
کامــل پروتکل هــای بهداشــتی 
ــاز ســال  ــا آغ ــا ب باعــث شــویم ت
ــرود،  ــن ب ــاری از بی ــن بیم ــو ای ن
ــه  ــد ب ــم عالقمن ــن ه ــا م طبیعت
تلویزیــون  حضــور در ســینما و 
هســتم، مدتهاســت بازی نکــرده ام 
ــت  ــده بی نهای ــث ش ــن باع و همی
ــه همیــن  ــازی باشــم، ب دلتنــگ ب
ــده  ــا ســال آین ــد دارم ت ــل امی دلی
بــی تــرس از بیمــاری و بــه راحتی 

ــروم. ــن ب ــوی دوربی جل


