
وزیر بهداشت: 

مطلقا موافق مسافرت نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: نظام ارجاع 
به معنی محدودیت در خدمات سالمت نیست، بلکه 
منجر به افزایش دسترسی و آگاهی خانواده ها می شود، 
زیرا تیم پزشکی در کنار خانواده ها قرار می گیرد و اگر بیماری اتفاق 
بیفتد، فرد راهنمایی می شود تا مسیر درست را انتخاب کند.محمد 
مهدی ناصحی روز چهارشنبه درباره اجرای نظام ارجاع و پزشکی 

خانواده افزود: نظام ارجاع و پزشکی خانواده یکی از موارد مهم در 
نظام سالمت است. کشورهای مترقی با سرانه های باال در حوزه 
سالمت به این سمت حرکت کردند که در کنار هر فرد، یک 
پزشک یا تیم پزشکی حضور داشته باشد. این اقدام در قالب نظام 
ارجاع اجرایی شده تا دسترسی ها به خدمات سالمت راحت شود.
صفحه 2

تحویل واحدهای مسکن ملی از اردیبهشت1400
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علي نصيریان:

نوروز 
دیگر مانند گذشته 

نيست!

6ورزش
مدیران فوتبال ایران 
البی کردن را بلدن 

اما برای خودشان!

نک 1با

متاسفانه در سال هاي اخير اساتيد بزرگ عرصه فرهنگ و هنر 
كشور يكي پس از ديگري ما را ترك كرده اند و حاال از آن نسل 
طاليي فقط استاد علي نصيريان را داريم... گنجينه اي ارزشمند 
از تحربه، هنر، استعداد و شايستگي كه بايد قدرش را بيش 
از پيش بدانيم. علی نصيريان بزرگ است، نه به دليل اينكه 

فيلم ها و تئاترهای زيادی بازی كرده و...

حميد مطهری در نشست خبری پيش از ديدار تيمش برابر نفت 
مسجدسليمان اظهار كرد: در سال ۹۹ سختی های زيادی را تحمل 
كرديم و تيم به فينال فينال آسيا رفت و قهرمان ليگ برتر شد و با 
حضور مديران جديد آرامش به تيم برگشت تا خنده بر لب هوادارن 
پرسپوليس بيايد. بازيكنان نهايت انرژی را گذاشتند. ۱۰ ماه تالش 
بی وقفه انجام دادند. بايد پای آنها را بايد طال گرفت كه تالش كردند.

زيرساخت های الزم برای كارسازی چک های جديد صيادی از 
ابتدای سال ۱٤۰۰ در شعب بانک صادرات ايران آماده شده 
و چک های جديد از ابتدای سال آينده بر اساس قانون جديد 
پس از استعالم  اعتبار صادركننده و اطمينان از مالكيت شخص 
ذی نفع در سامانه يكپارچه صياد بانک مركزی، در شعب اين 

بانک  قابل وصول است.

سامانه های بانک 
صادرات ایران 

آماده اجرای قانون 
جدید چک

برگزاری 310 هزار نفر نظام ارجاع و دسترسی به خدمات بخش خصوصی
 ساعت دوره  های توانمندسازی دانشجویان

به گزارش روز چهارشنبه دانشگاه فرهنگیان، رضا کچوئیان در بیست و 
ششمین اجالس مشترک سراسری سرپرستان مدیریت های استانی با اعالم 
مثبت ارزیابی شدن آموزش های مدیریت بالندگی حرفه ای مطابق با پژوهش 
دانشگاه تهران، افزود: برای نخستین بار طی سال جاری بیش از ۳۱۰ هزار نفر ساعت 
دوره های آموزشی توانمندساز توسط مدیریت بالندگی حرفه ای در دانشگاه برگزار شد.
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تحریم  برداشتن  در  تاخیر  رییس جمهوری   
در  که  اقلیتی  امیدواریم  گفت:  و  خواند  خیانت  را 
راه سنگ اندازی می کنند، در ایام ماه شعبان توبه 
کنند. عیدی که آستانه عید به مردم می دهند، این است که 

دست از تخریب بردارند.
 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه 

جمع  در  حضور  با  دولت  هیات  جلسه  حاشیه آخرین  در  و 
خبرنگاران گفت: روز میالد باسعادت ساالر شهیدان و سرور 
آزادگان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و در آستانه میالد سردار 
باوفایش قمر بنی هاشم و فرزند برومندش امام سجاد تبریک 

و تهنیت می گویم.
صفحه 2

 روحانی: سنگ اندازها، دست از تخریب بردارند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

اصالحیه 
با پوزش از خوانندگان محترم روزنامه دنیای جوانان بدین صورت 
در آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاصالب استان 
اردبیل که در تاریخ های 24 و 26 اسفند ماه 99 به چاپ رسیده در 
قسمت » لذا از کلیه متقاضیان صالحیت دار در رشته آب دارای گواهی 
ایمنی برای انجام مناقصه فوق دعوت می گردد تا جهت دریافت 
اسناد ، حدااکثر تا ساعت ۱۳ روز سه شنیه مورخه  ۱4۰۰.۱.۱۰ به 
   www.setaviran.ir نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مارجعه نمایند« اصالح می شود  .

زیرساخت های الزم برای کارسازی 
چک های جدید صیادی از ابتدای سال 
ایران  صادرات  بانک  شعب  در   ۱4۰۰
آماده شده و چک های جدید از ابتدای 
سال آینده بر اساس قانون جدید پس 
از استعالم  اعتبار صادرکننده و اطمینان 
سامانه  در  ذی نفع  شخص  مالکیت  از 
یکپارچه صیاد بانک مرکزی، در شعب 

این بانک  قابل وصول است.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
جدید  قانون  اساس  بر  ایران،  صادرات 
چک، چک های صیادی در سال جدید 
پس از استعالم های الزم و اطمینان از 
مالکیت شخص ذی نفع، در شعب این 
صورت  در  و  است  وصول  قابل  بانک  
کسری  مورد  مبلغ  موجودی،  کسری 
حساب های  سایر  موجودی  از  چک 
وصول  حساب  صاحب  ریالی  انفرادی 

خواهد شد.
ورود چک های صیادی به عرصه 
ویژگی های  با وجود  بانکداری  خدمات 
اعتبار  استعالم  قابلیت  و  متنوع  امنیتی 
صادرکننده چک، موجب کاهش فراوان 
میزان تخلفات و ریسک معامالت شده 
و میزان چک های برگشت خورده از این 
همراه  توجهی  قابل  کاهش  با  منظر، 

بوده است.
تمام  چک،  جدید  قانون  مطابق 
و  ن  نتقال دهندگا ا ن،  کنندگا در صا
ذینفعان چک، ملزم به ثبت مشخصات 
ثبت،  هنگام  جدید  صیادی  چک های 
تایید و انتقال در سامانه صیاد هستند. 
اثر  سوء  رفع  برگشتی  چک  دارندگان 
ثبت  و  جدید  چک  صدور  اجازه  نشده 
آن در سامانه صیاد را ندارند. نام ذی نفع 
چک باید به طور مشخص نوشته شده 
و صدور چک های جدید در وجه حامل 
چک های  پشت نویسی  است.  ممنوع 

طرح جدید باید از طریق ثبت انتقال در 
سامانه صیاد صورت پذیرد.

تمام حساب های صادرکننده چک 
در تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری به 
میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت 
24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن 
)ثبت برگشت چک( به ترتیب اعالمی از 
سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

عدم  موجودی،  یت  کفا عدم 
امکان تامین وجه چک از محل سایر 
حساب های صادرکننده چک در همان 
بانک، نداشتن انطباق امضا، تشخیص 
چک،  برگه  مندرجات  در  اختالف 
توسط  پرداخت  عدم  دستور  صدور 
صادر کننده چک، بسته بودن حساب 
قلم  قضایی،  مرجع  دستور  به  جاری 
 خوردگی، عدم انطباق مندرجات برگه 
با مندرجات ثبت شده در سامانه صیاد 

بانک  است که  مواردی  از جمله   ... و 
و  نبوده  چک  وجه  پرداخت  به  مجاز 
به  موظف  چک،  دارنده  درخواست  با 
ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در 
سامانه یکپارچه بانک مرکزی و صدور 
گواهی نامه عدم پرداخت با کد رهگیری 

مطابق ضوابط قانونی است. 
جدید،  قانون  اساس  بر  همچنین 
حساب  به  چک  مبلغ  کسری  واریز 
جاری، ارائه الشه چک به بانک، ارائه 
رضایت نامه در دفاتر اسناد رسمی، نامه 
رسمی مرجع قضایی یا ثبتی و سپری 
صدور  تاریخ  از  سال  سه  مدت  شدن 
طرح  بدون  پرداخت  عدم  گواهینامه 
دعوای حقوقی جدید در مراجع قضایی، 
از جمله موارد الزم برای رفع سوء اثر 

چک است.
با فراهم شدن زمینه استعالم اعتبار 

چک های صیادی می توان از طریق ورود 
شناسه ۱6 رقمی صیادی برگ چک در 
مرکزی  بانک  پورتال  به  صیاد  سامانه 
مراجعه   www.cbi.ir نشانی:  به 
پرداخت  »نظام های  قسمت  در  و  کرد 
وضعیت  »استعالم  و  زیرساخت«  و 
کردن  وارد  با  صیادی«  اعتباری چک 
شناسه مذکور، استعالم وضعیت اعتباری 
صادرکننده چک را بررسی کرد. استعالم 
از  چک  صادرکننده  اعتباری  وضعیت 
طریق ارسال شناسه ۱6 رقمی به سامانه 

پیامکی ٧۰۱٧۰۱  امکان پذیر است.
محترم  ن  ا بر ر کا و  ن  یا مشتر
»قانون  به صفحه  مراجعه  با  می توانند 
جدید چک« در بخش تازه های سایت 
www. :بانک صادرات ایران به نشانی

bsi.ir ، اطالعات بیشتری از این قانون 
دریافت کنند.

سامانه های بانک صادرات ایران آماده اجرای قانون جدید چک

صفحه 2

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران از رشد ۱2 درصدی 
بازرسی ها از بازار کاالو خدمات در سال ۱۳99 خبر داد و بیشترین تخلفات ثبت شده را 

گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه عنوان کرد.
یداهلل صادقی، تعدادبازرسی های انجام شده درسال  ۱۳99 را بیش از ٧۸۱ هزار و 
۳۰۰ مورد عنوان کرد و گفت که تعداد بازرسی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
۱2درصدی داشته است.همچنین به گفته وی در این مدت ٧۳ هزار و ۱۵4 فقره به ارزش 
ریالی بالغ بر ۳2۰۰ میلیارد تومان پرونده تشکیل شده که برای بررسی مراحل قانونی به 

تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رئیس سازمان صمت استان در ادامه از انجام تعداد 2۸ هزار و 9۱۸ مورد گشت 
مشترک بازرسی درسال ۱۳99خبر داد و گفت: تعداد گشت های مشترک به نسبت سال 
قبل 22۰ درصد رشد داشته است که غالبا با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه شامل 

پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه ها انجام شده است.
به گفته این مقام مسئول بیشترین تخلفات ثبت شده در سال جاری گرانفروشی، 

احتکار، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده است.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم کرد؛

گران فروشی، بیشترین تخلف سال 99

مجتبی کاشی

آغـاز  تاریخـی،  روایت هـای  از  برخـی 
نـوروز را به بابلیان نسـبت می دهنـد. بـر طبـق 
در ایران بـه ۵۳۸  نـوروز  رواج  روایت هـا،  ایـن 
سـال قبـل از میالد یعنـی زمـان حمله کورش 
در  همچنیـن  بزرگ به بابل بازمی گـردد. 
عنـوان  از زرتشـت به   روایت هـا،  از  برخـی 
بنیان گـذار نـوروز نام برده شـده  اسـت. در برخی 
کهن ایران ازجمله شـاهنامه  متن هـای  از 
فردوسـی و تاریخ طبری ، جمشـید و در برخـی 

شده اسـت.  معرفـی  نـوروز  به عنوان پایه گـذار  متن ها، کیومـرث  از  دیگـر 
فردوسـی که از منابع پهلوی اسـتفاده کرده پدید آورنده نوروز را در شاهنامه ، 
بدیـن گونـه روایـت کـرده اسـت که جمشـید در حـال گذشـتن از آذربایجـان ، 
دسـتور داد تـا در آنجـا بـرای او تختی بگذارنـد و خـودش با تاجی زریـن بـر 
نور خورشـید به تاج زرین او، جهان نورانی  رسـیدن  بـا  روی تخت نشسـت. 

شـد و مـردم شـادمانی کردنـد و آن روز را روز نو نامیدنـد.
  جهان انجمن شد بر تخت اوی فرومانده از فّره بخت اوی

  به جمشید برگوهر افشاندند مرآن روز را روز نو خواندند
  چنین روز فّرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار

  آریائیان در دوران باسـتانی دو فصل گرم و سـرد داشـتند. فصل سرد شامل 
پنـج مـاه و فصـل گرم شـامل هفت مـاه بود)زمسـتان کوچک و تابسـتان بزرگ( 
در هریـک از ایـن دو فصـل جشـنی برپا می داشـتند . در کتاب التـاج جاحظ آمده 
اسـت :» نـوروز و مهـرگان دو فصـل سـال هسـتند: مهـرگان دخـول زمسـتان و 

فصل سـرما اسـت و نوروز اذن دخول فصل گرماسـت . «
  جغرافیای نوروز

  منطقه ای که در آن جشـن نوروز برگزار می شـد، امروزه شـامل کشـورهای 
زیـادی می شـود. برخـی آیین هـای نـوروز در ایـن کشـورها بـا هـم متفاوت نـد. 
جغرافیـای نـوروز بـا نـام نـوروز یـا مشـابه آن، )بحرین،بخشـی از یمنـو عمـان 
وامـارات و کویـت و...، بالکان ، تاجیکسـتان ،ترکمنسـتان ،ازبکسـتان،آذربایجان، 
قزاقسـتان ، تاتارسـتان ، وهمـه آسـیای میانـه ، چیـن غربـی )ترکسـتان چیـن(، 
بخشـی از سـودان ، زنگبار ، ترکیه ،سـوریه، عراق ،سراسـر قفقاز تا آسـتراخان ، 
و نیـز مناطقـی از آمریکای شـمالی ، هندوسـتان ، پاکسـتان ، بنـگالدش ،، نپال ، 

تبـت و...(را شـامل می شـود.
  کردهـا درکشـورهای مختلـف عیـد نـوروز را جشـن می گیرنـد؛ در هنگام 
نـوروز، کردهـا با گردهم آیی در بیروِن شـهرها، به اسـتقبال بهـار می روند. در این 
گردهم آیی هـای نـوروزی، زنـان کـرد لباس هـای رنگیـن پوشـیده و »شـال های 
پـرزرق و بـرق« بـر سـر می نهنـد؛ مـردان جوان ُکـرد نیـز پرچم های سـبز و زرد 
و سـرخ را برافراشـته و بـا رقـص و پایکوبـی گـرد آتش ، نـوروز را پاس داشـته و 

زنـده نـگاه می دارند.
  در تاریـخ ۳۰ مـارس 2۰۰9 ) ۱۰ فروردیـن ۱۳۸۸ ( پارلمـان فـدرال کانـادا 
، اولیـن روز بهـار هـر سـال را بـه عنـوان نـوروز ) Nowruz Day (، عید ملی 
ایرانیـان و بسـیاری اقوام دیگـر نامگذاری کرد.در تاریخ 24 فوریه 2۰۱۰ سـازمان 
ملـل متحـد بـا تصویب یـک قطعنامه در مقر سـازمان در نیویورک، عیـد نوروز را 
بـه عنـوان روز بین المللـی نـوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسـمیت شـناخت.

  خانه تکانی
  خانه تکانـی یکـی از آیین هـای نوروزی اسـت که مردم بیشـتر مناطقی که 
نـوروز را جشـن می گیرنـد بـه آن پایبندنـد. در این آییـن، تمام خانه و وسـایل آن 
در آسـتانه نـوروز گردگیـری، شستشـو و تمیز می شـوند. این آیین در کشـورهای 

مختلف از جمله ایران، تاجیکسـتان و افغانسـتان برگزار می شـود.

  سفره های نوروزی
  سـفره هفت سـین و هفت میوه از سـفره های نوروزی اسـت که در ایران، 
جمهـوری آذربایجان و تاجیکسـتان ،افغانسـتان و بخش هـای از جغرافیایی نوروز 
رایـج اسـت.در بسـیاری از نقـاط ایـران، جمهـوری آذربایجـان و برخـی از نقـاط 
افغانسـتان، سـفره هفـت سـین پهـن می شـود. در ایـن سـفره هفـت چیـز قـرار 
می گیرد که با حرف سـین آغاز شـده باشـد؛ مثل سـیر ، سـنجد ، سـمنو ، سـیب 
و... بـه هفـت سـینی که چیده می شـود معانی خاصی نسـبت داده اند. مثاًل سـیب 
را نماد زیبایی و تندرسـتی، سـنجد را نماد عشـق و محبت، و سکه را رزق و روزی 
گفته اند. در بخشـی ازافغانسـتان وتاجیکستانسـفره هفت میوه می گسترانند. سفره 
نـوروز از زمانهـای کهـن بـوده، امـا به این صورت بوده اسـت که سـفره ای را پهن 
می کردنـد و در بشـقابهای سـفالی و یـا فلـزی آنواع آجیلهای خشـک شـده مانند 
توت خشـک - برگه خشـک شـده زردآلو و هلو و پختیک )پخته شـده و خشـک 
شـده لبو( و عسـل و سـر شـیر خشـک شـده، کلوچه، گعگ )کیک( قطاب و نان 
سـرموکی و... می گذاشـتند تخم مرغ رنگ شـده حتماً در سـفره وجود داشـت. در 
ایـن سـفره بعضـی چیزها فقط جنبـه زیبایی داشـت مانند تخم مـرغ و آیینه ولی 
سـایر چیزهـا بـرای خـوردن و پذیرایـی میهمانـان بودوهرزمـان که تمام می شـد 
بالفاصلـه صاحبخانـه ظـروف را مجـدد بـرای میهمانـان جدید پرمی کـرد. مردم 
قبـل از نـوروز بـه حمـام می رفتنـد و شـلوغ تریـن روزهـای سـال گرمابه ها چند 

روز سـال نـو بود.
  شـب نـوروز همـه پلو یا چلـو خـورش می خوردند بسـیاری از خانواده ها 
سـالی فقـط یکبار می توانسـتند چلو خـورش بخورند و آن هم شـب نوروز بود. 
از ایـن پلـو بـرای فقرا، سـلمانی )آرایشـگر( و حمامی )مسـئول آتـش حمام( و 

بـرای کدخـدای هر محـل هم پیشـکش می بردند.
  در کابل و شـهرهای شـمالی افغانسـتان، سـفره هفت میوه متداول اسـت. 
در ایـن سـفره، هفـت میـوه قـرار می گیـرد، از جملـه؛ کشـمش سـبز و سـرخ ، 
چارمغـز ، بـادام ، پسـته ، زردآلـو و سـنجد . چیدن سـفره ای مشـابه با اسـتفاده از 
میـوه خشـک شـده، در بین شـیعیان پاکسـتان هم مرسـوم اسـت.عالوه بـر این، 
سـفره هفـت شـین در میان زرتشـتیان ، و سـفره هفـت میم در برخـی نقاط واقع 

در اسـتان فـارس در ایـران متداول اسـت.

  غذاهای نوروزی
  یکی از متداول ترین غذاهایی که به مناسـبت نوروز پخته می شـود، سـمنو 
)سـمنک، سـومنک، سـوملک، سـمنی، سمنه( اسـت. این غذا با اسـتفاده از جوانه 
گنـدم تهیـه می شـود. در بیشـتر کشـورهایی که نـوروز را جشـن می گیرنـد، این 
غـذا طبـخ می شـود. در برخـی ازکشـورها، پختـن ایـن غذا بـا آیین هـای خاصی 
همراه اسـت. زنـان ودختـران درمناطـق مختلـف ایران، افغانسـتان، تاجیکسـتان، 
ترکمنسـتان و ازبکسـتان سـمنو را به صـورت دسـته جمعی و گاه در طـول شـب 
می پزنـد و درهنـگام پختـن آن سـرودهای مخصوصی می خوانند. بـرای نمونه در 
افغانسـتان در یکـی از مشـهورترین ترانه هـا، این بیـت به تکرار خوانده می شـود:

  سمنک در جوش ما کفچه زنیم
 دیگران در خواب ما دف چه زنیم

  پختـن غذاهـای دیگـر نیـز در نـوروز مرسـوم اسـت. بـرای مثـال در 
بخش هایـی از ایـران سـبزی پلو بـا ماهـی در شـب عیـد و شـیرینی هایی مانند 
نـان نخودچـی ، در افغانسـتان سـبزی چلـو بـا ماهی، در تاجیکسـتان بـاج ، در 
ترکمنسـتان نوروزبامـه ، در قزاقسـتان اویقـی آشـار ،و در بخـارا انواع سمبوسـه 
پختـه می شـود. به طـور کلـی پختـن غذاهـای نـوروزی در هـر منطقـه ای کـه 
نوروز جشـن گرفته می شـود مرسـوم اسـت و هر منطقه غذاها و شـیرینی های 

مخصـوص به خـود را دارد.

سرمقاله
به بهانه نوروز1400

نوروز؛ جشنی هزاران ساله



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1703- پنجشنبه 28 اسفند 21399 معه جا

همکاری های امنیتی و مرزی از موضوعات مهم میان ایران 
و پاکستان است

 دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل، همکاری های امنیتی و 
مرزی را از موضوعات مهم میان ایران و پاکستان دانست و گفت: بازگشایی 
مرز ریمدان بر معیشت مرزنشینان و کنترل مرز دو کشور تأثیرگذار است.

به گزارش دنیای جوانان از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان در دیدار 
رحیم حیات قریشی سفیر جمهوری اسالمی پاکستان در تهران ضمن ابالغ 
تبریک رییس مجلس شورای اسالمی به مناسبت انتخاب مجدد رییس 
به  رو  را  دو کشور  مراودات  پاکستان،  اسالمی  مجلس سنای جمهوری 
رشد خواند و گفت: همکاری و ارتباطات خوبی در سطح روسای مجالس، 
کمیسیون های تخصصی و گروه های دوستی پارلمانی میان مجالس دو 
کشور برقرار است و مجلس شورای اسالمی از تداوم و تقویت همکاری های 

پارلمانی فیمابین حمایت می کند.
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل بر آمادگی کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی از جمله امنیت ملی و سیاست خارجی، 
صنایع و معادن، انرژی، اقتصاد و همچنین گروه های دوستی پارلمانی دو 

کشور برای دیدارهای دوجانبه و رایزنی تاکید کرد.
امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از بازگشایی مرز ریمدان، تاثیر 
و تداوم این روند را بر معیشت مردم مرزنشین و کنترل مرزها مهم خواند 
امنیتی-مرزی میان نهادهای جمهوری  بر لزوم تقویت همکاری های  و 

اسالمی ایران و پاکستان تاکید کرد.
وی ادامه داد: همکاری های امنیتی و مرزی از موضوعات مهم دو 
کشور بوده لذا امیدواریم با توجه به گفت وگوهای مقامات دو کشور با 

اقدامات تخریبی و ناامن کننده تروریستی بیش از پیش مقابله شود.
سفیر پاکستان: در تالش برای راه اندازی بازارچه های مرزی مشترک 

هستیم
این  در  نیز  پاکستان  اسالمی  قریشی سفیر جمهوری  حیات  رحیم 
دیدار با اشاره به همکاری های متنوع ایران و پاکستان به ویژه در حوزه 
پارلمانی گفت: گام های مهمی برای صلح و ثبات پایدار در مرزهای دو 
کشور برداشته شده است، در تالش هستیم با افتتاح بازارچه های مرزی 
جدید شاهد توسعه و رونق معیشت مرزنشینان دو کشور باشیم. امنیت در 

مرزها برای دو کشور حائز اهمیت و غیر قابل تفکیک است.

 روحانی: سنگ اندازها، دست از تخریب بردارند
 رییس جمهوری تاخیر در برداشتن تحریم را خیانت خواند و گفت: 
امیدواریم اقلیتی که در راه سنگ اندازی می کنند، در ایام ماه شعبان توبه کنند. 
عیدی که آستانه عید به مردم می دهند، این است که دست از تخریب بردارند.

در  و  چهارشنبه  روز  روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت   
حاشیه آخرین جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: روز میالد 
باسعادت ساالر شهیدان و سرور آزادگان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و در 
آستانه میالد سردار باوفایش قمر بنی هاشم و فرزند برومندش امام سجاد 

تبریک و تهنیت می گویم.
 وی افزود: همچنین در آستانه سال ۱4۰۰ هستیم که خود ۱4۰۰ سال 
آستانه ای قرن جدید و قرن ۱۵ است و امیدواریم ملت بزرگ ما با ایستادگی 
و مقاومت و اتحاد در همه صحنه ها پیروزی های درخشانی به دست آورده، 

سال آینده  شاهد پیروزی های بزرگتری باشیم.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه سال 99، در مجموع سال سختی 
بود، گفت: از کادر درمان حدود 2٧٧ نفر جان سپردند و مردم بسیار عزیز ما که 
حدود 6۱ هزار نفر در این سال در برابر این ویروس جانشان را از دست دادند، 

به روان پاک آنان درود می فرستیم به خانواده هایشان تسلیت می گوییم.
رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد سال ۱4۰۰ سال بهتری باشد و 
افزود: سال آینده سال آستانه قرن ۱۵ است، سال آستانه مهار کرونا و سال 
آستانه پیروزی قاطعانه ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی است و ان شاآهلل 

آستانه یک حرکت خوب اقتصادی و رونق و جهش تولید خواهد بود.
روحانی تاکید کرد: در زمینه کرونا ملت ما با فرهنگ بلند، با اطاعت 
از دستورات دینی، علمی و پزشکی و هماهنگی و کمک های مومنانه کار 
بزرگی انجام داد وعلیرغم این که در تحریم و فشار بودیم سال را به خوبی 
گذراندیم البته شاید اگر کشورمان را در مبارزه با کووید ۱9 با کشورهای 

دیگر مقایسه کنیم، نمره خوب و قابل قبول داشته باشیم.
مصوبه   کرونا، 4۸۳  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه   6۱ در  ما  افزود:  وی 
داشتیم که همه مصوبات اجرا شده است و آخرین مصوبات مربوط به ایام 
عید نوروز است که امیدواریم یکی دو مصوبه مربوط به عید به طور کامل 

و عملیاتی بشود.
رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به جلسات متعدد کمیته های ستاد 
کرونا در یک سال اخیر اظهار داشت: قرارگاهی در این زمینه تشکیل شد 
که فعالیت مستمری داشت. در صحنه کرونا، وزارت بهداشت و کادر درمان 
در خط مقدم بودند اما همه از بخش های اقتصادی دولت تا نیروهای مسلح 

و مردم پشتیبانی کردند.  
روحانی با بیان اینکه همه کشورها در کرونا دچار مشکالت اقتصادی، 
فرهنگی و ارتباطاتی شدند، گفت: این پاندومی فقط سالمت مردم را مورد 
هدف قرار نداد، بلکه اقتصاد، زندگی، معیشت، مدرسه و دانشگاه ها و آموزش 
و... را مورد حمله قرار داد که برای آنها برنامه ریزی کردیم. کسی ما را یاری 
نکرد. می دانستیم اگر بخواهیم ماسک و تجهیزات پزشکی از کشوری بخریم، 

کسی به ما نخواهد داد.  
رییس جمهوری گفت: می دانستیم در خرید واکسن مشکل نقل و انتقال 
پول وجود دارد ولی این کارها انجام شد. به مردم هم وام یک میلیونی دادیم 
و هم بدهی های آب، برق و بانکی را امهال کردیم که تسهیلی برای آنها بود. 
برای کسب و کارهایی که دچار مشکل شدند، وام دادیم و برای مستاجرینی 

که برای پرداخت ودیعه دچار مشکل شدند، کمک کردیم.  
وی با اشاره به کمک های اقتصادی دولت به مردم ابراز داشت: برای 
افراد تحت  فشار، کمک معیشت دادیم؛ یعنی برای حدود 6۰ میلیون نفر کمک 
معیشتی در چهار ماه آخر، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کردیم و بیش 
از ۱2۰ میلیارد تومان به صورت وام و بالعوض در اختیار مردم قرار گرفت.  
به گفته رییس جمهوری، در یک سال اخیر یک میلیارد یورو به وزارت 
بهداشت برای تامین نیازها و تجهیزات پزشکی داده شد. عقب ماندگی های 
و  مالی، خدماتی  نظر  از  کار خوبی  در مجموع  داده شد.  درمان هم  کادر 

خدمتکاری کادر درمان و تجهیزات پزشکی انجام شد.  
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه در آستانه صادرات برخی کاالها 
هستیم، عنوان کرد: برای خرید و ساخت واکسن کارهای خوبی انجام شد. 
امیدواریم سال آینده واکسن داخلی در اختیار مردم قرار بگیرد؛ چه پاستور، 
چه رازی، چه برکت و چه فخرا. سال بعد سال بهتری در کنترل و درمان 
این بیماری خواهیم داشت. البته الزم است دستورالعمل ها را رعایت کنیم.  
وی با اشاره به موضوع تحریم ها گفت: از سال 9٧، دیگر بحث تحریم 
مطرح نبود یعنی ما وارد یک جنگ اقتصادی شدیم، دشمنان ما برای یک 
جنگ اقتصادی برنامه ریزی کردند و در این جنگ ما تنها بودیم، همانطور 
که در جنگ هشت ساله در برابر متجاوزین تنها بودیم و این ملت ایران 

بود که ایستاد.

وزیر بهداشت: 

مطلقا موافق مسافرت نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود
درمان  بهداشت،  وزیر   
دو  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
را  کرونایی  بندی  رنگ  نوع 
یکی بر اساس وضعیت کنونی و دیگر 
خطرپذیری ویروس جهش یافته معرفی 
کردیم و دوستان رنگ بندی شادتر را که 
قرمز و نارنجی کمتری داشت، پذیرفتند 
و ما هم برای تک صدایی قبول کردیم.

در  چهارشنبه  روز  نمکی  سعید   
گزارش پایان سال 99 به مردم اعالم 
کرد: رنگ بندی بر اساس وضع موجود 
و رنگ بر مبنای عملکرد ویروس جهش 
یافته را در ستاد ملی کرونا معرفی کردیم 
تا یکی از آنها را بپذیرید عواقب آنها را 
هم مشخص کردیم. دوستان رنگ بندی 
شادتر که قرمز و نارنجی کمتری دارد 
یافته  جهش  ویروس  مداخله  بدون  و 

را پذیرفتند.
وی گفت: چون قرار بر تبعیت از 
صدایی  تک  اعالم  و  ستاد  فرمایشات 
است این رنگ بندی را اعالم کردند گر 
چه طبق فرمایش مقام معظم رهبری 
اعالم حد و حدود اعمال محدودیت با 
وزارت بهداشت است ولی اعالم آن با 

دیگران بود.
نمکی افزود: وزارت بهداشت مثل 
پیش  را  آینده  باید  سازمان هواشناسی 
بینی کند وقتی هوا آفتابی یا بارانی است 
باشد می فهمد که  نابینا هم  هر کس 
آفتابی است یا بارانی است ما نمی توانیم 
واقعیت ها را کتمان کنیم باید آینده را 

پیش بینی و به مردم اعالم کنیم.
موضع  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
مطلقا  که  بود  این  بهداشت  وزارت 
و  نیستیم  نبودیم،  مسافرت  موافق 
آن  دلیل  ام  گفته  بارها  بود.  نخواهیم 
به  جدیدی  مولفه  اوال  که  است  این 
نام  به  گذشته  سهمگین  های  مولفه 
اضافه  انگلیسی  یافته  جهش  ویروس 
ایتالیا  و  آلمان  انگلیس،  در  که  شده 
ماه  یک  کرد.  عام  قتل  ویروس  این 
می  کشور  در  ویروس  این  گردش  از 
گذرد اما هنوز مرگ ها دو رقمی است 

نظام بهداشت انگلیس که ۱۸۰۰ مرگ 
اما  را تجربه کرد نظام ضعیفی نیست 
تر  قوی  ویروس  این  گرفتاری  آهنگ 
از آن است که قوی ترین نظام های 

بهداشتی دنیا بتوانند تحمل کنند.
وی ادامه داد: هنوز در ایران این 
قتل عام را نداریم. خوزستان که اولین 
امروز  بود،  ویروس  این  گرفتار  منطقه 
روزهای مالیم تری را طی می کند و 
در  بیماری  در سراشیبی کنترل  اکنون 
نگران  همچنان  اما  هستیم  خوزستان 
و  خوزستان  همجوار  دیگر  استانهای 
حتی استانهای مرکزی هستیم که موارد 
متعدد ویروس جهش یافته را هر روز از 

آنها گزارش می گیریم.
نمکی گفت: مولفه دیگر در سفر 
نقل و انتقال ویروس از نقاط آلوده تر 
سیاست  است.  آلوده  کمتر  مناطق  به 
اول وزارت بهداشت این بود که تا طرح 
طرح  استمرار  در  را  بیماریابی  تشدید 
یعنی  سفر  کنیم.  اداره  سلیمانی  شهید 
جمعیت سیار و نمی توانیم طرح محله 
محور و خانه به خانه را اجرا کنیم زیرا 
جمعیت سیار است و در اختیار ما نیست، 
بنابراین در تشدید بیماریابی لطمه می 
خوریم؛ مهلتی می خواستیم تا یک ماه 
جهش  ویروس  و  تشدید  را  بیماریابی 

یافته را زمین گیر کنیم.
وی افزود: می دانیم مردم خسته 
خط  آوری  تاب  نیروهای  اما  اند  شده 
مقدم جبهه مبارزه با ویروس به مراتب 

تاب آوری کمتری دارد. نمی توانیم از 
منطقه آلوده نشده پرستار به منطقه آلوده 
اعزام کنیم. در کنار تاب آوری مردم تاب 
آوری خط مقدم برای وزارت بهداشت 
بسیار مهمتر است. دو دقیقه در یکی از 
بیمارستانهای خوزستان برق قطع تا برق 
دستی وصل شد ٧۰ مریض داشتند خفه 
می شدند. اگر تاب آوری کادر درمان را 

توجه نکنیم فاجعه ای رخ می دهد.
اینکه  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
عزیزی در قسمتی که هنوز آبی است 
را با سفر آلوده کنیم. این نه صله رحم 
است و نه مرحمت به اقوام و فامیل دید 
و بازدیدها را سعی کنیم  تصویری و از 
راه دور انجام دهیم و با استفاده از فضای 

مجازی دلها را شاد کنیم.

هر کس بهتر از وزارت 
بهداشت می تواند، واکسن 

بیاورد
هم  واکسن  مورد  در  گفت:  وی 
مشکل  که  دانستیم  می  اول  روز  از 
عمده ای برای همه کشورهاست. سعی 
بیندازیم.  راه  را  داخلی  واکسن  کردیم 
از جمله شهید فخری  افراد موثر  همه 
زاده و دوستان بنیاد برکت و دیگران را 
کسی  دانستیم  می  زیرا  کردیم  دعوت 
به ما واکسن نمی دهد. دنیای سرمایه 
اگر  است.  خودبینی  دنیای  گذاری 
خودشان کامال سیر شدند ممکن است 
به جاهای دیگر دنیا هم واکسن بدهند.

وزیر بهداشت افزود: آمریکایی ها 
متحد  که  ژاپن  به  است  هفته  دو  تازه 
قدیمی آمریکاست واکسن داده اند. ٧۰ 
تولید  کشور   6 در  دنیا  واکسن  درصد 
می شود، تولید واکسن در ایران خوب 
پیش می رود زیرساختهای خوبی تهیه 
شده است. در بهار آینده واکسن انستیتو 
و  رازی  موسسه  برکت،  بنیاد  پاستور، 
وزارت دفاع به تدریج وارد چرخه مصرف 

می شود و تحول بزرگی رخ می دهد.
وی گفت: اما قبل از تولید واکسن 
وارد  کرونا  واکسن  در کشور مجبوریم 
کنیم. هر کس که دلش برای مملکت 
ما  از  توانمندتر  تواند  می  و  سوزد  می 
واکسن بیاورد، ارز آن را تامین می کنیم 
اما به کاسبان تحریم میدان نمی دهیم 
از این نمد کالهی برای دالالن نیست. 
اما اگر کسی بهتر از وزارت بهداشت می 
نماینده  عنوان  به  بیاورد  واکسن  تواند 
اما  بیاورند.  واکسن  بروند  االختیار  تام 
برای  کادر  بهترین  نیست.  طور  این 
واردات واکسن از منابع معتبر در حال 

فعالیت هستند.
نمکی ادامه داد: امیدواریم تا قبل 
از تولید واکسن ایرانی، بتوانیم گروههای 
سالمندان  درمانی،  کادر  مثل  خطر  پر 
باالی 6۵ سال، بیماران مزمن و سایر 
واکسن  با  را  پذیر  آسیب  گروههای 
وارداتی واکسن بزنیم و به واکسیناسیون 

سرعت بدهیم.
شکوه  اهل  گفت:  بهداشت  وزیر 
از دوستان مسئول  اما  نیستم  و گالیه 
کردم.  گالیه  منابع  و  اعتبار  حوزه  در 
و  نکردیم  دریافت  را  منابع  برخی  زیرا 
سعی  گذاریم  می  را  سختی  روزهای 
مسائل  رفاقت  و  صبوری  با  کنیم  می 
را حل کنیم. تقاضا می کنیم مسئوالن 
بیشتر دست وزارت بهداشت را بگیرند 
نظام  سختکوش  همکاران  شرمنده  تا 
سالمت نباشیم. امیدواریم سال ۱4۰۰ 
را با آرامش و سالمت بیشتر و توانمندی 
بیشتر طی کنیم و ایرانی سالم و آباد و 

سرافراز داشته باشیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

عضو هیات رییسه دانشگاه فرهنگیان خبر داد:
توانمندسازی  های  دوره   ساعت  نفر  هزار   ۳۱۰ برگزاری 

دانشجویان
عضو هیات رییسه دانشگاه فرهنگیان از برگزاری ۳۱۰ هزار نفر ساعت دوره 
های آموزشی توانمندسازی دانشجویان برای نخستین بار در این دانشگاه خبر داد.

و  بیست  در  کچوئیان  رضا  فرهنگیان،  دانشگاه  چهارشنبه  روز  گزارش  به 
ششمین اجالس مشترک سراسری سرپرستان مدیریت های استانی با اعالم مثبت 
ارزیابی شدن آموزش های مدیریت بالندگی حرفه ای مطابق با پژوهش دانشگاه 
تهران، افزود: برای نخستین بار طی سال جاری بیش از ۳۱۰ هزار نفر ساعت دوره 
های آموزشی توانمندساز توسط مدیریت بالندگی حرفه ای در دانشگاه برگزار شد.

وی کسب رتبه های فاخر معاونت های فرهنگی و اجتماعی و پژوهش و 
فناوری این دانشگاه را در راستای انجام اقدامات و فعالیت های مثبت و اثربخش 

قابل تقدیر خواند.
مسوول برگزار کننده آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان، اطالع رسانی به موقع در 
خصوص آزمون اصلح ماده 2۸ اساسنامه این دانشگاه ویژه افراد متقاضی استخدام در 
آموزش و پرورش  را بسیار  مهم توصیف کرد و یادآور شد: تحقق راهکارهای سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش ضروری است. در بند 4-۱۱ این سند به صراحت 

نسبت به سنجش صالحیت حرفه ای معلمان تاکید شده است.
کچوئیان یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش  دانشگاه فرهنگیان را مجری 
برگزاری دوره های آموزشی و آزمون اصلح معرفی کرده است و حق التدریسی ها، 
آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان مهدهای کودک باید با پشت سر گذاشتن 
2 پودمان آموزشی در این دانشگاه و گذراندن دروس پی سی کی) pck ( برای 

دریافت گواهینامه صالحیت حرفه ای از آزمون اصلح گذر کنند.
وی، تاسیس و راه اندازی کانون ارزیابی در دانشگاه فرهنگیان را از اقدامات 
به منظور توسعه سرمایه  جدی و مهم معاونت نظارت دانشگاه برشمرد و گفت: 
های مهم دانشگاه برنامه هایی بر اساس خروجی های این کانون ارایه می شود.

وی، اهداف راهبردی و استراتژیک دانشگاه، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، 
پاندمی  با شرایط  تولید، متناسب  آموزش و پرورش، جهش  بنیادین  سند تحول 
نامه  شیوه  مدرسان،  و  علمی  هیات  اعضای  بهسازی  و  سازی  توانمند  کرونا، 
ترفیع آیین نامه ساختار گروه های آموزشی، طراحی کالن برنامه درسی تربیت 
معلم، طراحی آموزشی محیط های یادگیری برخط، برگزاری جلسات برخط ویژه 
توسعه  در  فرهنگیان  دانشگاه  نقش  عنوان  با  مدرسان  و  علمی  هیات  اعضای 
فرهنگ کارآفرینی و همچنین تبیین ساحت های سند تحول آموزش و پرورش 
دانشگاه  بالندگی  مدیریت  شده  برگزار  های  دوره  محور  ترین  مهم  جمله  از  را 

فرهنگیان طی سال جاری برشمرد.
های  پادکست  تولید  فرهنگیان،  دانشگاه  نظارت  تخصصی  شورای  دبیر   
آموزشی با موضوع توسعه منابع انسانی، رفتار سازمانی را از دیگر فعالیت های مهم 
مدیریت بالندگی حرفه ای ذکر و خطاب به مدیران استانی شرط صدور مجوز از 
سازمان مرکزی برای برپایی کارگاه ها و جلسات آموزشی را تاییدیه استان ذکر کرد.

دانشگاه  کیفیت  تضمین  و  ارریابی  نظارت،  معاونت  سرپرست  کچوئیان   
فرهنگیان عملکرد مدیران استانی در راستای تحقق اهداف ره نامه 4۰ ماده ای 
دانشگاه را مثبت ارزیابی و با تاکید بر اهتمام بیش از پیش در گردآوری و تکمیل 
اطالعات مورد نیاز سامانه HES تا هفته آینده از تقدیر کارکنان فعال دانشگاه در 

راستای ارزیابی کیفیت و اجرای برنامه های عملیاتی سال جاری خبر داد.
وی ادامه داد:، ارزیابی ماموران آموزشی، سرپرستان شبانه روزی و مدیران 
گروه، بازدیدهای حضوری و غیر حضوری از مراکز دانشگاه فرهنگیان را از دیگر 
فعالیت های مهم معاونت نظارت طی سال جاری برشمرد و اظهار داشت: ارزیابی 

آموزش های الکترونیک در دانشگاه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
الکترونیک در سال 99 را طی دو مرحله خوب  ارزیابی آموزش های  وی، 
توصیف کرد و گفت: برای رسیدن به وضع ایده آل باید بیش از پیش تالش کرد.

از  فرهنگیان  دانشگاه  کیفیت  و تضمین  ارریابی  نظارت،  معاونت  سرپرست 
مدیران استانی خواست با رعایت دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه نسبت به 

انتخاب مدیران گروه در سطح دانشگاه اهتمام ورزند.  

۶۸ مخل آرامش در شب چهارشنبه سوری تهران دستگیر شدند
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: در روز گذشته/ بیست و ششم اسفند/ 6۸ نفر به 

دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اخالل در نظم و امنیت عمومی دستگیر شدند.
به دنیای جوانان از پلیس تهران بزرگ، سردار حسین رحیمی روز چهارشنبه در جمع 
بندی اخبار حوادث چهارشنبه آخر سال بیان داشت: روز گذشته  تعداد هفت هزار و۸۰۰  
مورد تماس تلفنی با سامانه ۱۱۰ پلیس پایتخت انجام شد که این موضوع در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس پایتخت عنوان داشت: یک میلیون و ۸62 هزار عدد مواد محترقه و 
چهار هزار و ۸۵2 کیلو اکلیل و سرنج در۱2 ماهه امسال کشف که عمده کشفیات در 
اجرای طرح جمع آوری و برخورد با فروشندگان مواد محترقه در یک ماه اخیر بوده است.

براساس اعالم سخنگوی کمیته شب چهارشنبه پایان سال مرکز اورژانس تهران 
مواد  انفجار  حوادث  در  نفر  سه  تهران  استان  در سطح  گذشته  است: شب  کرده  اعالم 

محترقه جان باختند.
افزوده است: شب گذشته یک نوجوان ۱۵ ساله در جاجرود در  سعید مهرسروش 
صحنه حادثه فوت کرد و همچنین 2 نفر دیگر با سنین ۱۸ و ۳۱ ساله بدلیل شدت جراحات 

وارده در بیمارستان شهدای تجریش تهران جان باخت.
وی افزود: در سطح استان تهران ۵۵۳ نفر مصدوم شدند که ۱٧ نفر در محل سرپایی 
درمان شدند و همچنین 4۱۳ نفر تاکنون از مراکز درمانی ترخیص و در حال حاضر ۱22 

نفر در بیمارستان ها بستری هستند که از این افراد
 6۱ مورد قطع عضو، 2۱6 مورد آسیب به چشم و ۱٧۰ مورد سوختگی در سطح 

استان تهران گزارش شده است.

چهارشنبه سوری استان تهران سه کشته داشت
 سخنگوی کمیته چهارشنبه پایان سال مرکز اورژانس تهران اعالم کرد: شب گذشته 

در سطح استان تهران سه نفر در حوادث انفجار مواد محترقه جان باختند.
سعید مهرسروش روز چهارشنبه گفت: شب گذشته یک نوجوان ۱۵ ساله در جاجرود 

در صحنه حادثه فوت کرد و همچنین 2 جان باخته دیگر با سنین ۱۸ و ۳۱ ساله بدلیل 
شدت جراحات وارده در بیمارستان شهدای تجریش تهران جان باخت.

وی افزود: در سطح استان تهران ۵۵۳ نفر مصدوم شدند که ۱٧ نفر در محل سرپایی 
درمان شدند و همچنین 4۱۳ نفر تاکنون از مراکز درمانی ترخیص و در حال حاضر ۱22 

نفر در بیمارستان ها بستری هستند.
به گفته مهرسروش هم اکنون نیز پنج نفر از مصدومان در بخش مراقبت های ویژه 
بستری هستند.وی خاطرنشان کرد: در جشن شب چهارشنبه آخر سال 6۱ مورد قطع عضو، 
2۱6 مورد آسیب به چشم و ۱٧۰ مورد سوختگی در سطح استان تهران گزارش شده است.

به گفته مهرسروش 4۱ درصد مصدومان سن ۸ تا ۱6 سال دارند و ۳٧ درصد از 
مصدومان عابران پیاده بودند.وی تاکید کرد: استان تهران و به ویژه شهر تهران در حوادث 

چهارشنبه آخر سال امسال در کشور بیشترین مصدوم را داشت.
همچنین مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز در 
این باره به خبرنگار ایرنا گفت: حوادث چهارشنبه سوزی امسال در مقایسه با سال گذشته 

2۰ درصد افزایش یافت.
مهدی داوری افزود: حدود ۳۰۰ حادثه آتش سوزی که اکثریت کوچک مقیاس بودند 

به سامانه ۱2۵ اعالم و آتش نشانان در محل بر مهار آتش حضور یافتند.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث در زمینه انفجار مواد محترقه بود که این مواد 

خطرناک موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از شهروندان شد.

۲۴ نفر در استان سمنان برای هنجارشکنی در چهارشنبه سوری دستگیر 
شدند

 24 نفر به دلیل هنجارشکنی در آیین چهارشنبه سوری امسال در استان سمنانن 
دستگیر شده و از این تعداد ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار عبداهلل حسنی روز چهارشنبه ضمن تایید این خبر به رسانه ها اعالم کرد: پلیس 
به دنبال برقراری نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال بود که در این زمینه افراد هنجارشکن 

دستگیر شدند که ۱4 نفر با اخذ تعهد آزاد و ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: چهارشنبه آخر سال در استان سمنان یک 

آسیب دیده داشت که به صورت سرپایی مداوا شد.
و  زمینه ها  که  گسترده  ریزی های  برنامه  و  ویژه  تدابیر  با  پلیس  کرد:  بیان  وی 
هماهنگی های آن از چند ماه قبل آغاز شده بود به استقبال چهارشنبه آخر سال در استان 

سمنان رفت و خوشبختانه شبی امن و آرام را پشت سر گذاشتیم.
فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن قدردانی از همراهی موثر خانواده ها در پیشگیری 
از بروز حوادث تلخ چهارشنبه سوری، تاکید کرد: انتظار می رود این همراهی و دقت نظر 
در همه ایام به ویژه نوروز نیز وجود داشته باشد تا روزهای آرام و بدون حتی یک حادثه 

ناگوار را تجربه کنیم.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ٧ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )٧9٧ دربرابر 
٧۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،٧6۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت گفت: نظام ارجاع به 
معنی محدودیت در خدمات 
سالمت نیست، بلکه منجر به افزایش 
می شود،  خانواده ها  آگاهی  و  دسترسی 
زیرا تیم پزشکی در کنار خانواده ها قرار 
می گیرد و اگر بیماری اتفاق بیفتد، فرد 
را  درست  مسیر  تا  می شود  راهنمایی 
انتخاب کند.محمد مهدی ناصحی روز 
و  ارجاع  نظام  اجرای  درباره  چهارشنبه 
و  ارجاع  نظام  افزود:  خانواده  پزشکی 
پزشکی خانواده یکی از موارد مهم در 
نظام سالمت است. کشورهای مترقی 
به  در حوزه سالمت  باال  با سرانه های 
این سمت حرکت کردند که در کنار هر 
فرد، یک پزشک یا تیم پزشکی حضور 
نظام  قالب  در  اقدام  این  باشد.  داشته 
به  دسترسی ها  تا  شده  اجرایی  ارجاع 

خدمات سالمت راحت شود.
بیماران  ارجاع،  نظام  اساس  بر 
ابتدا به پزشک خانواده که یک پزشک 
در  و  می کنند  مراجعه  است  عمومی 
خدمات  از  استفاده  به  نیاز  صورت 
تشخیصی یا درمانی پزشک متخصص 

یا فوق تخصص ارجاع داده می شوند.
با  افراد  بیماری  اگر  ترتیب  بدین 
تشخیص  عمومی  پزشک  به  مراجعه 
داده شده و درمان شود، بیمار یا بیمه ها 
به  مراجعه  برای  بیشتری  هزینه های 
تخصص  فوق  یا  متخصص  پزشک 

پرداخت نخواهند کرد.
خانواده  پزشکی  و  ارجاع  نظام 
بخشی از تکالیف قانونی در برنامه های 
پنجم و ششم توسعه محسوب می شود 
که اجرای آن بر عهده سازمان های بیمه 

گر درمانی است.
تیم  ترتیب  بدین  داد:  ادامه  وی 
و  می گیرد  قرار  افراد  کنار  در  سالمت 
راهنمایی درست به افراد انجام می شود 
قیمت  گران  هزینه های  دچار  بیمار  تا 
نشود. سرانه ای که به این تیم پرداخت 
می شود از خانواده ها گرفته نمی شود و 
جزو تکالیف دولت محسوب خواهد شد.

اجرای نظام ارجاع در چهار 
استان

سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 

ارجاع  اظهار کرد: اجرا و استقرار نظام 
شیوع  با  متاسفانه  است.  مشکل  بسیار 
درگیری  به  توجه  با  و  کرونا  ویروس 
کادر بهداشت و درمان، پیاده کردن نظام 

ارجاع و پزشکی خانواده دشوارتر شد.
وی افزود: بر اساس قانون، سازمان 
بیمه سالمت و سایر سازمان های بیمه 
ارجاع و پزشکی خانواده  نظام  باید  گر 
را اجرا کنند. در نتیجه در چهار استان 
کردستان، کرمان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری استقرار این طرح از اوایل بهمن 

۱۳99 آغاز شده است.
استان ها  این  در  گفت:  ناصحی 
درصد  نیز  الکترونیک  نویسی  نسخه 
باالیی دارد و همچنین ارجاع الکترونیک 
برای اولین بار در این استان ها اجرا شده 
اتفاق  مردم  از طرف  استقبال خوبی  و 

افتاده است.

دسترسی به خدمات بخش 
خصوصی از طریق نظام ارجاع

سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
تحت  که  افرادی  طرفی  از  کرد:  بیان 
پوشش صندوق بیمه همگانی سالمت 
برای  می توانستند  فقط  تاکنون  بودند 
بخش  به  سالمت  خدمات  دریافت 
امکان  این  اما  کنند،  مراجعه  دولتی 
از  را  خدمات  بتوانند  که  شده  فراهم 
از بخش خصوصی  ارجاع  نظام  طریق 

هم دریافت کنند.
این   ۱4۰۰ سال  در  افزود:  وی 
تمام  در  و  کرده  پیدا  گسترش  اقدام 
سالمت  بیمه  سازمان  صندوق های 
ترتیب  بدین  تا  شد  خواهد  مستقر 
سالمت  خدمات  به  مردم  دسترسی 

بیشتر شود.
بیمه  صندوق  در  گفت:  ناصحی 
نیز نظام  سالمت روستاییان و عشایر 
ارجاع در بخش دولتی انجام می شود. 
حدود 2۱ میلیون نفر در این صندوق 
و  هستند  بیمه سالمت  پوشش  تحت 
کم کم دسترسی این بیمه شدگان به 
خصوصی  بخش  در  سالمت  خدمات 
نظام  استقرار  شد.  خواهد  فراهم  هم 
و  خانواده  پزشکی  اجرای  به  ارجاع 
پرونده الکترونیک سالمت هم کمک 

می کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد: 

 نظام ارجاع و دسترسی به خدمات بخش خصوصی
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شهرسازی  و  راه  وزیر 
و  ست ها  سیا با   : گفت
هیچ  می شود،  اجرا  که  برنامه هایی 
افزایش  با  ما  که  ندارد  وجود  دلیلی 

قیمت ها در سال ۱4۰۰ روبه رو باشیم.
ز  و ر می  سال ا محمد 
جلسه  حاشیه  در  گذشته)چهارشنبه( 
در  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیات 
احتمال  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
شهرهای  در  قیمت ها  شدن  نزولی 
پیش بینی  گفت:  دارد،  وجود  بزرگ 
و  نیست  مالک  وزیر  عنوان  به  من 
من تنها سیاست ها و برنامه ها را اعالم 
می کنم و با این سیاست ها هیچ دلیلی 
وجود ندارد که ما با افزایش قیمت ها 

باشیم. روبه رو 
وی افزود: باید اجازه دهیم کشور 
التهاب  از  و  برسد  نرمال  شرایط  به 
آفرینی و جوسازی که موجب التهاب 
بازار مسکن می شود و قیمت ها را به 
سمت کاذب سوق می دهد، جلوگیری 
کنیم و هر کسی که تریبون دارد باید 
از اظهارنظرهای نادرست اجتناب کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سال 
و  دارد  ادامه  خانه سازی  نهضت  آینده 
تحویل پروژه ها از ۵۱۰ هزار واحد عبور 
کرده است و از اردیبهشت سال آینده، 
هر ماه شاهد تحویل واحدهای مسکن 

ملی به مردم خواهیم بود.

در  به شرایط کشور  اشاره  با  وی 
سال جاری گفت: جریانات اقتصادی و 
تحوالت حوزه ارز بر قیمت تمام کاالها 
تاثیرگذاشت و این تحوالت و آثار روانی 
بیشتر به بخش مسکن ضربه زد، به این 
شکل که هم در نهاده های ساختمانی 
داشتیم  گسیخته  لجام  قیمت  افزایش 
اتفاقات  نیز  دستمزدها  بخش  در  و 

جدیدی رخ داد.
امیدواری کرد که  اظهار  اسالمی 
اقتصادی  حوزه  در  آینده  سال  کشور 
از حالت روانی و سیاسی فاصله بگیرد 
تا  بازگردد  بخش ها  تمام  به  آرامش  و 

مردم بتوانند با محاسبه درست وضعیت 
را  خانه  خرید  و  خود  سرمایه  زندگی، 

برنامه ریزی کند.
ندادیم  اجازه  کرد:  تصریح  وی 
متفاضی  مختلف  شهرهای  در  افراد 
پیش بینی  آن  برای  ما  و  باشد  مسکن 
انجام نشده باشد تعداد زیادی از شهرها 
عرضه مازاد داریم و مطمئن هستیم با  
این شیوه برنامه ریزی تعادل بخشی در 
صورت  به  مسکن  تقاضای  و  عرضه 

پایداری انجام می شود.
گفت:  شهرسازی  و  ه  را وزیر 
آورده  ویژه  اهتمام  با  باید  متقاضیان 

واریز  اعالمی  بندی  زمان  در  را  خود 
سرانجام  به  زودتر  ها  پروژه  تا  کنند 

برسد.
وی درباره اولویت های وزارت راه و 
شهرسازی در سال آینده گفت: پاسداری 
همچون   99 سال  دستاوردهای  از 
که  کلیدی  عمرانی،  فعال  پروژه های 
باید افتتاح شود، پروژه های راه آهن و 
پروژه  از  آزادراهی، حفاظت  پروژه های 
امور  ساماندهی  و  مسکن  ملی  اقدام 
شهرسازی که هیچ شهری بدون طرح 
اولویت های  از  نباشد  تفصیلی  و  جامع 

کاری وزارت متبوع است.

بانک  شعب  در  جدید  5هزارتومانی  های  اسکناس  توزیع 
توسعه تعاون آغاز شد

اسکناس های ۵ هزار تومانی طرح جدید که 
به تازگی از سوی بانک مرکزی رونمایی شده اند، 
در شعب بانک توسعه تعاون در حال توزیع است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون،، 
اسکناس ۵هزار تومانی جدید که به منظور رعایت 

امر  در  تسهیل  هدف  با  و  پولی  ترکیب  اصالح  و  استانداردها  ارتقای 
بانک  از سوی  بانک ها  توسط  بیشتر  امکان خدمات رسانی  و  مبادالت 
مرکزی منتشر شده، در شعب بانک توسعه تعاون در حال توزیع است.

این اسکناس ها دارای ویژگی های امنیتی خاصی هستند. کاغذ این 
اسکناس ها بازتاب نور ماورا بنفش را منعکس نمی کند و در سطح کاغذ از 
الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده شده است. این الیاف زیر نور ماوراء بنفش 
در 4رنگ قابل مشاهده است. همچنین امضا و شماره سریال ها با استفاده 
از مرکب فلورسنتی چاپ شده اند که در زیر نور ماوراء بنفش به رنگ زرد 
و طالیی قابل مشاهده است.از جمله ویژگی های امنیتی اسکناس جدید 

۵۰.۰۰۰ ریالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به صورت خطی و  طراحی خطی: طراحی کلیه نقوش اسکناس 
با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته است و هر خط حامل 
اطالعات مربوط به رنگ خود می باشد، در صورتی که در نمونه های 
جعلی خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله 

ابزار بزرگ نمایی قابل تشخیص اند.
طراحی خطی سه بعدی )مدالین(: طراحی ویژه ای در این اسکناس ها 

استفاده شده است که در آن نقش ها بصورت برجسته به نظر می آیند.
طرح مکمل: این طرح به صورت عدد ارزشی اسکناس به گونه ای 
در پشت  دیگر  و قسمتی  رو  در  از طرح  است که قسمتی  چاپ شده 
اسکناس قرار گرفته است. این طرح ها در مقابل نور همدیگر را کامل 

می کنند.
طرح مخفی: این طرح در چاپ برجسته به صورت مخفی قرار دارد 
و با قرار دادن اسکناس در راستای چشم به شکل تقریبا افقی، در مقابل 

نور نمایان خواهد شد.
چاپ برجسته: این چاپ به سهولت با انگشتان دست قابل لمس 
و شناسایی است. تصویر پرتره امام خمینی )ره(، عبارت بانک مرکزی 
این روش چاپ  به  اسکناس  اسمی  ارزش  و  ایران  جمهوری اسالمی 

شده اند.
ابزار  با  که  ریزی  یسبار  های  نوشته  )میکروپرینت(:  نوشته  ریز 
وسیله دستگاه های چاپ  به  تنها  و  قابل مشاهده هستند  بزرگ نمایی 

امنیتی چاپ می شوند.
چاپ  توسط  که  ویژه ای  عالمت  روشندالن:  مخصوص  عالمت 
راست  سمت  پایین  گوشه  در  عالمت  این  می شود.  ایجاد  برجسته 
اسکناس برای تشخیص مبلغ توسط روشندالن قرار گرفته است و به 

آسانی لمس می شود.
واتر مارک: تصویر سه بعدی پرتره امام خمینی )ره( که به صورت 

مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور قابل رویت است.
نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک: این نخ به شکلی درون کاغذ قرار 
گرفته است که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی 
می باشد و با قرار دادن اسکناس در مقابل نور تمام نخ دیده می شود. 
این نخ دارای پوشش ویژه ای است که در مقابل نور با تغییر زاویه دید 
به صورت هفت رنگ دیده می شود. همچنین بر روی آن عبارت الیتن 

IR.IRAN و نشان بانک مرکزی درج شده است.
نخ امنیتی پنهان: این نخ که به صورت پنهان در خمیره کاغذ قرار 
گرفته است در مقابل نور به سهولت قابل رویت است و همچنین عبارت 

التین IR.IRAN بر روی آن درج شده است.
شماره سریال: شماره سریال ها با استفاده از مرکب قرمز و فلورسنت 
چاپ شده اند که تحت تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طالیی مایل به 

زرد تغییر رنگ می دهند.
خبردوم

مناسبت  به  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل  تبریک  پیام 
ورود به سال ۱4۰۰

دکترعلی صالح آبادی در پیامی، فرارسیدن نوروز سال ۱4۰۰ را به 
مشتریان و همکاران نظام بانکی شادباش گفت و از مشارکت فعاالنه و 

ارزشمند آنان در حوزه تجارت بین الملل در سال 99 تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در بخشی 
از پیام دکتر صالح آبادی آمده است: اگزیم بانک ایران در سال ۱4۰۰ 
برنامه ریزی مدونی با هدف بهره مندی مشتریان از خدمات بانکداری باز 
و دیجیتال در دستور کار خود دارد تا آنان در محل شرکت متبوع خود به 
مثابه یک شعبه از بانک توسعه صادرات، خدمات بانکی را دریافت کنند.

بانک  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  نوروزی  پیام  کامل  متن 
توسعه صادرات ایران را در ادامه می خوانید:

همکاران و مشتریان گرامی،مناسبت خجسته ورود به سال ۱4۰۰ 
و آغاز بهار طبیعت را خدمت مشتریان و همکاران نظام بانکی تبریک 
می گویم و قدردان مشارکت فعاالنه و ارزشمند آنان در حوزه تجارت 

بین الملل هستم.
به تشدید تحریمهای  را که آغشته  ایران سال 99  ملت سرافراز 
ظالمانه در آخرین سال از دوره ترامپیسم و اوج بیماری کرونا در کشور 
بود، با تمام فراز و نشیب ها، عزتمندانه به پایان رساند. در عین حال 
بیهودگی ایده »فشار با حربه تحریم بر ملت پرافتخار ایران« بر تمامی 

جهان عیان شد.
سالی که گذشت خدمتگزاران حوزه سالمت با دستاورد بزرگی چون 
تولید واکسن ایرانی کرونا در عرصه علمی افتخارآفرینی کرده اند و نقشه 
شوم دشمنانی را که تهدیدات بی ثمرشان را عاملی برای موفقیت خود 

می دانستند، نقش بر آب کردند.
اگزیم بانک ایران که در یکسال اخیر اقدامات بسیاری در بخش 
بانکداری باز و دیجیتال آغاز کرده، برنامه ریزی مدونی در سال ۱4۰۰ 
با هدف بهره مندی سایر مشتریان از این خدمات در دستور کار خود 
از بانک  آنان در محل شرکت متبوع خود به مثابه یک شعبه  تا  دارد 

توسعه صادرات، خدمات بانکی را دریافت کنند.
شرکت  به  تسهیالت  اعطای  با  صادرات  توسعه  بانک  همچنین 
نرخ  اعمال  بنیان و  نوپا و دانش  های صادراتی و کوچک و متوسط، 
های ترجیحی به منظور اشتغالزایی و توسعه صادرات در بخش های 
و طرحهای  ها  پروژه  مالی  تامین  در  بسزایی  اقتصادی سهم  مختلف 

مهم ملی به عهده دارد.
شبکه صرافی این بانک نیز عهده دار انتقال وجوه حاصل از صادرات 
و  نقل  به  قادر  این شبکه  تعامالت وسیع  و  بوده  برای صادرکنندگان 

انتقاالت ارزی در اقصی نقاط دنیاست.
بانک توسعه صادرات ایران ضمن آرزوی موفقیت در سال جدید 
برای کنشگران حوزه صادرات در کشور بویژه صادرکنندگان، همچنان 
تولیدات صادرات  و  الملل  بین  تجارت  از  بانک  این  کامل  بر حمایت 

محور تاکید می کند.

جمع آوری بیش از ۸۲ درصد گازهای مشعل در 
نفت و گاز مارون

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از جمع آوری بیش 
از ۸2 درصد گازهای همراه نفت این شرکت خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون، حمید کاویان صیانت از منابع هیدروکربوری را از اهم اهداف شرکت 
نفت و گاز مارون برشمرد و گفت: طرح مهم حذف گازهای ارسالی به 
مشعل یا در اصطالح No Flaring را به صورت جدی پیگیری کردیم، 
به گونه ای  که هم اکنون بیش از ۸2 درصد گازهای همراه جمع آوری می شود 

و ۵ درصد به مصرف داخلی می رسد.
ازسوی یک شرکت  فشارافزایی  تأسیسات  راه اندازی  با  افزود:  وی 
امسال 4 درصد  انتهای  تا  قالب طرح فروش گازهای مشعل  داخلی در 
دیگر به این میزان افزوده می شود و تا سه سال آینده، 9 درصد باقیمانده 
نیز در قالب قراردادهای امضاشده با شرکت های پتروشیمی ایرانی و احداث 

تأسیسات مورد نیاز، جمع آوری می شود و گازسوزی به صفر می رسد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یادآور شد: با اجرای 
طرح های ابتکاری، حدود 4۰ درصد گازهای مشعل در سال های گذشته 
بخش  به  فشارافزایی  و  شیرین سازی  برای  آن  از  بخشی  و  جمع آوری 
خصوصی واگذار شد که این موضوع به کاهش ۵۰ درصدی گازسوزی 
انجامید و افزون بر این، تأمین گاز مصرفی واحدها از گاز مازاد در حال 

سوختن در مشعل نیز محقق شد.
 ۱2 میزان  به  ترش  گازهای  شیرین سازی  طرح  راه اندازی  کاویان 
موردنیاز  صنعتی  آب  تصفیه خانه  بهسازی  روز،  در  مکعب  فوت  میلیون 
افزایش  روز،  در  مترمکعب   ۱6۰۰ میزان  به   4 و   ۳ مارون  مجتمع های 
ظرفیت انتقال نفت بدون نیاز به مواد شیمیایی  DRA، کاهش مصرف 
مواد شیمیایی تعلیق شکن و آب مصرفی واحدهای نمک زدایی تا ٧۰ درصد 
نسبت به سال 96 و احداث 2٧ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ از کالستر شادگان 
تا واحد بهره برداری شماره ۳ مارون با ظرفیت انتقال ۱۰ هزار بشکه را از 

مهم ترین دستاوردهای این شرکت در سال 99 عنوان کرد.
وی به آغاز فاز اجرایی طرح توسعه 2۸ مخزن نیز در شرکت مارون 
اشاره کرد و گفت: مخازن خامی مارون، آسماری و بنگستان شادگان در 
بسته  اجرایی چهار  عملیات  و  دارند  قرار  تولید  افزایش  و  توسعه  مرحله 
با پایان عملیات  طرح نگهداشت و افزایش تولید دیگر هم آغاز شده و 
اجرایی این چهار بسته، حفاری 4۰ حلقه چاه توسعه ای و تعمیر 2۰ حلقه 

چاه موجود به انجام خواهد رسید.
محدودیت های  مارون  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
عدم  و  خام  نفت  مخازن  فشار  افت  و  شرایط  تغییر  از  ناشی  فرایندی 
همخوانی وضعیت تولید فعلی با طراحی کارخانجات را دلیل به وجود آمدن 
تنگناهای فرآورشی در واحدهای تولیدی معرفی کرد و گفت: با ارائه ده ها 
طرح ابتکاری از سوی کارشناسان مهندسی تولید و جابه جایی نفت میان 
واحدها افزون بر استفاده از ظرفیت در دسترس، از کاهش تولید حدود 
۱۵۰ هزار بشکه نفت خام جلوگیری و ظرفیت سازی الزم برای افزایش 
تولید مخزن آسماری شادگان به میزان 4۰ هزار بشکه در روز نیز ایجاد شد.

کاویان به دستاوردهای کارشناسان حوزه پژوهش اشاره کرد و افزود: 
کارشناسان نگهداری و تعمیرات شرکت نفت و گاز مارون با پرورش یک 
ایده پژوهشی نوین، راهکارهای درخور تحسینی را برای رفع نواقص و 
چالش های اصلی پمپ های تزریق پساب واحدهای نمک زدایی ارائه داده 
و نگرانی های موجود درباره ریسک عملیاتی و زیست محیطی منتج از نقص 

این پمپ ها را به حداقل رسانده اند.
توان  از  بهره گیری  با  نیز  آینده  امیدواری کرد که سال  اظهار  وی 
دانش بنیان و  و همت جهادی کارکنان شرکت و همکاری شرکت های 
سازندگان داخلی بتوان تولید پایدار را همچون سال های اخیر راهبری کرد.

وزیر راه اعالم کرد؛

تحویل واحدهای مسکن ملی از اردیبهشت۱۴۰۰
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زیر نظر: محمد امامی

کاهش قیمت نفت به دلیل کند شدن 
واکسیناسیون کرونا

شاخصهای بازار نفت در معامالت روز گذشته)چهارشنبه( تحت تاثیر 
نگرانیها نسبت به وضعیت تقاضا در اروپا و امیدها نسبت به بهبود فعالیت 

پاالیشگاهی در آمریکا تقویت شد، مسیرهای متفاوتی پیدا کردند.
بهای معامالت نفت برنت هفت سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش یافت 
معامالت ۳2 سنت  ابتدای  که  حالی  در  رسید  و ۳2 سنت  دالر  به 6۸  و 

افزایش داشت.
اینترمدیت آمریکا چهار سنت افزایش  بهای معامالت وست تگزاس 

یافت و به 64 دالر و ۸4 سنت در هر بشکه رسید.
روند معامالت روز چهارشنبه نوسانی بود و شاخصها در معامالت بازار 
آسیایی بین محدوده منفی و مثبت در تغییر بوده اند. بازار در چند روز گذشته 
که کشورهای اروپایی بیشتری تزریق واکسنهای کووید ۱9 را به دلیل نگرانی 
از عوارض جانبی جدی آنها متوقف کرده اند، روند کاهشی پیدا کرده است 
چرا که اتفاق مذکور به معنای تاخیر در روند احیای تقاضا قلمداد شده است.

معامالت بازار نفت اکنون به سنگینی نخستین ماههای بحران کووید 
۱9 است و خریداران و فروشندگان در تالش برای پوشش ریسک در برابر 

نوسان قیمتها هستند.
ام سی  شرکت سی  در  بازار  ارشد  استراتژیست  کارتی،  مایکل مک 
مارکتس اظهار کرد: نگرانیها نسبت به تقاضا با کند شدن روند واکسیناسیون 

کووید ۱9 در اروپا، فضا را منفی کرده است.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: در حالی که تقاضا 
در هند و آمریکا رشد کرده، در اروپا ضعیف مانده است. طبق آمار فدراسیون 
صنعت نفت فرانسه، مصرف سوخت جاده ای در فرانسه در فوریه ۱۰.۸ درصد 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.
امریکن  موسسه  آمریکا،  نفت  شاخص  برای  مثبت  خبر  یک  در  اما 
پترولیوم روز سه شنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱2 
مارس، یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. تحلیلگران در نظرسنجی 

رویترز رشد ذخایر به میزان سه میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.
به گفته استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ، 
بازار سست شده اما پس از انتشار آماری که کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت 

آمریکا را نشان داد، سورپرایز خوشایندی داشت.
همزمان آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر بنزین آمریکا 
926 هزار بشکه کاهش پیدا کرده که کمتر از حد انتظار بود. تحلیلگران 

کاهش ذخایر بنزین به میزان سه میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.
کاهش هفتگی کمتر ذخایر بنزین نشان می دهد که فعالیت پاالیشگاهی 
پس از برودت بی سابقه هوا در تگزاس که باعث مختل شدن فعالیت پاالیش 

نفت شده بود، عادی شده است.
یخبندان بی سابقه در ایالتهای جنوبی آمریکا ماه گذشته باعث فلج 

شدن یک چهارم از ظرفیت پاالیش نفت این کشور شد.
بر اساس گزارش رویترز، آمار رسمی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی 
بعدازظهر روز چهارشنبه توسط اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

رییس کل بیمه مرکزی گفت: 
سال  در  ثالث  شخص  بیمه  حق 
آینده، ۳٧ درصد نسبت به سال 99 

افزایش می یابد.
روز  امیری  سلیمانی  غالمرضا 
گذشته)چهارشنبه( در نشست خبری 
به  اشاره  با   ،۱4۰۰ سال  دیه  نرخ 
تعیین نرخ دیه در ماه های حالل از 
۳۳۰ میلیون تومان در سال 99 به 
4۸۰ میلیون تومان در سال ۱4۰۰، 
تصریح کرد: بر این اساس نرخ دیه 

4۵.۵ درصد افزایش داشته است.
بر  دیه  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیر 

گذار است، خاطرنشان کرد: بر اساس 
محاسبات انجام شده، شرکت های 
بیمه درخواست افزایشی ۱۸ درصدی 
مضاف بر میزان افزایش دیه داشتند 

که میسر نبود.
سلیمانی با بیان اینکه گزارش 
بیمه  ها و مسائل در شورای عالی 
تصریح  گرفت،  قرار  بررسی  مورد 
کرد: با توجه به اینکه در سال 99 
به دلیل شیوع ویروس کرونا ترددها 
حوادث  آن  تبع  به  و  یافت  کاهش 
این  نیز  همچنان  و  شد  کمتر  نیز 
شرایط ادامه دارد برای افزایش بیمه 

تخفیفی در نظر گرفته شد.

به گفته وی، ۳٧ درصد افزایش 
نرخ برای بیمه شخص ثالث تعیین 
شده که ۸.۵ درصد کمتر از افزایش 

دیه در ماه های حالل است.
بیمه  اینکه  بیان  با  سلیمانی 
یش  ا فز ا به  ی  عالقه ا مرکزی 
مبلغ دیه نداشت، اظهار داشت: با 
مکلف  مردم  تمام  اینکه  به  توجه 
ثالث  شخص  نامه  بیمه  خرید  به 
هستند در غیر این صورت جریمه 

شد. خواهند 
ی  کز مر بیمه  کل  ییس  ر
ن  گا ند ر ا د ر  ا فر ص  خصو ر  د
نامه  بیمه  خرید  از  موتورسیکلت 

شخص ثالث، تاکید کرد: با توجه به 
اینکه در حال حاضر تنها 2 میلیون 
بیمه  پوشش  تحت  موتورسیکلت 
داریم  انتظار  هستند  ثالث  شخص 
شده  گرفته  نظر  در  تسهیالت  با 
9 میلیون باقی مانده نیز نسبت به 

دریافت بیمه اقدام کنند.
تحت  افرادی  اگر  افزود:  وی 
پوشش بیمه تکمیلی بوده و مبتال به 
کرونا شده باشند، حتمًا هزینه تست 
pcr را از بیمه دریافت خواهند کرد 
اما افرادی که بدون توصیه پزشک 
اقدام به انجام تست کرونا کنند بیمه 
هزینه آنها را پرداخت نخواهد کرد.

رییس کل بیمه مرکزی:

حق بیمه شخص ثالث 3۷ درصد افزایش می یابد

بحث  چندماه  از  بعد  سرانجام 
بودجه  الیحه  با  رابطه  در  چالش  و 
۱4۰۰رای برای قانون شدن آن صادر 
شده است و همانطور که قابل پیش بینی 
بود با وجود نقدهایی که نسبت به اعداد 
و ارقام کالن و کلیات بودجه بودجه در 
مجلس مطرح بود حتی در سقفی باالتر 
جریان  این  است؛  رسیده  تصویب  به 
محدود به این بودجه نیست و در سالهای 
قبل نیز بارها بودجه خروجی از مجلس 
اختالف زیادی در ارقام با بودجه ورودی 

داشته است.
از دوازدهم آذر ماه سال جاری که 
الیحه بودجه ۱4۰۰ از سوی دولت به 
مجلس ارائه شد تا روز سه شنبه گذشته 
که دخل و خرج نهایی  بسته شده است 
نوسان زیادی را پشت سر گذاشت؛ جایی 
ورود  از  بعد  بالفاصله  نمایندگان  که 
الیحه آن را مورد نقد قرار داده و تاکید 
داشتند که بخش زیادی از اعداد و ارقام 
آن غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. 
جریان  با  رابطه  در  انتقاداتی  سویی  از 
ارز،  نرخ  بودجه،  در  معیشتی  حمایت 
یارانه ها، درآمدهای نفتی وجود داشت 
و موجب شد که در جریان بررسی الیحه 
در کمیسیون تلفیق دست به تغییراتی 
بزنند که مورد توافق دولت قرار نداشت.

تلفیق  گزارش  صورت  هر  به 
علنی  صحن  به  روز   6۰ حدود  از  بعد 
مجلس آمد اما بالفاصله کلیات الیحه 
و  شد  رد  نمایندگان  سوی  از  بودجه 
ای  هفته  دو  حدود  فرصت  در  دولت 
از  بعد  کرد.  اعمال  را  جدید  اصالحات 
انجام اصالحات بار دیگر بررسی الیحه 
بودجه به جریان افتاد و آنچه که در روز 
گذشته به تصویب رسید نشان از اعداد 
و ارقام رشد یافته ای از الیحه تا قانون 

بودجه ۱4۰۰ دارد.

تغییراتی  چه  بودجه  کالن  ارقام 
داشته است؟

بررسی این اعداد و ارقام نشان می 
دهد که سقف کلی بودجه ۱4۰۰ مصوب 
در مجلس با 2۸۸2 هزار میلیارد تومان در 
بخش منابع و مصارف تراز می شود. در 
حالی که این سقف در الیحه پیشنهادی 
دولت 24۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و با 
رشد  44٧ هزار میلیارد تومانی و  بیش 

از ۱۸ درصدی همراه شده است.
اما کل بودجه از بودجه عمومی و 
موسسات  دولتی،  های  شرکت  بودجه 
ها  بانک  و  دولت  به  وابسته  انتفاعی 
تشکیل می شود که در الیحه، بودجه 
عمومی دولت 929 هزار میلیارد تومان 
در  که  آنچه  ولی  بود  شده  بینی  پیش 
 ۱۳٧۳ رقم  رسیده  تصویب  به  قانون 
نشان  که  است  تومانی  میلیارد  هزار 
از رشد بیش از 44۰ هزار میلیاردی و 
حدود 4٧ درصدی بودجه عمومی  دارد.

منابع  از  دولت  عمومی  بودجه 
عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل 
می شود که در واقع منابع عمومی اصل 
آن منابعی است که در اختیار دولت برای 

اداره کشور قرار دارد و از محل واگذاری 
دارایی های سرمایه ای )نفت و فرآورده 
های نفتی(، واگذاری های دارایی های 
سهام  واگذاری  و  اوراق  )فروش  مالی 
شرکت ها( و همچنین درآمد ها )مالیات 
شود.  می  تشکیل  درآمدها(  سایر  و 
 ۸4۱ الیحه  در  دولت  عمومی  منابع 
هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که 
در قانون به ۱2٧٧ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 
بیش از 4۳۰ هزار میلیاردی و معادل ۳4 

درصد است.
همچنین درآمدهای اختصاصی که 
در الیحه حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان 
پیشنهاد شد به 9۵ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
با  دولتی  های  شرکت  بودجه  اما 
انتقاداتی که از سوی نمایندگان  وجود 
در رابطه با حجم باالی آن وجود داشت 
کاهش نیافته و افزایشی هر چند جزئی 
داشته که از ۱۵6۱ هزار میلیارد به ۱۵٧۱ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
در رابطه با تغییرات بودجه شرکت 
ها باید گفت که دلیل افزایش آن رشد 

در  ای  دارایی سرمایه  تملک  اعتبارات 
که  است  عمرانی  های  طرح  بخش 
بوده  دولتی  های  شرکت  آن  مجری 
آنها  مصارف  و  منابع  بخش  در  باید  و 
نمایش داده شود، بنابراین این افزایش 

ناشی از بررسی در مجلس نیست.
در مجموع آنچه که در مجلس به 
روال  به  که  داد  نشان  رسیده  تصویب 
گذشته با وجود نقدهایی که در ابتدا از 
تحقق  عدم  مورد  در  نمایندگان  سوی 
مطرح  کالن  ارقام  بودن  باال  و  منابع 
به  هم  را  همان  نهایت  در  شود  می 
طور قابل توجهی افزایش داده اند، این 
مصوبه  در نهایت با رای نهایی شورای 
نگهبان و در صورت نیاز انجام اصالحات 
برای اجرا به دولت ابالغ و در دستور کار 
تغییرات  با  اینکه  و  گرفت  خواهد  قرار 
اعمال شده بودجه ای بدون کسری و 
یا همراه با کسری است در اجرا خود را 

نشان خواهد داد.
این در حالی است که بودجه در سه 
سطح تهیه شده و در صورت تحقق از 
بخش از منابع، سطوح پیش بینی شده 

قابل اجرا خواهد بود.

ارقام بودجه 1400 اعالم شد؛

فراز و فرودهای یک الیحه تا قانون شدن
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و  بندری  امور  معاون 
بنادر  کل  اداره  اقتصادی 
هرمزگان،  دریانوردی  و 
جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی 
ازطریق انعقاد قراردادهای کانتینری 
 ۵۰۰۰ میزان  به  نتینری  غیرکا و 
هدف گذاری  ز  ا ا  ر ریال  رد  میلیا
ویژه  منطقه  و  اقتصادی  امور  اداره 
 ۱4۰۰ سال  در  رجایی  بندرشهید 

عنوان کرد.
اداره  روابط عمومی  به گزارش 
هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  کل 
تشریح  در  خرمشکوه«  »منصور 
برنامه های و هدف گذاری های منطقه 
رجایی  شهید  بندر  اقتصادی  ویژه 
جذب  اهمیت  به  ینده  آ سال  در 
سرمایه گذاری بخش غیر دولتی اشاره 
کرد و اظهار داشت: این طرح با هدف 
سرمایه گذاری  جذب  میزان  افزایش 
بندر  در  غیردولتی  بخش  تجمیعی 
 ٧۸۰۰۰ میزان  به  رجایی  شهید 

میلیارد ریال دنبال خواهد شد.
بندرشهید  اینکه  بیان  با  وی 
ین  گ تر ر بز ن  ا عنو به  یی  جا ر
است  کانتینری مطرح  و  بندرتجاری 
ظرفیت های  داشتن  وجود  با  که 
تولید، ایجاد ارزش افزوده، دسترسی 
زیرساخت های  و  آزاد  آب های  به 
برای  مناسبی  مزیت های  مناسب، 
وتکمیل  توسعه  دارد؛  سرمایه گذاران 
یافت  در تی  عملیا رهای  فزا ا نرم 
د  ا د ر ا قر غیرسیستمی  مدهای  آ در
کاالهای غیرکانتینری به میزان ۵۰ 

درصد را از مهم ترین برنامه ها در سال 
۱4۰۰ ذکر کرد.

اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
پرداخت  یندهای  فرآ  : د ا د مه  ا د ا
نتینری  کا هزینه های  غیرحضوری 
با هدف توسعه  به میزان ۳۰ درصد 
هوشمندسازی  و  الکترونیک  دولت 
بندر شهید رجایی به میزان ۱۰ درصد 

تدوین می شود.
تدوین  و  بازنگری  خرمشکوه، 
نرم های عملیاتی کاالی غیر کانتینری 
هدف گذاری  با  درصد   ۵۰ میزان  به 
بنادر  کل  اداره  عملیاتی  توان  ارتقا 
و دریانوردی این استان با همکاری 
را  4 درصد  میزان  به  سایر بخش ها 
شاخص  برنامه های  از  دیگر  یکی 

عنوان کرد.

تدوین  و  تهیه  داد:  ادامه  وی 
بخش  ر  د تی  عملیا لعمل  ا ر دستو
کاالی غیرکانتینری حداقل به تعداد 
عملیاتی  نرم های  بازنگری  مورد،   2
شناورهای کانتینری و بررسی عوامل 
موثر بر نرم های عملیاتی شناورها با 
استفاده از روش های زمان سنجی به 
از  میزان ۱۰۰ درصد بخش دیگری 
این برنامه های تعریف شده است که 
عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ماه 

سال آینده آغاز می شود.
معاون امور بندری و اقتصادی 
دی  ر نو یا ر د و  ر  د بنا کل  ه  ر ا د ا
ی  ر ا گذ ا و  : د و فز ا ن  گا مز هر
انتقال  لوله موقت  اپراتوری خطوط 
ر  و ید کر ر  د نفتی  ی  ه ها د ر و آ فر
بخش  به  س  ر خلیج فا ر  بند  A
از  درصد   ۱۰۰ میزان  به  خصوصی 

فارس،  خلیج  بندرنفتی  اداره  سوی 
دستورالعمل  پیاده سازی  و  تدوین 
بندر  نقلیه موتوری در  تردد وسایل 
درصد   ۵۰ میزان  به  رجایی  شهید 
۱4۰۰ وهمچنین  اردیبهشت ماه  از 
درون  حمل  پایانه  قرارداد  اجرای 
بندری و احداث تعمیرگاه تجهیزات 
در بندر شهید رجایی به میزان ۱۰۰ 
درصد از دیگر برنامه ها خواهد بود.

بررسی  یان  پا در  خرمشکوه 
حوزه های  کارگزاران  انطباق  میزان 
غرب  بنادر  در  دریایی  تخصصی 
استان و پیگیری رفع عدم انطباق ها 
برابر آیین نامه های اجرایی به میزان 
٧۰ درصد با هدف  رشد بهره وری کل 
از دیگر  را  استان  تابعه  بنادر  عوامل 
برنامه های تعریف شده این اداره کل 

برای سال آینده عنوان کرد.

سرمایه گذاری 5۰۰۰ میلیارد ریالی بخش غیردولتی ، هدف گذاری 
بندرشهید رجایی درسال ۱۴۰۰

شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست  مسیبی 
کالنشهرکرج:

داشتن زمین پاک و آسمان آبی باید دغدغه ی اول 
همه مردم باشد

دوستداران  با حضور  و  بهداشتی  های  پروتکل  کامل  رعایت  با 
محیط زیست و پویش نه به ته سیگار از طرح هایپر گل)طرح تعویض 
پسماند خشک با گل(و سطل های مخصوص جمع آوری ته سیگار 

رونمایی شد.
در مراسمی که به منظور صیانت از محیط زیست در پارک مکعب 
مسئولین،مدیران،دوستداران  حضور  در  گردید  برگزار  کرج  مهرشهر 
محیط زیست و پویش نه به ته سیگار از طرح های سازمان مدیریت 

پسماند در زمینه ی حفظ محیط زیست رونمایی گردید.
مدیریت  سازمان  سرپرست  مسیبی   محمد  مراسم  این  در   
صورت  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  با  کالنشهرکرج  شهرداری  پسماند 
گرفته سازمان در زمینه همکاری با انجمن ها و پویش های مرتبط با 
محیط زیست و با اشاره به ادامه این روند در سال ۱4۰۰ گفت:سازمان 
مدیریت پسماند از ایده ها و طرح های نوین در راستای بهبود وضعیت 
زیست محیطی و راهکارهای علمی و قابل اجرا در زمینه ی بازیافت 
پسماند ها استقبال و توان خود را در راستای اجرایی شدن طرح ها 

به کار می بندد.
 مسیبی عنوان کرد:همه ی ما در قبال محیط زیست مسئولیم 
اول همه مردم  باید دغدغه ی  آبی  و داشتن زمین پاک و آسمان 

. باشد 
البرز  مرکزاستان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
منظور  اظهارداشت:به  سیگار  ته  به  نه  پویش  به  اشاره  با  ادامه  در 
کاهش آثار مخرب ته سیگار های رها شده در محیط زیست که طبق 
تحقیقات کارشناسان عامل اصلی فرسایش خاک و از بین رفتن گونه 
های مختلف گیاهی و آلودگی آب است نصب سطل های مخصوص 
جمع آوری ته سیگار در بوستان های شهر کرج آغاز گردیده است و 
اجرای  و  پرتردد  اماکن  در  این سطل ها  روند نصب  در سال ۱4۰۰ 
این  با  مشارکت شهروندان  رابطه  در  آموزش  و  فرهنگی  برنامه های 

طرح سرعت بیشتری می گیرد.
مسیبی اذعان کرد:هدف بلند مدت از اجرای این طرح این است 
که ضمن کاهش آسیب های  زیست محیطی در ته سیگارهای رها 
ته  نگهداری  مخصوص  جداگانه  لندفیل  احداث  با  طبیعت  در  شده 
در  است؛که  بازیافت شان  دره  پردازش حلقه  و  در مرکز دفع  سیگار 
های  طرح  صاحب  و  دانشگاهی  محققین،اندیشمندان  با  راستا  این 
عملی جلساتی برگزار و مقدمات تحقق این هدف بزرگ،اتاق فکری 
تشکیل شده و راهکارهای علمی استفاده و بازیافت از این ماده سمی 

در حال پردازش است .
با  کرج  کالنشهر  پسماندشهرداری  مدیریت  سازمان  سرپرست 
اشاره به طرح هایپر گل)تعویض پسماند های خشک با گل و درخت(

تفکیک  به  تشویق شهروندان  این طرح  اجرای  از  داشت:هدف  بیان 
زباله از مبدا و مشارکت عمومی در کاشت گل و گیاه در طبیعت است 
که این مهم با   برپایی غرفه هایی در مناطق ده گانه شهر کرج آغاز 
گردیده و در سال ۱4۰۰ این غرفه ها به صورت دائمی و با طراحی 

جدید و زیبا در شهر کرج احداث خواهد شد.
مسیبی در پایان حمایت های ویژه شورای اسالمی شهر و پیگیری 
های شهردار کالنشهر کرج را در اجرای این طرح ها بسیار با اهمیت 
اجتماعی  فرهنگی  های  سازمان  ارزنده  بسیار  همکاری  از  و  خواند 
ورزشی،سیما منظر و فضای سبز شهری و شهرداری های مناطق ۳ 

و 4 تشکر و قدردانی نمود.

امالک  و  بودجه،حقوقی  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  ایلیات 
شورای اسالمی کالنشهر کرج:

افراد متخصص و متعهد بدون گرایش های سیاسی به 
عرصه انتخابات ورود کنند

دبیـر اول و رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجه،حقوقی و امالک 
شـورای اسـالمی کالنشـهر کرج از افراد متعهد،متخصص و آشـنا به 
مسـائل شـهری تقاضا کرد در راسـتای انتخاباتی پرشـور و حداکثری 

نسـبت بـه نامزدی و ثبـت نام اقـدام نمایند.
فـرج الـه ایلیـات با قدردانـی از عوامل اجرایی و نظارتی و سـایر 
دسـت انـدرکاران انتخابـات ۱4۰۰، اذعـان کرد:رقـم زدن انتخاباتـی 
پرشـور و حداکثـری مـی طلبـد کـه افراد با سـلیقه ها و دیـدگاه های 
مختلـف و بـدون نظـر گرفتـن گرایـش های سیاسـی قدم بـه عرصه 
بگذارند و از تعهد و تخصص خود در راسـتای حل مشـکالت شـهری 

و اداره کارآمدتـر ایـن کالنشـهر بهره مند شـوند.
 ، جـه د بو و  مـه  نا بر ن  کمیسـیو ئیـس  ر و  ل  و ا بیـر  د
بیـان  البـرز  مرکزاسـتان  اسـالمی  شـورای  امـالک  و  حقوقـی 
داشـت:انتخابات مظهـر مـردم سـاالری دینـی اسـت و برگزاری 
هرچـه باشـکوه تـر آن موجـب مسـتحکم تـر شـدن پایـه هـای 
حاکمیـت مـی گـردد و بـی شـک تنـوع دیـدگاه هـا مـی توانـد 
موجبـات حضـور حداکثـری آحـاد جامعـه در پای صنـدوق های 
رأی را رقـم بزنـد و امیـدوارم کـه شـاهد حضور افراد دلسـوز و 
متخصـص و متعهـد در ایـن عرصـه باشـیم تا شـورایی کارآمد و 
پاسـخگو و توانمنـد در دوره ششـم روی کار آمـده و در خدمـت 

باشـد. شـهروندان  مطالبـات 
ایلیـات در پایـان اضافـه کـرد:در دوره کنونـی مدیریت شـهری 
کـرج نیـز اتفاقـات خوبـی رقم خورد و پـروژه های مختلفـی در حوزه 
هـای عمرانـی و زیرسـاختی تعریـف و اجرایی شـد که بخشـی از آن 
در دوره هـای قبـل آغاز شـده بـود و در مجموع آنچه امـروز مدیریت 
شـهری به آن نیاز دارد پاسـخگویی سـایر نهادها به نمایندگان مردم 
و تحقـق مدیریت یکپارچه شـهری اسـت که بی شـک بـه تخصصی 
تر شـدن این نهاد و ارتقای سـطح رضایتمندی شـهروندان از شـوراها 

منجر می شـود.

مدول دوم تصفیه خانه آب گیالن 
از طریق ارتباط تصویری با ریاست 

جمهوری به بهره برداری رسید
در هفتــه چهــل و پنجــم پویــش #هرهفتــه- الــف-

ب-ایــران، مــدول دوم تصفیــه خانــه بــزرگ آب گیــالن 
ــت  ــور ریاس ــا حض ــس ب ــورت ویدئوکنفران ــه ص ــروز ب ام

ــرداری رســید. ــه بهــره ب جمهــوری ب
آمــوزش  و  روابــط عمومــي  دفتــر  گــزارش  بــه 
همگانــي شــرکت آب و فاضــالب گیــالن؛ وزیــر نیــرو در 
آئیــن افتتــاح ایــن پــروژه گفــت: از ابتــدای ســال جــاری 
در قالــب پویــش #هرهفتــه- الف-ب-ایــران ۳۰٧ پــروژه 
صنعــت آب و بــرق کشــور بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۸۱ هــزار 
و 22 میلیــارد تومــان بــه بهــره بــرداری رســید کــه ایــن 

ــرو اســت. ــرای مجموعــه وزارت نی ــزرگ ب افتخــاری ب
رضــا اردکانیــان افــزود: قطــار پویش#هرهفتــه- 
ــرد و  ــت ک ــه حرک ــروع ب ــران ش ــران از ته الف-ب-ای
پــس از یــک دور کامــل در تمــام اســتان هــای کشــور، 
امــروز در هفتــه چهــل و پنجــم و ایســتگاه پایانــی خــود 

ــرار دارد. ق
ــش  ــن پوی ــب ای ــال در قال ــرد: امس ــح ک وی تصری
۱4 ســد مخزنــی، ۵۵ هــزار و 642 هکتــار شــبکه اصلــی 
آبیــاری زهکشــی، ۱۰ پــروژه آبرســانی شــهری، 9 تصفیــه 
ــدار  ــه فاضــالب، آبرســانی پای ــه خان ــه آب، ۱۳ تصفی خان
بــه جمعیتــی بالــغ بــر یــک میلیــون نفــر در ۱6۵۰ روســتا، 
بــرق رســانی بــه 2۸۸ روســتا، احــداث 9 نیــروگاه جدیــد 
بــرق، 2۵ نیــروگاه تجدیدپذیــر، ۳۰ نیــروگاه مقیــاس 
کوچــک، بازتوانــی ۵ نیــروگاه موجــود و افزایــش ظرفیــت 
ــزان 2 هــزار و ۳۳۵ مــگاوات  ــه می ــرق کشــور ب ــد ب تولی

بــه بهــره بــرداری رســید.
ــروژه ســاز و  ــه اینکــه ۵۳ پ ــا اشــاره ب ــرو ب ــر نی وزی
ــت:  ــت، گف ــر نشس ــه ثم ــور ب ــال 99 در کش کاری در س
نقــش ایــن پــروژه هــا کمتــر از پروژهای ســاخت و ســازی 
ــیر  ــردن مس ــاه ک ــان و کوت ــش راندم ــت و در افزای نیس
خدمــات رســانی بــه مــردم نقــش مهمــی داشــته اســت.

ــای آب و  ــرکت ه ــازی ش ــه س ــان، یکپارچ اردکانی
فاضــالب شــهری و روســتایی، اصــالح ســاختار آب، 
آغــاز گردشــگری آبــی از طریــق ایجــاد مجموعــه هــای 
گردشــگری توســط بخــش خصوصــی و بــا رعایــت 
مســائل زیســت محیطــی، آب امیــد، بــرق امیــد و حــذف 
ــاز و  ــای س ــرح ه ــن ط ــم تری ــذی را از مه ــوض کاغ قب

کاری برشــمرد.
فاضــالب  و  آب  مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
کشــور نیــز کــه در محــل تصفیــه خانــه بــزرگ آب 
گیــالن حضــور داشــت، در ارتبــاط تصویــری بــا ریاســت 
جمهــوری و وزیــر نیــرو گفــت: تصفیــه خانــه آب گیــالن 
ــا  ــه ب ــه آب کشــور اســت ک ــه خان ــن تصفی ــزرگ تری ، ب
ــت. ــده اس ــرا ش ــی اج ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ س

ــی و  ــی، طراح ــش فن ــزود: دان ــاز اف ــا جانب حمیدرض
ــه  ــالن، ب ــزرگ و پیشــرفته گی ــه ب ــه خان مهندســی تصفی
طــور کامــل توســط بخــش خصوصــی انجــام شــده اســت.

ــه  ــن تصفی ــزات ای ــد از تجهی ــت: 6۵ درص وی گف
ــت . ــی اس ــدات داخل ــز از تولی ــه نی خان

فاضــالب  و  آب  مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــه خان ــدول دوم تصفی ــاح م ــه افتت ــاره ب ــا اش ــور ب کش
ــرب 6۰  ــه، آب ش ــه خان ــن تصفی ــزود: ای ــالن، اف آب گی
درصــد از جمعیــت اســتان را در ۱4 شــهر و ۱9۸ روســتا 

ــد. ــی کن ــن م تامی
جانبــاز، جمعیــت بهــره منــد از ایــن تصفیــه خانــه را 
بیــش از یــک میلیــون و ۱۵۸ هــزار نفــر اعــالم و تصریــح 
کــرد: در افــق ایــن پــروژه در ســال ۱42۵ بــه ۱۸ شــهر و 
۵6۸ روســتای گیــالن بــا جمعیتــی افــزون بــر 2 میلیــون 

و 44۰ هــزار نفــر آبرســانی خواهــد شــد.
ــن  ــدول دوم ای ــاح م ــا افتت ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــن  ــتان جایگزی ــد اس ــت 2 س ــا کیفی ــه، آب ب ــه خان تصفی

ــت. ــده اس ــی ش ــع آب زیرزمین مناب
جانبــاز همچنیــن در خصــوص پــروژه فاضــالب 
شهرســتان صومعــه ســرا نیــز گفــت: بیــش از ۳۰ میلیــارد 
ریــال بــرای پکیــج تصفیــه فاضــالب مســکن مهــر شــهر 

ــه شــده اســت. صومعــه ســرا هزین
ــه فاضــالب  ــت تصفی ــج، ظرفی ــن پکی ــزود: ای وی اف

ــبانه روز را دارد. ــب در ش ــم 2۰۰ مترمکع ــه حج ب
ــد از ایــن پکیــج را یکهــزار و  وی جمعیــت بهــره من
ــه فاضــالب  ــت: روش تصفی ــرد و گف ــر اعــالم ک 2۰۰ نف
ــت  ــا قابلی ــترده ب ــی گس ــوع هواده ــج از ن ــن پکی در ای

ــروژن اســت. حــذف نیت
ــی  ــزرگ و مل ــروژه ب ــروز 6 پ ــزارش؛ ام ــن گ بنابرای
ــالن،  ــای گی ــتان ه ــور در اس ــرق کش ــت آب و ب صنع
تهــران، قزویــن و مازنــدران بــا اعتبــار ۱4 هــزار و ۱۸6 
میلیــارد تومــان در چهــل و پنجمیــن هفتــه پویــش 
#هرهفته-الف-ب-ایــران بــا حضــور ویدئوکنفرانســی 
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــرو ب ــر نی ــور و وزی ــس جمه رئی

ــرر  ــران مق ــش #هرهفته_الف_ب_ای ــب پوی در قال
ــر  ــرق در سراس ــت آب و ب ــم صنع ــروژه مه ــود 2۵۰ پ ب
کشــور بــا ســرمایه گذاری ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــدای پویــش در  ــون و از ابت ــا تاکن ــرداری شــود، ام بهره ب
ــروژه  ــازی و ۵۳ پ ــاخت و س ــروژه س ــال جاری، 2۵4 پ س
ــرداری  ــه بهره ب ــروژه ب ــوع ۳۰٧ پ ــاز و  کاری در مجم س

رســیده اســت.

ویروس  شیوع  ابتدای  از  بسیج 
کرونا با نهضت کمک های مومنانه 
کنار  در  مردمی  نهاد  یک  عنوان  به 
هم وطنان بوده است و در این اقدام 
معیشتی  های  کمک  بسته   4۰۰
شامل ۱۰ کیلو برنج، روغن، حبوبات، 
ماکارونی و رب گوجه فرنگی فراهم 

گردیده است.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
اصفهان در راستای فرمایشات مقام 
نهضت  برتداوم  مبنی  رهبری  معظم 
کمک مومنانه در پی شیوع ویروس 
عنوان  با  ارزاق  های  بسته  کرونا، 
به  کمک  برای  را  مومنانه  همدلی 
محرومین میان خانواده های نیازمند 

توزیع نمود.
فرمانده بسیج شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت: بسیج از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا با نهضت کمک های 
مومنانه به عنوان یک نهاد مردمی در 
کنار هم وطنان بوده است و در این 
اقدام 4۰۰ بسته کمک های معیشتی 
شامل ۱۰ کیلو برنج، روغن، حبوبات، 
ماکارونی و رب گوجه فرنگی فراهم 

گردیده است.
ز  ا تشکر  ضمن  امینی  هاشم 
افزود:  طرح  این  اجرای  در  خیرین 

مرحله دوم این نهضت نیز به همت 
شرکت  کارکنان  سایر  و  بسیجیان 
و  شده  برگزار  اصفهان  استان  آبفا 
از  استفاده  با  ویروس،  این  رفع  تا 
رفع  درصدد  بسیج  سازمان  ظرفیت 
برخی از مشکالت معیشتی نیازمندان 

خواهیم بود.
هم  کرونا  ویروس  افزود:  وی 
مردم  برای  هم  و  دولت ها  برای 

نظام  و  است  کرده  مشکل  ایجاد 
اداری، دولتی و مشاغل را نیز تحت 
اساس  بر  ما  و  است  داده  قرار  تاثیر 
رفع  داریم،  که  اجتماعی  مسئولیت 
برخی از مشکالت هموطنان را یکی 

از وظایف اصلی خود می دانیم.
فرمانده پایگاه بسیج شرکت آبفا 
در  افزود:  ادامه  در  اصفهان  استان 
زمان شیوع موج اول کرونا بسیجیان 

با  بهداشتی،  تیم های  همراه  به  آبفا 
ضد عفونی معابر وخیابان ها گامی در 
جهت کنترل و کاهش شیوع ویروس 
کرونا در استان برداشتند و همچنین 
تولید و توزیع آب ژاول نیز در دستور 
کار شرکت آبفا قرار گرفت و انشااهلل 
تا زمان غلبه بر ویروس کرونا و رفع 
مشکالت، در حد توان برای کمک به 

هم وطنان تالش می کنیم .

در آستانه سال جدید از سوی شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت :

توزیع مرحله دوم کمک های مومنانه بین خانوارهای نیازمند

طی حکمی از سوی مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان ایالم،  
عنوان  به  شیرکول   قر  با محمد 
و  کیفیت  کنترل  دفتر  سرپرست 
شرکت  فاضالب  و  آب  بهداشت 
از  و  منصوب  ایالم  استان  آبفای 
زحمات جالل کمری سرپرست قبلی 

قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان ایالم، با حضور 
قائم مقام شرکت، مدیران ستادی و 
جمعی از کارشناسان شرکت، مراسم 
و  پایش  مرکز  سرپرست  رفه  معا
فاضالب،   و  آب  کیفیت  بر  نظارت 
شرکت آبفای استان ایالم برگزار شد.

ئم  قا حسنی  جعفر  مهندس 
بیان  با  مراسم  این  در  شرکت  مقام 
اینکه  تغییر و تحوالت منشأ حرکت 
است  جدید  های  ایده  از  استفاده  و 
راستای  در  تغییرات  داشت:  اظهار 
ارائه  روند  بهبود  و  پویایی  افزایش 
در هر سازمانی صورت می  خدمات 

گیرد؛ و امیدواریم با تالش، همدلی 
مجموعه  پیش  از  بیش  همکاری  و 
و   کمی  فزایش  ا شاهد  شرکت،  
نهایت  در  و  شرکت  خدمات  کیفی 

کسب رضایت مردم باشیم.
وی با بیان اینکه  حفظ کیفیت 
بود  قرمز  شرکت  آب جزء  خطوط 

بیان داشت:  از مدیریت جدید انتظار 
درون  تعامالت  کماکان  رود،   می 
با  را  سازمانی و برون سازمانی خود 
دستگاه نظارتی از جمله شبکه های 
بهداشت شهرستان ها بیش از گذشته 

داشته باشد.
با  نیز  مراسم  ین  ا یان  پا در 

جالل  زحمات  از  تقدیر  لوح  اهدای 
پایش  مرکز  قبلی  سرپرست  کمری 
فاضالب  و  آب  کیفیت  بر  نظارت  و 
به  شیرکول   باقر  محمد  و  تقدیر 
عنوان سرپرست دفتر کنترل کیفیت 
شرکت  فاضالب  و  آب  بهداشت  و 

منصوب شد.

انتصاب سرپرست مرکز پایش و نظارت 
بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفای استان ایالم

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان اردبیـل از انجـام 
پـروژه هـاي پژوهشـي با هـدف توانمدسـازی تولیدات 
داخلـي و خودکفایـي هـر چـه بیشـتر در صنعـت گاز 
کشـور خبـر داد.بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت 
گاز اسـتان اردبیـل ، سـردار اسـماعیلی بـا بیـان مطلب 
فـوق ، افـزود: در راسـتاي تحقـق ایـن مهـم ، تعداد ۳ 
عنـوان پـروژه پژوهشـي از سـوي ایـن شـرکت تعریف 
و بـا مراکـز علمـي معتبـر کشـور در این خصـوص عقد 
قـرارداد شـده اسـت ، در ضمـن ایـن شـرکت بـا هدف 
گسـترش و بهـره گیـري از یافته هاي علمـي تحقیقات 

دانشـجویي ، حمایت از 4 عنـوان پایان نامه تحصیالت 
تکمیلـي در مقاطـع کارشناسـي ارشـد و دکتـري را در 

دسـتور کار خـود قرارداده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا بیـان ایـن مهـم 
کـه صنعـت گاز کشـور نیازمنـد تعامـل با مراکـز علمی 
و تحقیقاتـی مـی باشـد اظهـار داشـت: امـروزه رشـد 
چشـمگیر مراکـز تحقیقاتـی را باید پذیرفـت، اما چرخه 
دسـتاوردهای  و  شـود  کامـل  بایـد  پژوهـش  ناکامـل 
پژوهشـی بایسـتی مشـکالت موجـود را رفـع نمـوده و 

نهایتـًا منجـر بـه توانمندسـازی صنعـت گـردد.

وي از اجـرای ۱۰۰ درصـدی مراحـل ثبـت پروژه 
مشـعل دمنـده دار در قالـب طـرح ابتکاری در سـازمان 
و  داد  خبـر  ایـران  و صنعتـی  علمـی  هـای  پژوهـش 
افـزود: در ایـن طرح مشـعل هاي دمنـده دار با راندمان 
عملکـرد بـاال پـس از بومي سـازي و سـاخت در داخل 
کشـور بـا مشـعل هـاي اتمسـفریک در ایسـتگاههای 
مختلـف  هـاي  ظرفیـت  در  اسـتان  گاز  فشـار  تقلیـل 
جایگزیـن شـده اند که از دسـتاوردهای ایـن پروژه می 
تـوان بـه کاهـش مصرف انـرژي گرمکن ها بـه میزان 

22 تـا 6۵ درصـد اشـاره نمود.

اسـماعیلی بررسـی و امکان سـنجی تغییر قطعات 
داخلـی شـیرهای فـوالدی بـه غیـر فوالدی و سـاخت 
شـیرهای تلفیقـی تـی اف و پلـی اتیلـن و همچنیـن 
طراحـی و سـاخت دسـتگاه هـات ریپیر را دیگـر پروژه 
هـای در دسـت اجـرای ایـن شـرکت برشـمرد و گفت: 
طـرح تغییـر قطعـات داخلی شـیرهای فـوالدی به غیر 
فوالدی و سـاخت شـیرهای تلفیقی تی اف و پلی اتیلن 
۵۵ درصـد پیشـرفت دارد و امیـد اسـت بـا اتمـام ایـن 
پروژه پژوهشـی نتایـج این طرح منجر به توانمدسـازی 

تولیـدات داخلی وابسـته بـه صنعـت گاز گردد.

نگاه به ظرفیت های داخلی با هدف توانمند سازی صنعت گاز
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و  رد  ندا ستا ا رعایت 
بهداشت  یمنی،  ا مقررات 
از  یکی  زیست،  محیط  و 
فرد  هر  که  است  مسائلی  مهمترین 
در هر سطحی در محیط کار و زندگی 

باید بدان توجه نماید
مقررات  و  رد  ندا استا رعایت 
زیست،  محیط  و  بهداشت  ایمنی، 
که  است  مسائلی  مهمترین  از  یکی 
هر فرد در هر سطحی در محیط کار و 
زندگی باید بدان توجه نماید و غفلت 
از آن بعضًا صدمات و ضایعات جبران 
را موجب خواهد شد و چه  ناپذیری 
او  فرد و حتی همکاران  زندگی   بسا 
اندازد و آسیب های  را به خطر می 
فراوانی را نیز به محیط زیست وارد 
بسیار  تأمل  می سازد که خود جای 

است.
به نقل از روابط عمومي شرکت 
اخذ  با  اصفهان  استان  برق  توزیع 
مدیریتی  نظام  استقرار  گواهینامه 
 AFNOR شرکت  ز  ا  HSE
فرانسه ، افتخاری دیگر برای شرکت 
توزیع برق استان اصفهان رقم خورد.

ان  اعالم  با  عالقمندان  حمید 
کسب  از  خرسندی  ابراز  ضمن  خبر 
این گواهینامه اظهار داشت : با توجه 
سر  پشت  و  کرونا  بیماری  شیوع  به 
،دریافت  سخت  سال  یک  گذاشتن 
ایام  با  همزمان  را  گواهینامه  این 
گرفته  نیک  فال  به  شعبان  پربرکت 
و جای بسی مسرت است که تالش 
موفقیت  به  منجر  همکاران  های 
برق  توزیع  گردید.مدیرعامل شرکت 
استان اصفهان با بیان اینکه گرفتن 
این  دهنده  نشان   HSE گواهینامه 
است که کار در سطح باالتری آغاز 
گردیده و بدان معناست که می توان 
گستره  در  را  شده  کسب  صالحیت 
کرد،  استفاده  بیشتری  پتانسیل  و 
گواهینامه  این  کسب   : کرد  تصریح 
و  حوادث  نباید  که  دهد  می  نشان 
باید  و  داشت  را  گذشته  خطرپذیری 
کوشش شود ضعف ها و کاستی های 

احتمالی برطرف گردد.

عالقمندان در پایان سخنان خود 
خاطر نشان کرد :رعایت استاندارد و 
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مقررات 
مسائلی  مهمترین  از  یکی  زیست، 
است که هر فرد در هر سطحی در 
محیط کار و زندگی باید بدان توجه 
نماید و غفلت از آن بعضًا صدمات و 
موجب  را  ناپذیری  جبران  ضایعات 
و  فرد  زندگی  چه  بسا  و  شد  خواهد 
حتی همکاران او را به خطر می اندازد 
و آسیب های فراوانی را نیز به محیط 
زیست وارد می سازد که خود جای 

تأمل بسیار است.
ن  ستا ا برق  یع  ز تو شرکت 

اصفهان برتر از دیگر استان ها
ممیز  سر  سی  و د فر میر  ا
به  اشاره  با  فرانسه  افنور  نمایندگی 
جایگاهی  چنین  به  دستیابی  اینکه 
است  منسجم  گروهی  نیازمندکار 
این  اینکه  به  توجه  با   : گوید  می 
پروژه مربوط به جان انسانها و محیط 
زیست است ، تمامی واحدها اقدامات 

ارزشمندی انجام داده اند
سرممیز نمایندگی افنور فرانسه 
این  در  اصفهان  اینکه  بر  تاکید  با 
طرح سرآمد و نسبت به دیگر استانها 
برتر است اظهار داشت : این شرکت 
ای  شایسته  و  علمی  سیستم  توزیع 
را طرح ریزی کرده اند که به خوبی 
در حال اجرا است .فردوسی در پایان 
می گوید : یکی از برنامه های قابل 
اهداف  از  که  شرکت  این  ستایش 

گرفته  نظر  در   ۱4۰۵ تا سال  کالن 
شده ،داشتن 24۰۵ روز بدون حادثه 
شدن  اجرایی  شاهد  امیدکه  است  ، 
های  ریزی  برنامه  و  اهداف  تمامی 

علمی این شرکت باشیم.
و  ،بهداشت  ایمنی  سطح  ارتقا 

محیط زیست
دفتر  مدیر  زاده  یوسف  مرتضی 
فنی ایمنی شرکت توزیع برق استان 
اصفهان اظهار داشت : شرکت توانیر 
شرکت  تمامی   ،  96 سال  اواخر  در 
نظام  داشتن  به  ملزم  را  توزیع  های 
آن  ساری  پیاده  و   HSE مدیریت 

نمود.
یوسف زاده شروع این طرح را از 
سال 9۸ اعالم کرد و اظهار داشت : 
در مرحله نخست شناخت ، تدارکات 
، خدمات ، دیسپاچینگ ، تعمیرات ، 
انجام  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی 
بررسی  ها  دستورالعمل  سپس  شد 
تشکیل  ها  کمیته   ، شد  تدوین  و 
ممیزی  گردید،  اجرا  ها  آموزش  و 
داخلی انجام شد و طی دو روز گذشته 
ممیزی خارجی نیز صورت گرفت که 
منجر به احراز گواهینامه گردید ؛، این 
پایش و ارزیابی طی مدت ۳ سال از 
انجام  فرانسه  افنور  شرکت  طرف 

خواهد شد .
شرکت  ایمنی  فنی  دفتر  مدیر 
تعویق  به  عوامل  استان  برق  توزیع 
افتادن این امر مهم را بیماری کرونا 
همچنین  و  اقتصادی  بد  شرایط   ،

 : استان برشمرد و می گوید  وسعت 
خوشبختانه شرکت توانست با همدلی 
به تمامی مشکالت چیره شود چرا که 
ارتقا سطح ایمنی ، بهداشت و محیط 
و  اهداف  مهمترین  از  یکی  زیست 
برق  توزیع  شرکت  دستاوردهای 

استان اصفهان است .
هدف از کسب کواهینامه ،تامین 

سالمت نیروی انسانی است
 HSE ریحانه ربیعی کارشناس
شرکت توزیع برق استان اصفهان با 
فکر  به  باید  همواره  اینکه   توضیح 
از خطرات  ناشی  آسیب های  کاهش 
احتمالی بود اظهار داشت : این الگو 
را  فرآیندهای شرکت  و  فعالیت  کل 
پایش می کند تا حین خدمت رسانی 
همان  که  زینفعان  برای  ،خطری 
پرسنل رسمی ، پیمانی ، برون سپار 

و مردم هستند را کاهش دهد.
ربیعی با بیان اینکه آماده سازی 
های  زیرساخت  به  نیاز  پروژه  این 
زیادی داشت تصریح کرد : با توجه 
به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه ، 
این طرح نیاز به بودجه زیادی داشت 
که با حمایت های مدیرعامل شرکت 
به  موفق  ،اکنون  استان  برق  توزیع 

دستیابی این گواهینامه  شدیم.
کارشناس HSE شرکت توزیع 
برق استان اصفهان هدف از گرفتن 
سالمت  تامین  را  هینامه  گوا ین  ا
پایان  در  و  دانست  انسانی  نیروی 
نامه  شیوه  تمام   : کرد  نشان  خاطر 
و  تدوین  ستاد  در  ها  سیاست  و  ها 
ها  ن  شهرستا  برق  توزیع  توسط 
جهت اجرایی شدن ابالغ می گردد.

به امید روزی که تمامی دستگاه 
ها ها و سازمان ها با الگو برداری از 
اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت 
 ، کنند  اجرایی  را   HSE طرح    ،
در  یکپارچه  مدیریت  نظام  چراکه 
همان  که  اهداف  به  دستیابی  مسیر 
ایجاد محیط های کاری بدون حادثه 
، بدون آسیب و بدون آالینده زیست 
محیطی است که موجب توسعه پایدار 

می شود.

 HSE اخذ گواهینامه استقرار نظام مدیریتی
از شرکت AFNOR فرانسه

کام کارکنان پیمانکاری پاالیشگاه گاز ایالم با اجرای 
طرح طبقه بندی شیرین شد

رئیــس امــور اداری شــرکت پاالیــش گازایــالم ازاجــرای طرح 
طبقــه بنــدی مشــاغل شــرکت هــای پیمانــکاری طــرف قــرارداد 
ایــن پاالیشــگاه خبــر داد و گفــت: اجــرای ایــن طــرح در آســتانه 
ــاغل در  ــان ش ــرای کارکن ــی ب ــه خوب ــد هدی ــی توان ــو م ــال ن س

شــرکتهای پیمانــکاری باشــد.
ــا  ــه گــزارش روابــط عمومــی، » ســید ســعید موســوی« ب ب
اشــاره بــه اینکــه طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل کارکنــان پیمانکاری 
شــاغل در شــرکت هــای پیمانــکاری طــرف قــرارداد بــا شــرکت 
ــدف  ــا ه ــرح ب ــن ط ــد،افزود: ای ــی ش ــالم اجرای ــش گاز ای پاالی
ــا  ــت ه ــردن پرداخ ــت ک ــد و یکنواخ ــام من ــراری عدالت،نظ برق
متناســب بــا ارزش مشــاغل بــرای تمــام کارکنــان صنعــت نفــت 
توســط وزارت نفــت ابــالغ شــده، در شــرکت پاالیــش گاز ایــالم 
هــم بــا توجــه بــه وظایفــی کــه کارکنــان عمــاًل در ابتــدای ســال 
ــن  ــا عناوی ــف ب ــن وظای ــاق ای ــد و انطب ــده دار بوده ان ــاری عه ج
ــده در  ــی ش ــراز پیش بین ــرایط اح ــت ش ــا رعای ــرح و ب ــغلی ط ش

شناســنامه هــای شــغلی،اجرایی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای  ایــن طــرح در مرحلــه اول، 
ــا  ــدگان کارفرم ــا روســای واحدهــا و نماین جلســات کارشناســی ب
ــان  ــف کارکن ــا وظای ــاق مشــاغل ب ــزار و انطب ــان برگ ــر پیم دره
ــه اســت،اظهار داشــت: پــس از انجــام  ــرار گرفت مــورد بررســی ق
جلســات کارشناســی و در نهایــت بــا برگــزاری جلســات مدیریتــی 
متعــدد بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت،اجرای ایــن طــرح مهــم و 

اساســی نهایــی شــد.
رئیــس امــور اداری شــرکت پاالیــش گازایــالم بــا اشــاره بــه 
ــای  ــاغل در پیمانه ــان ش ــام کارکن ــرای تم ــرح ب ــن ط ــه ای اینک
مســتمر غیــر پــروژه ای پاالیشــگاه از ابتــدای ســال 99 اجرایــی 
ــتمزد  ــوق و دس ــت حق ــد پرداخ ــط جدی ــرد: ضواب ــد،تصریح ک ش
کارکنــان پیمانــکاری پیمــان های مســتمر غیرپــروژه ای در صنعت 
نفــت در پاالیشــگاه گاز ایــالم اجــرا و بیــش از 4۵۰نفــر مشــمول 
اجــرای ایــن طــرح شــدند کــه انتظــار مــی رود پــس از اجــرای 
ایــن طــرح شــاهد افزایــش ســطح رضایتمنــدی کارکنــان باشــیم.

موســوی خاطرنشــان کــرد: بــا موافقــت مدیرعامــل شــرکت و 
بــه منظــور جلوگیــری از کاهــش گــروه شــغلی و دریافتــی کارکنان 
ــرح  ــا ش ــب ب ــاف  متناس ــت انعط ــرح، نهای ــی ط ــان بررس در زم
شــغل و شــرایط شــغل و شــاغل در نظــر گرفتــه شــد، محاســبه 
معوقــات هــر پیمــان بــه صــورت جداگانــه انجــام  و مبلــغ معوقــه 
قابــل پرداخــت بــه هــر کــدام از کارکنــان مشــخص و بــر اســاس 
جلســات هماهنگــی کــه بیــن واحدهــای امــور اداری، امــور مالــی 
و امــور پیمانهــا برگــزار شــد مبالــغ معــوق محاســبه شــده قبــل از 

پایــان ســال بــه حســاب کارکنــان واریــز شــد.
وی اظهــار داشــت:بر اســاس طــرح وزارت نفــت بــرای بهبــود 
ــه  ــر اجــرای طــرح طبق ــکاری عــالوه ب ــان پیمان معیشــت کارکن
بنــدی مشــاغل، طــرح بیمــه تکمیلــی کــه در آن ســهم کارکنــان 
ــرکت ۸۰  ــهم ش ــد و س ــت 2۰ درص ــل پرداخ ــه قاب ــق بیم از ح
درصــد مــی باشــد، نیــز از ابتــدای ســال 99 اجرایــی شــده اســت.

وی در پایــان ضمــن تشــکر از مدیــران صنعــت نفــت و گاز 
بخاطــر توجــه ویــژه بــه بحــث معیشــت کارکنان،ابــراز امیــدواری 
کــرد کــه اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل و بیمــه تکمیلــی، 
باعــث افزایــش انگیــزه کارکنــان و کمــک بــه رونــق و شــکوفایی 
صنعــت نفــت و گاز کشــور و دســتیابی بــه اهــداف عالیــه شــرکت 

شــود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد؛
پیش بینی 9 پروژه مرتبط با سازمان آتش نشانی با اعتبار 41 میلیارد تومان در سال 1400

معاون خدمات شهری شهرداری 
مشهد گفت: برای سال آینده 9 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 4۱ میلیارد تومان 
پیش بینی شده است که خوشبختانه 
شورای  و  ر  شهردا خوب  نگاه  با 
اسالمی شهر مشهد این میزان اعتبار 

نیز مصوب شده است.
با  مرتبط  پروژه   9 بینی  پیش 
 4۱ اعتبار  با  نشانی  آتش  سازمان 

میلیارد تومان در سال ۱4۰۰
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
در  یعقوبی  شهرداری مشهد، مهدی 
آیین افتتاح ایستگاه ۵۳ آتش نشانی 
دستگاه  هشت  از  برداری  بهره  و 
خودرو عملیاتی سنگین که با حضور 
مشهد،  شهردار  کالئی  محمدرضا 
رییس و اعضای شورای اسالمی شهر 
مدیرعامل  ظهوریان  مسعود  مشهد، 
خدمات  و  نی  نشا آتش  زمان  سا
از  جمعی  و  مشهد  شهرداری  ایمنی 
شد، ضمن  برگزار  شهری  مسئوالن 
کرد:  اظهار  شعبانیه،  ایام  تبریک 
افزایش تعداد ایستگاه ها متناسب با 
توسعه شهر، جانمایی دقیق ایستگاه 
ها مطابق با مطالعات و استاندارهای 
آالت  ماشین  تامین  و  شده  تعیین 
تخصصی متناسب با فراوانی عملیات 
بر  مهمی  بسیاری  نقش  ها  ایستگاه 
تامین ایمنی شهر و آسایش و آرامش 

شهروندان دارد.
و  شهری  مدیریت  افزود:  وی 
توجه  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
داشته  موضوع  ین  ا بر  ای  ویژه 
توانسته  اخیر  های  سال  در  که  اند 
زمینه  این  در  خوبی  اعتبارات  ایم 
 2۵ بر  لغ  با امسال  کنیم.  کسب 
 99 بودجه  آلبوم  در  تومان  میلیارد 
و  جدید  های  ایستگاه  احداث  برای 
پیش  موجود  ایستگاه های  بهسازی 

بینی شده بود.
معاون خدمات شهری شهرداری 
خوب  تالش  با  کرد:  بیان  مشهد 
همکاران ما در سازمان آتش نشانی 
وخدمات شهری شهرداری مشهد از 
ابتدای سال تاکنون دو ایستگاه مجد 
در  غدیر  ایستگاه  و  یک  منطقه  در 
منطقه هفت به بهره برداری رسیده 
است. همچنین ایستگاه شماره ۱۰ که 
نامناسب  و  استیجاری  مکان  دارای 
بود نیز ساختمانی در حاشیه موسوی 

قوچانی منتقل شد.
امروز  کرد:  خاطرنشان  یعقوبی 
ایستگاه رازی در زمینی به مساحت 
بهره  آماده  مربع  متر   4۰۰ و  هزار 
برداری شده است که کلیه عملیات 
امداد ونجات در  های اطفا حریق و 
این  شود.  می  انجام  ایستگاه  این 
شماره  ها  ایستگاه  سایر  با  ایستگاه 
هفت و ۳۵ مجاورت دارد و ایستگاه 
می  پوشش  نیز  را   ۳6 و   ۱4 شماره 

خوب  جانمایی  نشاندهنده  که  دهد 
این ایستگاه است.

وی اضافه کرد: همچنین پیگیر 
تاکنون  که  هستیم  رسالت  ایستگاه 
داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۸۰
ابتدایی  است امیدواریم در ماه های 
برسد.  برداری  بهره  به   ۱4۰۰ سال 
عالوه بر ایستگاه های احداثی برنامه 
ریزی هایی برای بهسازی ایستگاه ها 
شده است و تاکنون عالوه بر ایستگاه 
بهسازی  کامل  صورت  به  که  مفتح 
شده، ایستگاه های دیگر نیز بهسازی 

و تامین تجهیزات شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری 
مشهد تصریح کرد: برای سال آینده 
9 پروژه تعریف شده که بالغ بر 4۱ 
پیش  آن  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
با  خوشبختانه  که  است  شده  بینی 
نگاه خوب شهردار و شورای اسالمی 
شهر مشهد این میزان اعتبار مصوب 

شده است.

یعقوبی گفت: امسال ۳٧ میلیارد 
تومان برای خرید ماشین آالت هزینه 
شده است و امروز نیز هشت دستگاه 
خودرو عملیاتی سنگین نیز به سیستم 
مقدمات  همچنین  شود.  می  اضافه 
خرید یک نردبان ۳2 متری با توجه 
کار  دستور  در   ۱۰ منطقه  بافت  به 
گرفته است که سال آینده به ایستگاه 

اضافه می شود.
سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
تاکنون ماموریت داشتیم تا در کنار 
در  موجود  های  ماموریت  تمامی 
ئل  مسا به  شهری  خدمات  حوزه 
پروژه  جمله  از  بپردازیم.  اجتماعی 
های بزرگ خود می توان به تصفیه 
 ۱۰۰ بر  بالغ  اعتبار  با  سپتاژ  خانه 
ساماندهی  پروژه  تومان،  میلیارد 
 ۱4۰ بر  بالغ  اعتبار  با  رود  کشف 
کار«  »ایست  پروژه  تومان،  میلیارد 
 ۵۰۰ و  هزار  کاشت  پروژه  و کالن 

درخت اشاره کرد.

ــی  ــک مل ــی بان ــش آی ت ــئوالن بخ ــران و مس مدی
ــد ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی م

 مراســم تقدیــر از مدیــران و کارکنــان بخــش آی تی و شــرکت 
هــای زیرمجموعــه حــوزه فنــاوری اطالعــات بانک برگزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران در این مراســم 
ــعود  ــره، مس ــات مدی ــس هی ــفیعی رئی ــاس ش ــور عب ــا حض ــه ب ک
خاتونــی عضــو هیــات مدیــره، حســن مونســان عضــو هیــات عامــل 
و معــاون شــعب و روســای ادارات بخــش آی تی و همچنین شــرکت 
هــای زیرمجموعــه فنــاوری اطالعــات بانــک برگــزار شد،شــفیعی در 
ســخنان خــود ضمــن تقدیــر از تــالش هــای کارکنــان بخــش هــای 
حــوزه انفورماتیــک، بــا اشــاره بــه اهمیــت حــوزه فنــاوری در شــرایط 
امــروز نظــام بانکــداری، اقدامــات ایــن حــوزه در بانــک ملــی ایــران 
را مثبــت و امیدبخــش ارزیابــی کــرد و گفــت: تمامــی بخــش هــای 
بانــک نیازمنــد فعالیــت هــای حــوزه فنــاوری مــی باشــند و بــدون 
هماهنگــی بخــش هــای مختلــف در ایــن حــوزه قطعــا پیشــروی و 

موفقیــت در هیــچ پــروژه ای امــکان پذیــر نیســت.
خاتونــی نیــز طــی ســخنانی اظهــار داشــت: ســالی کــه در پایان 
ــا از  ــود و م ــاوری ســال بســیار ســختی ب آن هســتیم در حــوزه فن
ــه  ــع انســانی در مضیق ــی و مناب ــد اوضــاع مال ــات مانن بعضــی جه
بودیــم ولــی بــا ایــن حــال توانســتیم اســتارت مهاجــرت از وضعیــت 
گذشــته بــه فضــای دیجیتــال را بزنیــم و موفــق شــدیم نشــان بانک 

را بــه ایســتگاه اصلــی خــود برســانیم.
ــا فرصتــی کــه از تهدیــد  وی افــزود: خوشــبختانه توانســتیم ب
ــای  ــکنیم و امض ــع را بش ــای مان ــد ه ــم س ــت آوردی ــا بدس کرون
دیجیتــال را بــه ســرانجام برســانیم وامیــدوارم ایــن مســیری را کــه 
ــا موفقیــت  ــاری یکایــک همــکاران همــوار شــده همچنــان ب ــا ی ب

طــی کنیــم.
ــه عملکــرد حــوزه  ــا اشــاره ب ــن مراســم ب ــز در ای مونســان نی
فنــاوری در بخــش صــف و شــعب بانــک اظهــار داشــت: عملکــرد 
حــوزه فنــاوری در حجــم کار و نــوع تعامــالت کارکنــان شــعب بــا 
مشــتریان تاثیــر مســتقیم دارد و کســب رضایــت مشــتریان بســتگی 

بــه عملکــرد ایــن حــوزه دارد.
وی ادامــه داد: امــروزه مفاهیمــی ماننــد بســتن حســاب در روز 
ــر خــود مــی  ــان را درگی ــا پاســی از شــب کارکن آخــر ســال کــه ت
کــرد بــه یــک خاطــره تبدیــل شــده اســت وهمچنیــن پرداخــت انواع 
تســهیالت کــه نیازمنــد چندیــن بــار مراجعــه حضــوری به شــعب بود 
و در ایــن ایــام کرونایــی مــی توانســت مســبب بســیاری از خطــرات 
جســمی و جانــی بــرای مــردم و همــکاران مــا بشــود ازمیــان رفتــه 
، چــرا کــه ایــن پرداخــت هــا امــروزه بــه صــورت غیرحضــوری و بــا 
ســرعت باالتــر انجــام مــی پذیــرد و همــه ایــن موفقیت ها در ســایه 

اســتفاده از دانــش حــوزه فنــاوری بــه دســت آمــده اســت.

ــک  ــیرانی از بان ــازمان تاکس ــل س ــر مدیرعام تقدی
ــران ــر ای مه

ــر  محمــد روشــنی، مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت ب
تاکســیراني شــهر تهــران از دکتــر مرتضــي اکبــري، مدیرعامل بانک 

مهر ایران و کارکنان این بانک تقدیر کرد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک قرض الحســنه مهــر 
ــل  ــت حم ــا معاون ــي ب ــای مختلف ــک تفاهم نامه ه ــن بان ــران، ای ای
و نقــل شــهرداري تهــران و همچنیــن ســازمان تاکســیراني دارد و 
ــل شــهري  ــل و نق ــاوگان حم ــازي ن ــاي معیشــتي، نوس در حوزه ه
ــهیالتي را  ــي تس ــدگان تاکس ــه رانن ــه اي ب ــش بیم ــد پوش و خری

پرداخــت مي کنــد.
ــر بانــک مهــر ایــران در ایــن حــوزه،  ــه دلیــل اقدامــات مؤث ب
محمــد روشــنی، مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر 
ــل  ــري، مدیرعام ــي اکب ــر مرتض ــران از دکت ــهر ته ــیراني ش تاکس

ــرد. ــر ک ــک تقدی ــن بان ــان ای ــران و کارکن ــر ای ــک مه بان
متن این تقدیرنامه به این شرح است:

»بــا ســالم و احترام،ضمــن تبریــک مبعــث پیامبــر اکــرم)ص( 
و همچنیــن تقــارن فــرا رســیدن اعیــاد شــعبانیه و نــوروز باســتاني 
ــک  ــرم در بان ــکاران محت ــي هم ــي و تمام ــه حضرت عال ۱4۰۰ ب
ــه  ــالي ک ــاند س ــتحضار مي رس ــه اس ــران، ب ــر ای ــنه مه قرض الحس
ــراي  ــا، ب ــوس کرون ــروس منح ــري و وی ــود فراگی ــا وج ــت ب گذش
تاکســیراني و تاکســیرانان شــهر تهــران سرشــار از تلخي هــا و 
ســختي هایي بــود. همــکاري آن بانــک در فرآینــد نوســازي و 
کمــک بــه معیشــت آســیب دیده تاکســیرانان خــدوم تهــران، 
ــواده تاکســیرانان موفــق در طــرح نوســازي  کمــي از دردهــاي خان
تاکســي فرســوده را التیــام بخشــید. لــذا حســب قاعــده »مــن لــم 
ــم  ــود الزم مي دان ــر خ ــق« ب ــکر الخال ــم یش ــوق ل ــکر المخل یش
ــه نمایندگــي از ایــن ســازمان و همچنیــن تمامــي تاکســیرانان و  ب
مالکیــن تاکســي هاي فرســوده پایتخــت، از زحمــات و حمایت هــاي 
ــد  ــل در فرآین ــکاران دخی ــي هم ــن تمام ــي و همچنی حضرت عال
ــر و  ــال تقدی ــران کم ــهر ته ــوده ش ــي هاي فرس ــازي تاکس نوس

ــالم دارم. ــکر را اع تش
ــک  ــرم آن بان ــران محت ــی مدی ــت از تمام ــن الزم اس همچنی
کــه طــی ســال ۱۳99 گام هــاي مؤثــر و قابــل تقدیــري در پیشــبرد 
ــرات  ــات و اث ــش تبع ــیراني و کاه ــاوگان تاکس ــازي ن ــه نوس برنام
مهلــک انباشــتگي ۵۰ درصــدي تاکســي هاي فرســوده شــهر تهــران 
در افزایــش آلودگــي هــواي شــهر برداشــتند، کمــال ســپاس گزاري 

خــود را اعــالم کنــم.
از درگاه حضــرت حــق، ســالی سرشــار از موفقیــت، ســالمتی، 
بهــروزی و شــادکامي بــراي شــما، همــکاران محتــرم و ملــت بــزرگ 

ایــران زمیــن خواســتارم.«
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مفقودی 
برک سبز خودروی سواری پراید صبا جی تی ایکسبه 
موتور  به شماره  متالیک مدل ۱۳۸2  رنگ سبز یشمی 
۰۰4۸94٧۸ و شماره شاسی s۱4۱22۸29۵۰6۱6 به پالک 
ایران ۳2- 9٧۸ م ۸۵ به مالکیت محمود زاده احمدمفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد . م الف 2۵۱
در اجرای آگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
امالک  مصوب9۰/9/2۰-  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  

واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
تصرفات  شماره۱۳99/۱2/۱۰-۱۳996۰۳۰6۰۰٧۰۰46٧۰  راي  برابر 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي خداداد خدادادي حسن آبادي درششدانگ  یک 
باب ساختمان به مساحت ۳۳.6۵ مترمربع پالک ۸۸۸فرعي  از ۱66-اصلي  واقع 
در بخش ۱۳ مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.

تصرفات  شماره۱۳99/۱2/۱۰-۱۳996۰۳۰6۰۰٧۰۰46٧2  راي  برابر 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي خداداد خدادادي حسن آبادي درششدانگ  یک 
باب ساختمان به مساحت 44.۰۵ مترمربع پالک ۸۸۸فرعي از ۱66-اصلي   واقع 
در بخش ۱۳ مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.

تصرفات   ۱۳99/۱2/۱۰-۱۳996۰۳۰6۰۰٧۰۰46٧4 شماره  راي  برابر 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علیزاده گرمابسفلي در ششدانگ یک 
باقیمانده  از  باب منزل مسکونی به مساحت ۱9٧.۳ مترمربع پالک ۰ فرعي 
۸۱4-اصلي واقع در بخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي شرکت تعاونی 

مسکن کارکنان شهرداری جام  محرز گردیده است
واراضی  ثبتی   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  لذابه 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  وماده  فاقدسندرسمی  وساختمانهای 
نامه  ۱۳ایین  وماده  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  واراضی  ثبتی   وضعیت 

محلی  روزنامه  طریق  ۱۵روزاز  فاصله  به  دونوبت  در  آگهی   این  مربوطه 
وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به اراءاعالم شده  
اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین 
ثبت محل  اداره  خودرابه   اعتراض  یکماه  مدت  اصالحی ظرف  آگهی  برای 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی 
اقدامات  دراین صورت  ثبت محل تحویل دهدکه  اداره  به  دادخواست  تقدیم 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
نماید وصدور  مالکیت می  بصدورسند  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  را  محل 

سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول 99/۱2/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/۱2/2۸

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهي حصروراثت
آقای ابوذر محمدزاده به شماره شناسنامه 6 فرزند احمد از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملوک  
مومن  باالگفشه فرزند  احمد در تاریخ ۱۳۸۸/۱/6 در شهرستان رشت فوت 
نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-ابوذر محمدزاده 
به ش ش 6 فرزند احمد نسبت پسر2-عباس محمدزاده بیجارگفشه به ش 
ش ٧4۰ فرزند احمد نسبت پسر۳-علی محمدزاده بیجارگفشه به ش ش 
 ۱ به ش ش  بیجارگفشه  پسر4-ماهرخ محمدزاده  نسبت  احمد  فرزند   ۱۸
 6۱۰ به ش ش  بیجارگفشه  دختر۵-محترم محمدزاده  نسبت  احمد  فرزند 
به ش  ش٧٧6  بیجارگفشه  محمدزاده  دختر6-نرگس  نسبت  احمد  فرزند 
فرزند احمد نسبت دختر٧-احمد محمدزاده بیجارگفشه به ش  ش92 فرزند 
اینک  ندارد  دیگري  ورثه  نامبرده  وراث  از  غیر  به  همسر  نسبت  مصطفی 
پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
نماید چنانچه  نوبت آگهي مي  را دریک  99۰۱۱۸4 مفاد درخواست مزبور 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه یک شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم 
نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهری لشت نشا-محمد قربانی

آگهی حصروراثت  
شرح  به   ۵۸ شناسنامه  شماره  به  گل  سراچه  گلنار  اینکه  به  نظر 
دادخواست به کالسه 2۱2 از این شورا در خواست گواهي حصرواثت نموده 
چنین توضیح داده که شادروان علی سراچه گل به شماره شناسنامه ۳9در 
تاریخ ۱۳99/4/٧ در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حین الفوت وي 

منحصر است به :  
۵ متولد ۱۳6۱  الرسول ش ش   ۱_  حسین سراچه گل فرزند عبد 

صادره از تربت حیدریه پسر برادر متوفی 
2_ طاهره سراچه گل فرزند عبد الرسول ش ش ۳4٧۳متولد ۱۳۵۳ 

صادره از تربت حیدریه دختر برادر متوفی 
۳_ گلنار سراچه گل فرزند عبد الرسول ش ش ۳۳ متولد ۱۳4۱صادره 

از تربت حیدریه دختر برادر متوفی
۵9متولد  ش  ش  الرسول  عبد  فرزند  گل  سراچه  علی  نوروز   _4

۱۳4۵صادره از تربت حیدریه پسر برادر متوفی 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
۳62 ق امور حسبي یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
سید حسین حسین زاده  

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1703- پنجشنبه 28 اسفند 61399 ورزش دنیای 

برگزاری مسابقات انتخابی در همه وزن های کشتی آزاد
 براساس اعالم فدراسیون کشتی و 
با توجه به دعوت بلغارستان از ایران، قرار 
است تیم  منتخب کشتی آزاد کشورمان در 
حضور  کشور  این  بین المللی  رقابت های 
»امین  اعزامی  نفرات  از  یکی  یابند. 
کیلوگرم   ۱2۵ وزن  آزادکار  طاهری« 

کشورمان است.
با توجه به حاشیه هایی که در رابطه با 

انتخاب نفر اعزامی وزن ۱2۵ کیلوگرم به پیکارهای قهرمانی آسیا در قزاقستان ایجاد 
شده به نظر می رسد که کادر فنی در نظر دارد »امین طاهری« را برای ارزیابی در این 

وزن به بلغارستان اعزام کند.
»امین طاهری«  دارنده مدال برنز زیر 2۳ سال جهان در پیکارهای انتخابی 
تیم ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی سال 2۰2۰ جهان در صربستان عنوان 
نخست را کسب کرد. رقابت های جهانی البته لغو شد. او قرار بود در جام »متئو پلیکونه« 
ایتالیا که روزهای ۱6 و ۱٧ اسفند برگزار شد، حضور یابد که به دلیل مصدومیت این 

رقابت ها را از دست داد.
در  طاهری«  »امین  همچنین  و  رضایی«  »علیرضا  گذشته  روزهای  در 

مصاحبه هایی انتقاداتی را در مورد شیوه انتخابی وزن ۱2۵ کیلوگرم ابراز داشتند.
موضوع طاهری در چند روز گذشته و با برگزاری جلسه »علیرضا دبیر« رییس 
فدراسیون با »علیرضا رضایی« مربی طاهری و مدیر فنی اسبق تیم ملی کشتی آزاد 
و همچنین جلسه او با »غالمرضا محمدی« سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ختم به 
خیر شده و به طور حتم عملکرد طاهری در بلغارستان در آینده او چه برای حضور در 

المپیک توکیو و چه پیکارهای جهانی سال 2۰2۱ از اهمیت فراوانی برخوردار است.
پنجاه و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن 
جام دانکلوف و نیکوال پتروف روزهای ۱9 تا 22 فروردین ماه سال ۱4۰۰ در شهر 

پلوودیف بلغارستان برگزار می شود.
همچنین رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی پتکو سیراکوف و ایوان 
ایلیف نیز در رده ی سنی زیر 2۳ سال روزهای ۵ تا ۸ فروردین ماه سال آینده در شهر 

بورگاس بلغارستان برگزار خواهد شد.
این رقابت ها در ۱۰ وزن و با 2 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می شود و 2۰ روز پیش از 
این رقابت ها نیز کمپ تمرینی مشترک با حضور کشورهای شرکت کننده برگزار می شود.

با توجه به نشست خبری روزسه شنبه گذشته »علیرضا دبیر« رییس فدراسیون 
کشتی مسابقات انتخابی در همه وزن ها برگزار خواهد شد. از این سو همه مدعیان 
باید این امید را داشته باشند که نفرات اصلی تیم ملی در بازی های المپیک براساس 
شایستگی های خود انتخاب خواهند شد و تنها باید برروی عملکرد خود در اردوها، 

تورنمنت ها و مسابقات پیش رو تمرکز کنند.
وی اعالم کرد: وقتی برای »حسن یزدانی« انتخابی گذاشتیم این پیام داشت و 
پیامش این بود که همه باید با انتخابی ملی پوش شوند. قطعا در تمامی اوزان رقابت 
انتخابی خواهیم داشت و گاهی نیز ممکن است دو کشتی گیر همزمان به تورنمنت 
خارجی نیز اعزام شوند. جام تختی را 2۸ اردیبهشت داریم و اگر برگزار شود، شاید 
یکی دو وزن در آزاد و فرنگی در آنجا کشتی بگیرند. احتمال کشتی مستقیم هست 
و احتمال اینکه خیلی ها نیز به تورنمنت لهستان بروند و آنجا کشتی بگیرند نیز وجود 
دارد. بنابراین احتمال اجرای یکی از این ۳ حالت وجود دارد. نمی دانم چرا برخی ها 
انتقاد می کنند، واقعا ما انتخابی خواهیم داشت و به آن پایبندیم. من برای خودم جهنم 
نمی خرم، االن با برگزاری انتخابی 2 وزن، عموزاد و قاسمپور که بازنده شدند، االن 

حداقل حریفانشان را دعا می کنند.
رقابت های گزینشی قاره آسیا روزهای 2۰ تا  22 فروردین ۱4۰۰ و رقابت های 
قهرمانی آسیا روزهای 2۳ تا 2۸ فروردین ۱4۰۰ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار 

خواهد شد.
با توجه به همزمانی رقابت های بین المللی جام دانکلوف در بلغارستان و پیکارهای 
قهرمانی آسیا، به نظر می رسد که کادر فنی در نظر دارد »امیرحسین زارع« دیگر جوان 

خوش آتیه کشتی ایران را به قزاقستان اعزام کند.
در کشتی آزاد »رضا اطری«، »حسن یزدانی« و »یداهلل محبی« در پیکارهای 
جهانی سال 2۰۱9 موفق به کسب سهمیه در وزن های ۵٧، ۸6 و ۱2۵ کیلوگرم 
شدند و نمایندگان کشورمان باید در وزن های 6۵، ٧4 و 9٧ کیلوگرم در پیکارهای 

گزینشی حضور یابند.
در صورتی که نمایندگان کشورمان نتوانند در هر یک از سه وزن سهمیه المپیک 
بگیرند باید اردیبهشت ماه سال ۱4۰۰ در رقابت های گزینشی المپیک که در سطح 

جهانی در صوفیه بلغارستان برگزار می شود، حضور یابند.

امیدواری کاراته ایران برای موفقیت در المپیک
با  کاراته  فدراسیون  پیشین  دبیر 
راستای  در  کاراته  قهرمانان  به  تبریک 
کسب نتایج لیگ جهانی ترکیه، گفت: تیم 
ملی کاراته ایران می تواند در المپیک توکیو 

تاریخ ساز شود.
نتایج  در خصوص  آشوری  محسن 
لیگ کاراته وان استانبول، اظهار داشت: با 

توجه به وقفه طوالنی مدت رقابت های لیگ جهانی، تیم ملی کاراته در هر دو بخش 
زنان و مردان به نتایج خوبی رسید که جا دارد به همه قهرمانان، کادر فنی و مسووالن 

فدراسیون تبریک بگویم.
وی افزود: کاراته ایران ظرفیت باالیی دارد و می توان با سرمایه گذاری بهتر و 
توجه بیشتر، شاهد نتایج درخشانی در المپیک و رویدادهای پیش رو از ملی پوشان باشیم.

آشوری در خصوص برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی در فروردین ماه، تصریح 
کرد: معتقدم با توجه به شرایط یکسال گذشته که کرونا ایجاد کرد، باید پیکارهای 

انتخابی با کارشناسی بیشتری برگزار شود.
خصوص  در  برعهده  را  کاراته  فدراسیون  دبیری  مسوولیت  سال ها  که  وی 
انتخابی،  فرصت دو هفته ای تعیین شده برای مربیان و بازیکنان جهت حضور در 
گفت: با توجه به برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا در مهر سال آینده، فرصت کافی 
وجود دارد. بنابراین می توان زمان بیشتری در اختیار مربیان قرار داد تا آنها نیز بتوانند 

برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
آشوری عنوان کرد: شرایط مالی بسیاری از خانواده ها مناسب نیست و با توجه 
به هزینه تست کرونا، اسکان و رفت و آمد، شاید استعدادهای بسیاری خصوصا از 
شهرهای دور، نتوانند در این رقابت ها حضور پیدا کنند و همین امر انگیزه بسیاری 

را کاهش می دهد.
دبیر پیشین فدراسیون کاراته در ادامه افزود: در برگزاری لیگ بیشتر حامیان مالی 
هستند که همه یا بخشی از هزینه ها را تقبل می کنند؛ اما در مسابقات تیم ملی با توجه 
به شرایط فعلی جامعه و تعطیلی طوالنی مدت باشگاه ها، باید چاره ای اندیشیده شود.

وی در خصوص شرایط کاراته ایران برای حضور در بازی های المپیک توکیو نیز، 
گفت: کاراته ایران می تواند حضور قدرتمندی در المپیک داشته باشد و فدراسیون نشین ها، 
کادر فنی و بازیکنان هم در تالش هستند بهترین نتیجه را به یادگار بگذارند. کاراته 

ایران قدرتمند است و قابلیت باالیی دارد در کسب نتیجه تاریخی دارد.
آشوری، گفت: آرزو می کنم کادر فنی در هر دو بخش کاتا و کومیته مردان و زنان 
با توان باالیی که دارد، تیم قدرتمندی را مهیا کنند تا قهرمانان کاراته کشورمان پس از 
کسب سهمیه های باقی مانده با رقم زدن بهترین نتیجه در المپیک، تاریخ ساز شوند.

درخواست ایران برای میزبانی رقابت های جهانی بدنسازی۲۰۲۳

فدراسیون بدنسازی پس از رایزنی با رییس فدراسیون جهانی خواستار میزبانی 
رقابت های جهانی 2۰2۳ شد.رییس فدراسیون بدنسازی از درخواست ایران برای 
میزبانی رقابت های جهانی 2۰2۳ خبر داد و گفت: مذاکرات خوبی با رافائل رییس 
فدراسیون جهانی داشتیم و خوشبختانه وی از درخواست ایران برای برگزاری رقابت 

های جهانی بدنسازی مردان در سال 2۰2۳ استقبال کرد.
همچنین قرار است رییس کمیته ملی المپیک در نامه ای به فدراسیون جهانی 
بدنسازی، حمایت خود را از برگزاری رقابت های جهانی بدنسازی 2۰2۳ اعالم کند.

هت تریک؛ تخصص رونالدو

ستاره پرتغالی بارها هت تریک کرده است که سریعترین شان اغلب با پیراهن 
رئال مادرید رقم خورده است .

به گزارش 9۰ مین، کریستیانو رونالدو با هت تریک برابر کالیاری در پیروزی 
۳ بر یک یوونتوس دوباره همه تیترهای اصلی روزنامه ها را به خود اختصاص داد. 
ستاره پرتغالی پس از حذف تیمش از لیگ قهرمانان اروپا در سری آ درخشید و تنها 
نیاز به 22 دقیقه داشت تا سه گل به ثمر برساند اما آن سریعترین هت تریک مهاجم 

یوونتوس نبود. در ادامه به هشت هت تریک سریع کریستیانو اشاره می شود. 
٧. پرتغال-ایرلند شمالی ۱۵ دقیقه

رونالدو هشت هت تریک با تیم ملی پرتغال داشته است. سریعترینش به دیدار 
برابر ایرلند شمالی در سال 2۰۱۳ برمی گردد. مهاجم پرتغالی نخستین گلش را در 
دقیقه 6۸ به ثمر رساند و آخرینش را در دقیقه ۸۳. گل های رونالدو موجب کامبک 

شدند و نتیجه 4 بر 2 رقم خورد.
6. ماالگا-رئال مادرید ۱۵ دقیقه 

رئال مادرید در سال 2۰۱۱ به ماالگا در حالی سفر کرد که رونالدو با انگیزه را 
همراه داشت. گل نخست را گونسالو ایگواین به ثمر رساند اما کریستیانو توانست سه 

گل از دقایق 22 تا ۳٧ به ثمر برساند.
۵. رئال مادرید-سلتاویگو ۱4 دقیقه

و  انداخت  راه  به  گل  جشنواره  سلتاویگو  برابر  سال 2۰۱6  در  مادرید  رئال 
مهمانش را ٧ بر یک شکست داد. رونالدو چهار گل به ثمر رساند. سه گل نخست 
در ۱4 دقیقه به ثمر رسیدند. او در دقایق ۵۰ تا 64 سه بار دروازه سلتا را باز کرد و 

چهارمین بار در دقیقه ٧6 گلزنی کرد.
4. اسپانیول-رئال مادرید ۱۳ دقیقه 

دیدار برابر اسپانیول در سال 2۰۱۵ یکی از بازی هایی است که ستاره پرتغالی 
هرگز فراموش نخواهد کرد. او در مدت ۱۳ دقیقه، در دقایق هفت تا 2۰ سه بار دروازه 
تیم کاتاالنی را باز کرد. در ادامه دو گل دیگر هم به ثمر رساند تا یک ریپوکر به نام 

خود ثبت کند. سفیدپوشان در این بازی 6 بر صفر پیروز شدند. 
۳. رئال مادرید-لوانته ۱2 دقیقه 

در فوریه 2۰۱2 رونالدو برابر لوانته در ۱2 دقیقه هت تریک کرد اما نه در زمان 
واقعی چون استراحت بین دو نیمه در هنگام ثبت این رکورد وجود داشت. نخستین 
گل مهاجم پرتغالی در دقیقه 44 به ثمر رسید. او سپس در دقایق 49 و ۵6 هم گلزنی 

کرد. بازی با نتیجه 4 بر 2 به نفع مادرید به پایان رسید. 
2. رئال مادرید-ختافه ۱۰ دقیقه 

رئال مادرید در ژانویه 2۰۱۳ با چهار گل ختافه را شکست داد. رونالدو در این 
دیدار سه گل به ثمر رساند و فاصله سه گل تنها ۱۰ دقیقه بود. او نخستین بار در 

دقیقه 62 گلزنی کرد و آخرین گلش در دقیقه ٧2 به ثمر رسید.
۱. رئال مادرید-گرانادا ۸ دقیقه

گرانادا در آوریل 2۰۱۵ شکست سنگینی را برابر مادرید تجربه کرد و 9 بر یک 
مغلوب شد. ستاره پرتغالی در این دیدار ریپوکر کرد. سه گل نخست رونالدو تنها در 

هشت دقیقه به ثمر رسیدند.

صعود رئال به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛
زیدان: یک بازی کامل را به نمایش گذاشتیم

سرمربی رئال مادرید به تمجید از لوکا مودریچ پرداخت و اعالم کرد که او در 
زمین مانند یک بازیکن ۳۵ ساله دیده نمی شود.

به گزارش آس، رئال مادرید سه شنبه شب در دیدار برگشت یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا ۳ بر یک آتاالنتا را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. 
زین الدین زیدان پس از بازی گفت: به بازیکنان تبریک می گویم. از شروع تا پایان، 
بازی خوبی به نمایش گذاشتیم. از لحاظ دفاعی و با توپ خوب کار کردیم. یک 

بازی کامل به نمایش گذاشتیم. 
سرمربی رئال مادرید افزود: تیم حریف موقعیت گل نداشت. در نهایت گلزنی 
کرد اما تنها یک فرصت گلزنی ایجاد کرد. بازی را خوب کنترل کردیم چون آتاالنتا 
همیشه موقعیت های زیادی را خلق می کند. ما در بازی تهاجمی خوب عمل کردیم. 

زمانی که موقعیت گل داشته باشید و گلزنی کنید عالی است. 
سرمربی فرانسوی درباره عملکرد بازیکنانش گفت: همه می دانیم لوکا مودریچ 
چه بازیکنی است. او ۳۵ سال دارد اما در زمین این موضوع دیده نمی شود. برای 
وینیسیوس جونیور خوشحالم. او پنالتی را گرفت. با سرعتی که دارد می تواند هر 
دفاعی را دچار مشکل کند. او همیشه تالش می کند. زدن گل دوم خیلی مهم بود. 
به خاطر گلزنی مارکو آسنسیو خوشحالم. هم چنان تمرین می کند و فرصت دارد 

بازی کند و گلزنی کند.

امید در اردوی یونایتد؛
کاوانی، پوگبا و فن دبیک به بازی میالن می رسند

پیش از بازی برگشت امروز پنجشنبه 
نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  میالن  برابر 
با بازگشت سه  لیگ اروپا، منچستریونایتد 
ستاره مصدومش به تمرینات امیدهای تازه 

ای برای پیروزی پیدا کرد.
منچستریونایتد در دیدار رفت از دور 
یک هشتم نهایی لیگ اروپا برابر میالن در 
اولدترافورد به تساوی ۱-۱ دست یافت و 
شاگردان سولسشر در وقت های تلف شده 

بازی گل تساوی را از روسونری دریافت کردند.
میالن اکنون با یک گل زده در خانه حریف، در بازی برگشت در سن سیرو دست 
باال را در این بازی دارد و شاگردان اوله گنار سولسشر برای صعود حتما باید گل بزندد.

روز یکشنبه سولسشر گفت که ممکن است پنج بازیکن مصدوم این تیم برای 
دیدار با میالن به ترکیب شیاطین سرخ بازگردند. دانی فن دبیک، ادینسون کاوانی 
و پل پوگبا حاال طبق اعالم رسمی باشگاه پس از رهایی از مصدومیت به تمرینات 

این تیم باز گشته اند.
جدا از این سه تن، تایید شده که داوید دخیا نیز پس از بازگشت از سفری 
که به اسپانیا داشت و بعد از گذراندن دوران قرنطینه، به تمرینات منچستریونایتد 

اضافه شده است.
آنتونی مارسیال، فیل جونز و خوان ماتا تنها مصدومان و غایبان منچستریونایتد 

خواهند بود و سولسشر امروز درباره وضعیت این سه تن صحبت خواهد کرد.
جونز و ماتا به احتمال زیاد قادر به همراهی یونایتد در سفر به میالن نخواهند 
بود اما شانس زیادی وجود دارد که آنتونی مارسیال نیز پیش از این بازی به جمع 

شیاطین سرخ بازگردد.
میالن هم البته اخبار خوبی از بهبودی مصدومیت بازیکنانش دریافت کرد و 
تئو هرناندز، آنته ربیچ و هاکان چالهان اوغلو پس از رهایی از مصدومیت در هفته ای 

که گذشت برابر ناپولی به میدان رفتند.
زالتان ابراهیموویچ نیز در نیمی از جلسه تمرین روسونری به همراه دیگر هم 
تیمی هایش شرکت کرد و او نی زمی تواند آماده به میدان رفتن برابر تیم سابقش باشد.

حمید مطهری در نشست 
تیمش  دیدار  از  پیش  خبری 
برابر نفت مسجدسلیمان اظهار 
کرد: در سال 99 سختی های زیادی را 
تحمل کردیم و تیم به فینال فینال آسیا 
رفت و قهرمان لیگ برتر شد و با حضور 
مدیران جدید آرامش به تیم برگشت تا 
بیاید.  پرسپولیس  بر لب هوادارن  خنده 
انرژی را گذاشتند. ۱۰  بازیکنان نهایت 
ماه تالش بی وقفه انجام دادند. باید پای 
آنها را باید طال گرفت که تالش کردند.

مقابل  تیم ها  همه  افزود:  وی 
پرسپولیس با انگیزه بازی می کنند و باید 
سعی کنیم در دقایق ابتدایی گل بزنیم 
تا جریان بازی به سود ما بشود. ضرب  و 
آهنگ بازی باید توسط تیم ما  کنترول 
بشود. این ریتم و ضرب و آهنگ، مثل 
موجی است که به ساحل می آید. گاهی 
خروشان  گاهی  و  آرام  و  شده  کنترل 
کامال  باید  آهنگ  ضرب  این  می شود. 
مسجدسلیمان  نفت  باشد.  ما  اختیار  در 

در   که  می کند  کار  جدید  فنی  کادر  با 
بازی  جدیدی  آرایش  با  اخیر  بازی  دو 
قابل  و  فوتبال خوب  ان شااهلل  کرده اند. 
نهایت  در  و  بگذاریم  نمایش  به  قبولی 
سه امتیاز بازی را کسب کنیم. وی در 
ادامه درباره وضعیت نقل وانتقاالت تیم 
هم گفت: ما سه بازیکن جذب کردیم که 
در لیست ما بودند. درباره محمد انصاری 

هم باید بگویم سه روز قبل خبرنگاران 
از من سوال کردند که من از این سوال 

تعجب کردم. 
جدایی  احتمال  درباره  مطهری 
بازیکنان  برخی  گفت:  هم  نورالهی 
قراردادشان تمام می شود و این حق را 
بگیرند.  تصمیم  خود  آینده  برای  دارند 
ما  توانمند  و  خوب  بازیکن  نورالهی 

است.  کشیده  زحمت  ما  برای  و  است 
مطرح  مباحث  این  چرا  االن  نمی دانم 
قراردادها  تمدید  بحث  ان ءشااهلل  شود. 
هم به خوبی انجام می پذیرد.وی درباره 
وضعیت عیسی آلکثیر هم گفت: او از ۱۳ 
فروردین می تواند کنار ما باشد اما ما او را 
به خاطر محرومیت در اختیار نداشتیم و 
نمی توانستیم در تمرینات از او بهره ببریم. 

او ناجوانمردانه محروم شد.
در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
پایان درباره ندادن میزبانی به ایران در 
رویدادهای بین المللی هم گفت: خیلی ها 
و  نکردند  البی  ما  مدیران  می گویند 
نتوانستند البی کنند اما باید واقع گرایانه 
از نظر ساختاری ضعیف  نگاه کنیم. ما 
هستیم و شرایط میزبانی را نداشیم. درباره 
البی مدیران هم باید بگویم مدیران سابق 
خیلی هم خوب البی کردن بلد هستند اما 
 AFC برای خودشان البی می کنند که در
پست و مقام داشته باشند و برای فوتبال 

ما البی نکردند.

سال سختی را سپری کردیم؛

مدیران فوتبال ایران البی کردن را بلدن اما برای خودشان!

تی  ن نجا جها یم  مر ن  ا د گر شا
پایانی  هفته  در  پیروزی  با  توانستند 
لیگ برتر فوتبال زنان، جشن قهرمانی 

خود را مقتدرانه در خانه بر پا کنند.
روز گذشته سیزدهمین دوره لیگ 
برتر فوتبال زنان نیز با تعیین قهرمان 
مسابقات  مرحله  دو  گذراندن  از  پس 
در  رسید؛  پایان  به  نهایی  و  مقدماتی 
روز پایانی و در حساس ترین تقابل، تیم 
نخست  مدعی  که  سیرجان  شهرداری 
خانه  در  می رفت،  شمار  به  قهرمانی 
بود، شکست  پذیرای سپاهان اصفهان 
برای  قهرمانی  دادن  دست  از  راه  تنها 
شاگردان جهان نجاتی بود و آن ها همان 
شروع مسابقه و در دقیقه ۳ توسط ملیکا 
قهرمانی  حکم  تا  کردند  گلزنی  متولی 

سیرجانی ها امضا شود.
در ادامه سهیال نظام آبادی کاپیتان 
تیم فوتبال شهرداری سیرجان از روی 
نقطه پنالتی دروازه سپاهان را باز کرد 
شهرداری  برتری  با  نخست  نیمه  تا 
شاگردان  و  کند  پیدا  خاتمه  سیرجان 
جهان نجاتی 4۵ دقیقه تا جشن دومین 
فاصله  برتر  لیگ  در  خود  قهرمانی 
که  شرایطی  در  آن هم  باشند؛  داشته 
شهرداری سیرجان در دو فصل گذشته 
ناکام مانده  با شهرداری بم،  در رقابت 
و دو نایب قهرمانی کسب کرده بود و 
حاال پس از چهار فصل به دنبال تکرار 

قهرمانی بودند.
سیرجان  شهرداری  فوتبال  تیم 
لیگ  قهرمانی  عنوان  به  رسیدن  برای 
مرحله  مسابقه   ۱6 در  زنان  فوتبال 
و  تساوی  دو  تنها  نهایی  و  مقدماتی 
یک شکست داشت و در ۱۳ مسابقه با 
پیروزی از زمین مسابقه خارج شد تا با 
شایستگی عنوان قهرمانی را کسب کند.

تیم شهرداری  بازی همزمان،  در 

بم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی که 
امیدوار بود با شکست شهرداری سیرجان 
و پیروزی مقابل وچان کردستان، جشن 
قهرمانی در خانه به پا کند، در نیمه اول 
شانس  تا  رفت  رختکن  به  گل  بدون 

بمی ها برای قهرمانی به صفر برسد.
ن  ا گرد شا هم  دوم  نیمه  ر  د
درخشان  نمایش  یک  با  جهان نجاتی 
مقابل سپاهان بی انگیزه برای قهرمانی، 
به  توانستند  و  کردند  مدیریت  را  بازی 
گل های بیشتری هم دست پیدا کنند؛ 
رفت طالیی پوشان  بازی  در  که  آن ها 
اصفهانی را با نتیجه 6 بر ۱ گلباران کرده 
با گلزنی هستی فروزنده  این بار  بودند، 
در نیمه دوم توانستند به پیروزی سه بر 
صفر دست پیدا کنند تا قهرمانی قاطعانه 
را در لیگ فوتبال زنان کسب کنند. در 
بازی همزمان تیم شهرداری بم توانست 
با چهار گل شهناز جعفری زاده )دبل(، 

سمانه چهکندی و بهناز طاهرخانی در 
نیمه دوم به پیروزی برسد اما با اختالف 
دو امتیازی نسبت به شهرداری سیرجان 
به  را  نتوانست هشتمین قهرمانی خود 

دست آورد.
صاف کن  جاده  نقِش  در  سپاهان 
امتیاز   6 سیرجان  شهرداری  قهرمانی 
ارزشمند را به این تیم هدیه داد؛ آن ها 
در اصفهان و در خانه شان 6 بار مقابل 
و  شد  باز  دروازه شان  سیرجانی  حریف 
امروز هم در سیرجان، سه بار سبزپوشان 
را  سپاهان  دروازه  توانستند  شهرداری 

فرو بریزند.
فوتبال  تیم  رها  دیدا یان  پا با 
عنوان  به  که  سیرجان  شهرداری 
مقدماتی  مرحله  دوم  گروه  صدرنشین 
به جمع چهار تیم برتر صعود کرده بود، با 
کسب ۱۳ امتیاز نوار سه قهرمانی متوالی 
پرافتخارترین  عنوان  به  بم  شهرداری 

تیم فوتبال زنان را پاره کرد و قهرمان 
فوتبال  برتر  لیگ  دوره  سیزدهمین 

زنان شد.
ن  ا دختر وصف نشدنی  دی  شا
موش شان  فرا نی؛  سیرجا سبزپوش 
کنار  هست،  هم  کرونایی  بود  شده 
ر  کا ز  ا مشعوف  ن  سلفی بگیرا هم 
همتایان  مچ  آن ها  بودند.  بزرگ شان 
دومین  و  بودند  خوابانده  را  همشهری 
جشن  را  سیرجان  شهرداری  قهرمانی 

گرفته بودند.
اول  چهره  جهان نجاتی،  مریم 
فوتبال زنان بود؛ سرمربی که روی دست 
درخشش  رفت.  آسمان  به  شاگردانش 
زنان  رئیس  نایب  مقابل  جهان نجاتی 
بود و حاال سرمربی  فوتبال  فدراسیون 
کاندیدای  سیرجان  شهرداری  قهرمان 
شده  ملی  تیم  سرمربی گری  نخست 

است.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

گهی حصروراثت  
نظر به اینکه علی امیری به شماره شناسنامه ۳۸96 به شرح دادخواست به 
کالسه 22۱ از این شورا در خواست گواهي حصرواثت نموده چنین توضیح داده 
که شادروان  میرزا محمد امیری به شماره شناسنامه ۸44 در تاریخ ۱۳4۱/۱/۱۵ 
در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حین الفوت وي منحصر است به :  

۱_  عبداله امیری فرزند محمد ش ش 2 متولد ۱۳22 صادره از تربت 
حیدریه فرزند متوفی 

2_ شهربانو امیری فرزند سید محمد ش ش ۸4۵ متولد ۱29۱صادره از 
تربت حیدریه، همسر متوفی

ابراهیم امیری فرزند محمد ش ش۵4 متولد ۱۳۳۵صادره از تربت   _۳
حیدریه فرزند متوفی 

4_ اسماعیل امیری فرزند محمد ش ش 29متولد ۱۳۳۱صادره از تربت 
حیدریه فرزند متوفی 

از  صادره   ۱۳4۰ متولد   2٧6۳ محمد ش ش   فرزند  امیری  ۵_ حسن 
تربت حیدریه فرزند متوفی 

متولد  فرزند سید یحیی ش ش ۱۱۱۵  بیگم حسینی مقدم  بی  بی   _6
۱۳۰٧صادره از تربت حیدریه همسر متوفی 

ماده  استناد  به  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   
و  دارد  اعتراضی  تا هرکس  نماید  آگهی می  نوبت  امور حسبي یک  ۳62 ق 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
سید حسین حسین زاده  

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن

آگهی حصروراثت  
نظر به اینکه علی امیری به شماره شناسنامه ۳۸96 به شرح دادخواست 
به کالسه 222 از این شورا در خواست گواهي حصرواثت نموده چنین توضیح 
داده که شادروان شهربانو امیری به شماره شناسنامه ٧ در تاریخ ۱۳6۰/۵/۱ 
در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حین الفوت وي منحصر است به :  

۱_  عبداله امیری فرزند محمد ش ش 2 متولد ۱۳22 صادره از تربت 
حیدریه فرزند متوفی 

ماده  استناد  به  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   
و  دارد  اعتراضی  تا هرکس  نماید  آگهی می  نوبت  امور حسبي یک  ۳62 ق 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
سید حسین حسین زاده  

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن

آگهی حصروراثت  
نظر به اینکه علی امیری به شماره شناسنامه ۳۸96 به شرح دادخواست 
به کالسه 22۳ از این شورا در خواست گواهي حصرواثت نموده چنین توضیح 
  ۱۳٧۸/4/2 تاریخ  در   2 به شماره شناسنامه  امیری  عبداله  داده که شادروان 
در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حین الفوت وي منحصر است به :  

از  فرزند عبداله ش ش ۳۰۳۱ متولد ۱۳۵۰ صادره  امیری  فاطمه    _۱
تربت حیدریه فرزند متوفی 

2_ آمنه امیری فرزند عبد اهلل ش ش 2۸۵۰ متولد ۱۳4٧ صادره از تربت 
حیدریه فرزند متوفی 

۳_ عزت امیری فرزند عبد اهلل ش ش ۳۸9۵متولد ۱۳۵6صادره از تربت 
حیدریه فرزند متوفی 

4_ علی امیری فرزند عبد اله ش ش ۳۸96 متولد ۱۳۵9 صادره از تربت 
حیدریه فرزند متوفی 

از تربت حیدریه همسر  ۵_ زینب عادلی ش ش ۳۱متولد ۱۳29صادره 
متوفی

ماده  استناد  به  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   
و  دارد  اعتراضی  تا هرکس  نماید  آگهی می  نوبت  امور حسبي یک  ۳62 ق 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
سید حسین حسین زاده  

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن

آگهی حصروراثت  
نظر به اینکه علی براتی به شماره شناسنامه ۳9۰۱به شرح دادخواست به 
کالسه 24٧ از این شورا در خواست گواهي حصرواثت نموده چنین توضیح داده 
که شادروان محمد حسن براتی به شماره شناسنامه ۱۸4٧ در تاریخ ۱۳99/۱2/۱۱ 

در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حین الفوت وي منحصر است به :  
۱_  حسین براتی فرزند محمد حسین ش ش ۳2۵4 متولد ۱۳۵۰ صادره 

از تربت حیدریه فرزند متوفی
2_ عباس براتی فرزند محمد حسین ش ش ۳26۳متولد ۱۳6۱صادره از 

تربت حیدریه فرزند متوفی 
از  براتی فرزند محمد حسین ش ش ۳9۰۱متولد ۱۳۵6صادره  ۳_ علی 

تربت حیدریه فرزند متوفی 
۰69۰۰۳۰2۵۸متولد  ش  ش  حسین  محمد  فرزند  براتی  مصطفی   _4

۱۳6۸صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی 
۵_ محمد رضا براتی فرزند محمد حسین ش ش ۳9۳متولد ۱۳6۵صادره 

از تربت حیدریه فرزند متوفی 
6_ مبارکه براتی فرزند محمد حسین ش ش ۳2۵۵متولد ۱۳۵2صادره از 

تربت حیدریه فرزند متوفی 
٧_ علی جمعه فرزند محمد حسین ش ش ۳9۰2 متولد ۱۳۵٧صادره از 

تربت حیدریه فرزند متوفی 
از  ۱۳6۳صادره  6۰متولد  محمد حسین ش ش  فرزند  براتی  مهدی   _۸

تربت حیدریه فرزند متوفی 
9_ محمد براتی فرزند محمد حسین ش ش ۰69۰4۳99۱۱متولد ۱۳٧2 

صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی 
۱۰_ خیر النساء کفاش فرزند حیدر علی ش ش 2۳4۵ متولد ۱۳29صادره 

از تربت حیدریه همسر متوفی 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳62 ق امور 
حسبي یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

سید حسین حسین زاده  
رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن

با برتری مقابل سپاهان صورت گرفت؛

شهرداری سیرجان قهرمانان لیگ برتر فوتبال زنان
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به  آغاز  از  نهاد کتابخانه های عمومی کشور  دبیر کل 
مناطق  در  نوروز  دوم  هفته  در  عمومی  کتابخانه های  کار 
افتتاح 4  زرد رنگ خبر داد و پیگیری مطالبات کتابداران و 
نهاد  این  برنامه های  از  را   ۱4۰۰ سال  در  مرکزی  کتابخانه 

فرهنگی اعالم کرد.
فعالیت مجازی کتابخانه  به  اشاره  با  علیرضا مختارپور 
های عمومی کشور در تعطیالت نوروزی گفت: نظر به این 
که یکی از اولویت های حفظ سالمت مردم ایران، سفر نرفتن 
است و دولت نیز محدودیت هایی را در نظر گرفته، کتابداران و 
کتابخانه های عمومی کشور در مدت تعطیالت فعالیت مجازی 
خود را چون ماه های گذشته ادامه می دهند و از هفته دوم 
تعطیالت نوروزی، کتابخانه ها با رعایت شیوه نامه های قبلی، 

کار خود را آغاز خواهند کرد.
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی درباره طرح های 
نوروزی این نهاد فرهنگی، اظهار داشت: در سال ۱4۰۰ ما 
برای  مهدویت  ویژه  های  برنامه  که  داریم  شعبان  نیمه  دو 

بزرگداشت این رویداد را آغاز خواهیم کرد و در طول سال نیز 
برنامه های متنوع علمی و ادبی خواهیم داشت.

مختارپور گسترش کتابخانه های عمومی کشور و پیگیری 
مطالبات کتابداران و نیاز به افزایش تسهیالت و حقوق آن ها 
نهاد کتابخانه ها در سال ۱4۰۰  برنامه های  از مهم ترین  را 
برشمرد و افزود: در سال 9٧ کتابخانه های مرکزی بجنورد و 
مشهد، در سال 9۸ کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران و در 
سال 99 کتابخانه مرکزی  یزد را افتتاح کردیم و امیدواریم 
شرایطی فراهم شود، که 4 تا 6 کتابخانه مرکزی دیگر نیز در 

سال پیش رو کار خود را آغاز کنند.
وی ادامه داد: با وجود پیگیری های بسیار و متعدد از 
دولت متاسفانه هنوز بخشی از افزایش حقوق کتابداران در روند 
اجرایی قرار نگرفته است و ما هنوز منتظر اختصاص بودجه به 
نهاد برای این منظور هستیم و در سال آینده، این موضوع را 
به طور جدی پی خواهیم گرفت و ان شااهلل  نسبت به افزایش 

حقوق کتابداران و کارکنان نهاد اقدام می کنیم.

پیگیری مطالبات کتابداران و افتتاح 4 کتابخانه مرکزی در سال 1400

با  صالحی  عباس  سید 
تشریح ابعاد مختلف استفاده از 
فضای مجازی در فعالیت های 
فرهنگی، نسبت به دست یابی به نوعی 
کتابخانه های  فعالیت  برای  مدل سازی 
عمومی در فضای مجازی ابراز امیدواری 

کرد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه 
اطالع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی 
هیئت  جلسه  هشتمین  و  چهل  کشور، 
کشور  عمومی  کتابخانه های  امنای 
با  اسفند(   26 )سه شنبه  دیروز  عصر 
حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
مختارپور،  علیرضا  اسالمی،  ارشاد  و 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
کشور، مهری پریرخ و هوشنگ مرادی 
نهاد،  امنای  هیئت  اعضای  از  کرمانی، 
هادی جعفری نژاد، رییس امور فرهنگ، 
و  برنامه  سازمان  ورزش  و  گردشگری 
معاون  جوادی،  محسن  کشور،  بودجه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  امور 
اسالمی همچنین معاونین و مدیران نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.

سید عباس صالحی، در این جلسه 
اعیاد شعبانیه  فرارسیدن  تبریک  ضمن 
می رسد  نظر  به  گفت:  سخنانی  طی 
کرونایی،  وضعیت  دلیل  به   99 سال 
فضای  در  ای  ویژه  و  خاص  شرایط 
کشور پدید آورد و تبعا نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور به واسطه شرایط خاص 
همچنین  و  اجتماعی اش  رتباطات  ا
فضای خاصی که برای حضور کودکان 
این  از  است،  کرده  فراهم  نوجوانان  و 

شرایط متاثر شد.
بازخوانی و بهره برداری از تجربیات 

فعالیت در فضای مجازی
وی توجه به فضای مجازی در سال 
99 را یک تجربه مغتنم دانست و گفت: 
ما باید برای فعالیت های سال ۱4۰۰ و 
قرن جدید این تجربه را بازخوانی و از آن 
استفاده کنیم. به طور قطع فضای حقیقی 
فضای قابل حذف نیست و دارای ویژگی 
هایی است که فضای مجازی فاقد آن 
است. از جمله ارتباطات چهره به چهره 
حقیقی  فضای  که  عاطفی  تاثیرات  و 
فضای  اساس  این  بر  کند.  می  ایجاد 
کارکردهای  تمام  تواند  نمی  مجازی 
از  اما  باشد.  داشته  را  حقیقی  فضای 
فضای  که  می آید  نظر  به  دیگر  سوی 
ما  برای  را  خاصی  تجربه های  مجازی 

ایجاد کرده است.
ارتباطات در فضای مجازی در حال 
طی کردن مسیری با یک فاصله زمانی 
و فناوری بود که کرونا این فاصله را کم 
کرد. کشورهای پیشرفته جهان در حوزه 
آموزش و توسعه فرهنگ مکتوب، حوزه 
هنر و حوزه کتابخانه ها در حال طی کردن 
مراحلی بودند که شاید اگر سرایت کرونا در 
کشور ما رخ نمی داد، ما پس از ۱۰ سال به 
گام های امروز آنها می رسیدیم؛ اما اتفاقاتی 
که در فضای پاندمی کرونا پدید آمد و این 
اتفاق را به موضوعی جهانی تبدیل کرد، 
باعث شد کشور ما نیز در تمام حوزه ها 
وارد این فضا شود و زیرساخت ها، برنامه 
ها و رویدادهای خود را متناسب با این 

فضا تنظیم کند.
فضای  از  استفاده  مختلف  ابعاد 

مجازی در فعالیت های فرهنگی
به  اشاره  با  صالحی  عباس  سید 
تجربه های صورت گرفته در فعالیت در 
فضای مجازی گفت: به نظر می آید که 
ما باید در سه بخش فضای مجازی را 
جدی بگیریم و از تجربه های سال 99 
در  بگیریم؛  بهره  کتابخانه ها  حوزه  در 
وهله اول باید به فضای مجازی را باید 
به عنوان یک »فضای جایگزین« برای 
چراکه  گرفت.  نظر  در  حقیقی  فضای 
شرایط کرونا نشان داد که ممکن است 
سال  در  مصائب  و  مسائل  نوع  این  از 
۱4۰۰ و سال های آینده نیز رخ دهد و 
اگر رویدادی باعث شد فعالیت در فضای 
مجازی  فضای  شود،  تعطیل  حقیقی 
در  جایگزین  فضای  یک  عنوان  به  را 
اختیار داشته باشیم؛ چراکه فعالیت های 
فرهنگی، هنری و در بحث ما کتابخانه 

ها تعطیل بردار نیست.
وی افزود: در وهله دوم باید فضای 
تکمیل  »فضای  عنوان  به  را  مجازی 
نظر  در  حقیقی  فضای  برای  کننده« 
فعالیت های  که  حالی  در  یعنی  داشت. 

حال  در  حقیقی  فضای  در  فرهنگی 
انجام است، فضای مجازی نیز به عنوان 
یک فضای مکمل به کمک بیاید و به 
عنوان مثال همین طور که در گزارش 
دوستان اشاره شد، افرادی در سیستان 
و بلوچستان امکان بهره مندی از سخنان 
پیدا  را  تهران  در  استادانی  تجربیات  و 
 کنند. ما رویدادهای مختلفی را داریم که 
می توانیم آنها را از طریق فضای مجازی 
امتداد دهیم و همیشه یک پیوست به 
فضای مجازی برای هر برنامه در فضای 

حقیقی ایجاد کنیم.
امروز ما در هر حوزه ای صرفاً یک 
مجموعه مخاطب نداریم و در کنار هر 
مجموعه مخاطب حقیقی یک مجموعه 
برای  باید  نیز  مجازی  فضای  مخاطب 
خودمان در نظر بگیریم و از این برهه 
زمانی به بعد اجرا و برگزاری برنامه ها 
را به صورت دو ساحتی در نظر بگیریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
سومین جنبه استفاده از فضای مجازی 
گفت: در وهله بعد نیز باید به »فرصت 
های خاص فضای مجازی« توجه داشت. 
از این جهت که فضای مجازی فرصت 
های ویژه ای در اختیار ما می گذارد که 
فضای حقیقی از آنها بی بهره است. سال 
99 با همه تهدید ها و آسیب هایی که به 
واسطه شیوع بیماری کرونا برای جهان و 
ایران داشته و جنبه های مختلف زندگی 
ما از جمله حوزه فرهنگی و به طور خاص 
حوزه کتابخانه ها را درگیر خود کرده، اما 
می تواند منشاء یک فرصت جدید باشد 
به عنوان خلیفه  انسان  ویژگی  اصاًل  و 
الهی هم این است که می تواند تهدیدها 
را تبدیل به فرصت کند.تالش برای ارائه 
مدل سازی از فعالیت های کتابخانه ها در 

فضای مجازی
توجه  با  ان شاءاهلل  داد:  ادامه  وی 
به هر سه وجه یاد شده از کارکردهای 
فضای مجازی بتوانیم بیشترین استفاده 
بازخوانی  یک  و  ببریم  فضا  این  از  را 
در  که  فعالیت هایی  نوع  درباره  دقیق 
حوزه کتابخانه های عمومی در فضای 
گرفته،  صورت   99 سال  طی  مجازی 
سازی  مدل  نوع  یک  و  باشیم  داشته 
در  عمومی  کتابخانه های  فعالیت  برای 

فضای مجازی ارائه دهیم.
ه  ر با ر د لحی  صا عباس  سید 
فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی 
آقای  جناب  از  گفت:   ۱۳۳99 سال  در 
ایشان  همکاران  مجموعه  و  مختارپور 
در نهاد کتابخانه های عمومی کشور به 
در  گرفته  های صورت  فعالیت  واسطه 
سال جاری تشکر و قدردانی می کنم؛ چرا 
که توانستند با شرایط خاص کرونایی و 
اقتصادی این سال را به پایان برسانند 
به  مختلف  حوزه های  در  توفیقاتی  و 
امید  خداوند  عنایت  با  آورند.  دست 
داریم که سال ۱4۰۰ سال بهتری برای 
فرهنگ  و حوزه  کتابخانه های عمومی 
مکتوب و همچنین برای کتابداران و کلیه 

کارکنان کتابخانه های عمومی باشد.
تالش مجدانه نهاد برای افزایش 

سهم کتابخانه ها از بودجه ۱4۰۰
در ادامه این مراسم دبیرکل نهاد 

بیان  به  کشور  عمومی  کتابخانه های 
سرفصل اقدامات صورت گرفته در نهاد 
طی سال ۱۳99 پرداخت و گفت: نکته ای 
که جا دارد اشاره کنم این است که در 
بحث بودجه ما تالش زیادی کردیم و 
مراجعات بسیاری به نمایندگان مجلس 
داشتیم و در نهایت بر اساس آنچه که 
عدد  یک  گرفته،  صورت  مجلس  در 
نهاد  بودجه  با  قیاس  در  خوبی  نسبتا 
با  امیدواریم  در جداول اضافه شده که 
تصویب قطعی مجلس در روزهای باقی 
مانده، بودجه نهاد مقداری افزایش پیدا 
کند و در سال آینده از سازمان برنامه و 
بودجه توقع داریم که در تخصیص هم 
به ما کمک کنند تا بتوانیم هم در بخش 
معیشت کتابداران و هم در فعالیت های 
کتابخانه ای و کتابخوانی ارتقاء مناسبی 

داشته باشیم.
علیرضا مختارپور، در ادامه با اشاره 
در  شده  افتتاح  کتابخانه های  تعداد  به 
بیشتر  حمایت  لزوم  بر  جاری،  سال 
در  حمایت  برای  مسئول  دستگاه های 
حوزه تأمین منابع کتابخانه های عمومی، 
تاکید کرد و گفت: در جدیدترین شماره 
نشریه »کتاب خوان« که به ارائه گزارش 
فعالیت های نهاد اختصاص دارد، عالوه 
ماه   2 در  شده  انجام  فعالیت های  بر 
اخیر، گزارش هایی به همراه تصاویری 
سال  در  که  کتابخانه هایی  تمام  از 
همچنین  و  آمده  شده،  افتتاح   ۱۳99
از  شده  افتتاح  کتابخانه های  تمام  آمار 
سال ۱۳9۳ تاکنون با مشخصات کامل 
که  است  شده  ارائه  و  مستندسازی  
امیدواریم حمایت های الزم برای تأمین 

منابع این کتابخانه ها صورت بگیرد.
تشریح مهم ترین فعالیت های نهاد 

در سال ۱۳99
در ادامه معاون توسعه کتابخانه ها 
و ترویج کتابخوانی نهاد به تشریح اهم 
فعالیت ها و اقدامات در نهاد طی یکسال 
گذشته پرداخت و گفت: به لطف خدا در 
سال ۱۳99 بیش از یکصد کتابخانه به 
کشور  عمومی  کتابخانه های  مجموعه 
دیگر  کتابخانه  چند  البته  شد.  اضافه 
نیز آماده افتتاح بود که به دلیل تراکم 
برنامه ها در ایام پایانی سال، به سال آینده 
موکول شد و از ابتدای سال ۱4۰۰ افتتاح 

کتابخانه ها را پی خواهیم گرفت.
این  تشریح  در  رمضانی  مهدی 
موضوع گفت: ما در بخش کتابخانه های 
نهادی رشد ثابت و قابل توجهی داشتیم، 
کتابخانه های  حوزه  در  متاسفانه  اما 
به  بودیم؛  روبه رو  کاهش  با  مشارکتی 
طوری که از سال ۱۳92 تا کنون حدود 
سرجمع  از  مشارکتی  کتابخانه  یکصد 
کتابخانه های عمومی حذف شده است. 
اما در بخش کتابخانه های خودگردان و 
گذشته  ماه   ۳ طی  مطالعه،  سالن های 
حدود 4۰ مجوز تأسیس صادر شده است 
که بخشی از روند کاهش کتابخانه های 

مشارکتی را جبران کرده است.
 مهمترین کتابخانه ای که در سال 
۱۳99 افتتاح شد، کتابخانه مرکزی یزد 
بود که پس از 2۵ سال به بهره برداری 
آماده  از یکسال گذشته  البته  رسید که 

شرایط  دلیل  به  که  بود  برداری  بهره 
خاص کرونایی در اسفند ماه سال جاری 

به بهره برداری رسید.
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج 
برنامه های  تشریح  در  نهاد  کتابخوانی 
ترویجی نهاد گفت: در سالی که گذشت 
طرح »راویان بالندگی« به همت محافل 
از ۳۱  آن  که طی  شد  اجرا  نهاد  ادبی 
پیشکسوت  شاعر   42 درگذشته،  شاعر 
و ۳۱ شاعر فعال جوان در حوزه انقالب 
با  خوشبختانه  که  شد  تجلیل  اسالمی 
شد.  همراه  خوبی  بازخورد  و  استقبال 
در شرایطی که در سال گذشته به دلیل 
برگزاری  امکان  کشور  خاص  شرایط 
نبود،  فراهم  »کتابخانه گردی«  طرح 
همزمان  و  جاری  سال  اسفندماه  در 
در  طرح  این  نهاد،  تاسیس  سالروز  با 
کتابخانه های تازه تأسیس و بازگشایی 
رایگان  و عضویت  درآمد  اجرا  به  شده 
از خدمات  و بخشودگی جرایم دیرکرد 

جنبی این برنامه بود.
زی  مجا پویش   : د و فز ا وی 
کتابداران  آن  »کتابخانه من« که طی 
با تهیه کلیپی به معرفی کتابخانه محل 
خدمت خود می پردازند تا کنون با ارسال 
۵۳2 اثر در حال برگزاری است که در پی 
استقبال خوب کتابداران مهلت شرکت در 
این پویش تا ۱۵ فروردین ماه تمدید شد. 
بنیاد مستضعفان  با همکاری  همچنین 
در  »درخت یاری«  طرح  علوی  بنیاد  و 
حدود 6۰۰ کتابخانه عمومی که ظرفیت 
کاشت نهال را داشتند اجرا شد و طی آن 
قریب به 6 هزار اصله نهال در محوطه 
کتابخانه های عمومی در سراسر کشور 
»مرور  آموزشی  مسابقه  شد.  کاشته 
مسابقه  و  کتابداران  ویژه  نویسی« 
کتابخوانی شهید سلیمانی با مشارکت 6 
هزار نفر و مشارکت در جشنواره شهید 
باقری نیز از دیگر برنامه های ترویجی 
نهاد در این مدت بود.رمضانی در ادامه 
با اشاره به انتشار چهار شماره از کتاب 
»هدهد سفید« در سال ۱۳99 گفت: این 
تولید محتوا  تقویت  با هدف  کتاب که 
برای گروه سنی نوجوان تولید می شود، 
در سال جاری به دو صورت الکترونیکی 
و مکتوب منتشر و در اختیار عالقه مندان 
قرار گرفت. همچنین محافل ادبی نهاد 
مختلفی  برنامه های  سال  این  در  نیز 
اجرا  به  مختلف  مناسبت های  به  را 
به  می توان  جمله  آن  از  که  درآوردند 
کودک  »شعر  حماسه«،  راوی  »بانوان 
و نوجوان«، جشنواره »آوای کتابخانه« 
و بسیاری دیگر اشاره کرد.معاون توسعه 
کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد در 
ادامه به برگزاری جشنواره »کتاب خوان 
و رسانه« اشاره کرد و گفت: این جشنواره 
به همت اداره کل روابط عمومی و امور 
اهالی  خوب  استقبال  با  نهاد  بین الملل 
رسانه مواجه شد؛ قرار بود اختتامیه آن 
در سالروز تاسیس نهاد در ۱٧ اسفند ماه 
برگزار شود، اما به دلیل محدودیت ها و 
مهلت  رسانه  اهالی  استقبال  همچنین 
آینده  سال  به  و  تمدید  آن  در  شرکت 
موکول شد. خوشبختانه علی رغم همه 
کتابخوانی  جشنواره  موجود  تنگناهای 

استقبال خوب مخاطبان  با  نیز  رضوی 
که  شد  برگزار  الکترونیکی  صورت  به 
مفصل  صورت  به  پیشتر  آن  گزارش 

ارائه شده است.
کودکان  ویژه  جایگاه  به  توجه  با 
و نوجوانان در کتابخانه های عمومی، با 
حمایت آستان قدس رضوی 2۰۰ هزار 
دفتر نقاشی برای این گروه سنی تولید 
شده که به امید خدا توزیع آن به زودی در 
کتابخانه های عمومی آغاز خواهد شد که 
این اتفاق بسیار دلگرم کننده بوده است 
و عزیزان در آستان قدس رضوی برای 
استمرار این گونه حمایت های خود قول 
مساعد داده اند. همچنین استقبال گسترده 
از جشنواره کتابخوانی رضوی به طراحی 
اپلیکیشن جامع مسابقات نهاد منجر شد 
که این اپلیکیشن هم برای فعالیت های 
نهاد و هم برای سایر دستگاه های دیگر 
که بخواهند در این حوزه فعالیت کنند 

قابل استفاده است.
ادامه داد: ساخت  مهدی رمضانی 
کلیپ های معرفی کتاب که این روزها در 
حال پخش از تلویزیون است نیز از دیگر 
اقدامات نهاد در حوزه ترویج کتابخوانی 
بوده است. همچنین همایش بین المللی 
»کارکردهای کتابخانه های عمومی« به 
همت انجمن ارتقاء کتابخانه های عمومی 
کتابخانه های  کل  اداره  همکاری  و 
شد  برگزار  خوزستان  استان  عمومی 
به  بین المللی  استاد   ۸ آن  طی  که 
بازخورد  که  پرداختند  مقاله   ۱۰ ارائه 
بسیار خوبی داشت و به امید خدا نتایج 
فعالیت های  در  آن  دستاوردهای  و 
بود. خواهد  مشاهده  قابل  کتابخانه ها 

ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه  معاون 
ساماندهی  روند  درباره  نهاد  کتابخوانی 
به نسخ خطی موجود در کتابخانه های 
عمومی نیز گفت: امسال تمام مجموعه 
نسخ خطی و آثار مکتوب چاپ سنگی 
و سربی در کتابخانه ها شناسایی شد که 
مجموعا چیزی بیش از 4٧ هزار نسخه در 
کتابخانه های عمومی را شامل می شود. 
بر این اساس یک بخش ویژه نسخ خطی 
در استان های مختلف تشکیل شده است 
که موضوع آموزش کارشناسان این حوزه 
انجام شده و در حال حاضر در حال نسخه 

برداری از این آثار هستیم.
ایجاد  موضوع  به  ادامه  در  وی 
اطالعاتی  پایگاه های  به  دسترسی 
گفت:  و  کرد  اشاره  کتابخانه ها  در 
اصلی  خدمات  از  یکی  موضوع  این 
کتابخانه های عمومی در دنیا بوده است. 
پیش از این نهاد اقدام به اه اندازی یک 
بوده که طبیعتا  اطالعاتی کرده  پایگاه 
و  اقدامات  با  اما  بود.  محدود  بسیار 
حاضر  حال  در  شده،  بسته  که  قرارداد 
امکان دسترسی به بیش از ۱۸۰۰ پایگاه 
علمی و اطالعاتی برخی از کتابخانه های 
منتخب به صورت آزمایشی ایجاد شده 
کتاب  »تحویل  طرح  همچنین  است. 
درب منازل« نیز در سراسر کشور آغاز 
شده و طرح »کوله کتاب« ویژه عشایر 

کشور نیز به اجرا رسیده است.
در  نهاد  فعالیت  درباره  رمضانی 
به  گفت:  نیز  خاص  گروه های  حوزه 

تحقیق عرض می کنم که در بحث ارائه 
گروه های  برای  منابع  تولید  و  خدمات 
دستگاه  هیچ  حاضر  حال  در  خاص، 
دیگری به جز نهاد در این حوزه فعالیت 
نمی کند. به لطف خدا اتفاقات خوبی در 
این حوزه افتاده و همه استان ها دارای 
بخش نابینایان هستند و ارتباطات خوبی 
با انجمن های تخصصی نابینایان استانی 
دارند. همچنین اتفاقات خوبی در حوزه 
ناشنوایان رخ داده که کارهای آموزشی 
آن انجام شده و شهر شیراز به صورت 
برای  محتوا  تولید  مسئولیت  پایلوت 
دارد که گزارش  بر عهده  را  این گروه 
عملیاتی خدمات آن نیز در جلسات آتی 

ارائه خواهیم داد.
 به روز رسانی نرم افزار سامان و 
افزار سامان  زیرساخت های نهاد و نرم 
که نرم افزار اصلی کتابخانه های عمومی 
است و تمام فعالیت های کتابخانه ها ذیل 
این نرم افزار در حال انجام است، یکی 
افزار  نرم  این  ارتقاء  ما  اولویت های  از 
بوده که به همت معاونت برنامه ریزی، 
انجام  به  اطالعات  فناوری  و  پژوهش 
شد  تالش  همچنین  است.  رسیده 
نهاد  داخلی  فرایندهای  که  هرآنچه 
کتابخانه های عمومی محسوب می شود 
در قالب دستورالعمل تدوین شود و به 
کشور  سراسر  عمومی  کتابخانه های 
ابالغ شود که تا کنون ۱2 دستورالعمل 
تهیه و ارسال شده که تا تدوین و ابالغ 
۳۰ دستورالعمل الزم این روند ادامه پیدا 

خواهد کرد.
وی در ادامه به انعقاد ۸ تفاهمنامه 
در سال  تفاهمنامه محلی  و ۱۱۳  ملی 
این  انعقاد  گفت:  و  کرد  اشاره   ۱۳99
تفاهمنامه ها به پیشبرد امور نهاد بسیار 
کمک کرده و خواهد کرد. همچنین در 
حوزه خیرین در سال ۱۳99 تعداد 49 باب 
ساختمان، ۵ قطعه زمین و یک دستگاه 
کتابخانه سیار به نهاد اهدا شد. در حوزه 
منابع نیز با توجه به کمکی که سازمان 
مدیریت در تخصیص بودجه داشتند، پس 
از یک سال و نیم توقف در خرید منابع، 
توانستیم بیش از 6۵۰ هزار نسخه کتاب 

برای کتابخانه ها ارسال کنیم.
به  داخلی  موانع  رفع  برای  تالش 

منظور تأمین منابع کتابخانه ها
گردشگری  فرهنگ،  امور  رییس 
و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور 
نیز که از طریق ارتباط تصویری در این 
نشست حضور داشت طی سخنانی گفت: 
ردیف اصلی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور که حدود 2۰۰ میلیارد تومان بوده، 
در سال 99 تقریبا نزدیک به ۱۰۰ درصد 
تخصیص گرفت، گرچه ممکن است این 
مبلغ متناسب با نیاز این دستگاه نباشد  
خود  تالش  مجموعه  این  در  ما  اما 
اعتبار  این  حداکثر  اختصاص  برای  را 
و  حقوق  افزایش  عالوه  دادیم.  انجام 
اتفاق  سال  هر  ابتدای  که  دستمزدی 
می افتد، با پیگیری های آقای مختارپور 
و همکاران شان حدود ۱۸ درصد هم رشد 
باید در نظر  از ۵۰ درصدی که  حقوق 
گرفته می شد، اعمال شد. به طور کلی 
امسال  که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
در دولت داشتیم، نسبتا حمایت خوبی از 
نهاد صورت گرفت.هادی جعفری نژاد، 
سال  برای  نهاد  بودجه  وضعیت  درباره 
آینده نیز گفت: بودجه نهاد برای سال 
۱4۰۰ در الیحه با حدود ۳٧ درصد رشد 
پیشنهاد شده که البته هنوز نهایی نشده 
است. اما اگر همه چیز به خوبی پیش 
برود به نظر می رسد که سال آینده سال 
عمومی  کتابخانه های  حوزه  در  بهتری 
در  اگر  امیدواریم  بود. همچنین  خواهد 
حوزه تأمین منابع کتابخانه های عمومی 
موانعی وجود دارد، با دستور جناب آقای 
تا  برطرف شود  داخلی  موانع  این  وزیر 
بتوانیم کتاب های به روز را به کتابخانه ها 
تزریق کنیم که امیدواریم با مساعدت و 
همراهی جناب آقای دکتر جوادی این 

نقیصه برطرف شود.
همچنین هوشنگ مرادی کرمانی 
و مهری پری رخ از دیگر اعضای هیئت 
با  کشور  عمومی  کتابخانه های  امنای 
تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه 
 ،۱۳99 سال  در  عمومی  کتابخانه های 
موضوع پیگیری های صورت گرفته برای 
افزایش بودجه نهاد را بهترین عیدی به 
کتابداران و کارکنان کتابخانه ها دانستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد؛

لزوم ایجاد مدل سازی برای فعالیت کتابخانه های عمومی  در فضای مجازی

»باخه یعنی الکپشت«؛ از آروزهای بربادرفته تا حسرت های 
ناتمام

 ، فته ر د با بر ی  ها ز و ر آ
جاه طلبی های بی پایان، حسرت های 
دوست  و  داشتن ها  دوست  مکرر، 
بیمارگونه  و  سالم  نداشتن های 
در  مطرح  موضوعات  جمله  از  و... 
»باخه  کتاب  آدم های  سرگذشت 
یعنی الک پشت« است که به تازگی 
از سوی انتشارات کتاب نیستان روانه 

بازار شده.
شاید هیچ سبک ادبی دیگری 
ادبیات  در  کوتاه  داستان  از  غیر 
داستانی آن هم در روزهای شلوغ 
زندگی شهری و هیاهوی آمد و شد 

آدم ها جذاب نباشد.
داستان کوتاه گونه ای از ادبیات داستانی است که نسبت به رمان یا داستان 
بلند حجم بسیار کم تری دارد و نویسنده در آن برشی از زندگی یا حوادث را 
می نویسد درحالی که در داستان بلند یا رمان، نویسنده به جنبه های مختلف 
زندگی یک یا چند شخصیت می پردازد و دستش برای استفاده از کلمات باز 
است. به همین دلیل ایجاز در داستان کوتاه مهم است و نویسنده نباید به 

موارد حاشیه ای بپردازد.
داستان کوتاه مزیت استفاده از زمان در کوتاه ترین لحظات را )مانند 
سفرهای روزمره در مترو و اتوبوس و تاکسی یا صف انتظار برای مالقات با 
دکتر و هرجایی که پاره ای زمان مرده وجود دارد که می توان به بطالت نگذراند( 
به شدت ممکن می سازد؛ در کوتاه زمانی با قهرمان داستان همراه می شوید و 
با حداقل تمرکز مخاطب داستانی می شوید که نویسنده برایتان نقل می کند.

البته این کوتاهی داستان به منزله به کیفیتی آن نیست و بسته به قدرت 
قلم نویسنده و میزان موفقیت وی در همراه کردن مخاطب، می تواند بسیار 
اثرگذار باشد به صورتی که روزها درگیر شخصیت داستانی شوید که در کسری 

از ساعت و در شلوغ ترین معبر زندگی روزمره خوانده اید.

باخه یعنی الکپشت
کتاب باخه یعنی الک پشت مجموعه یازده داستان کوتاه از الهام اشرفی 
که به تازگی از سوی انتشارات کتاب نیستان به چاپ رسیده، کتابی از این 
دست است؛ کتابی که به خصوص به دلیل دربرگرفتن مولفه های بسیارش با 
زندگی بیشمار آدم ها و به ویژه زنان )چرا که تقریبا تمام قصه های این کتاب 
به جز داستان طوطی و مغازه دار، راویانی زن و دختر دارد( برای مخاطب 
قابل لمس و همزادپنداری است؛ دختر دانشجو، دختری که در یک فروشگاه 
صندوق دار است، زن مطلقه ای که دنبال کنندگان زیادی در اینستاگرام به 
دلیل مهارت آشپزی دارد، زنی که با عشق ازدواج کرده و حاال نمی خواهد 
زندگی را با همسرش ادامه دهد و ... راویان داستان های مختلف این کتاب 
هستند؛ کتابی که به رغم کوچکی جثه و تعداد صفحاتش قدرت همراه ساختن 

مخاطب را با خود دارد.
یکی از نکات جذاب این کتاب دنبال کردن سرنوشت راوی هر قصه 
در دل قصه بعدی است؛ موضوع هوشمندانه ای که نویسنده با ظرافت و در 
خالصه ترین شکل ممکن بیان می کند و مخاطب را از پس سرانجام قصه 

قبلی اش بی جواب رها نمی سازد.
آروزهای بربادرفته، جاه طلبی های بی پایان، حسرت های مکرر، دوست 
داشتن ها و دوست نداشتن های سالم و بیمارگونه، نقاب های دروغین آدم ها 
در زندگی شلوغ شهر، رویاهای رنگین، دردهای گذشته و بی سرانجامی های 
آینده از جمله موضوعات مطرح در سرگذشت آدم های قصه های مختلف این 

کتاب است.

سودای آغوش تو
در بخشی از این کتاب با عنوان سودای آغوش تو آمده است:

دلیل آشتی کردنم با حیاط رسیدگی همسایه ها و مدیر ساختمان به آن هم 
بود. چند ماه پیش از هر واحد سیصدهزار تومان گرفتند و چند درخت و گل و 
گلدان و دو نیمکت فلزی مثل توی پارک ها گذاشتند توی حیاط. اوایل که به 
حیاط می آمدم بچه ها نزدیکم نمی شدند، ولی تازگی ها باهام دوست شده اند. 
شاید چون فکر می کنند من که هم قدشان هستم البد هم سنشان هم هستم.

امشب اما حیاط ساکت است. شاید چون جمعه است و همه مهمانی ای 
جایی رفته اند. بهتر. شوری اگر بود بهش زنگ می زدم بیاید پایین. کمی می لرزم، 

اما سکوت این عصر اردیبهشتی به سرمایش می ارزد.
همسایٔه واحد روبه رویی ام که عاشقش هستم مرد حدوداً چهل ساله ای ست؛ 
کم مو و قدبلند. اسم و فامیلشی اش را نمی دانم، اما شوری هر وقت از جلسات 
هرازگاهی ساختمان برمی گردد می گوید »کچل دراز نیومده بود.« کچل دراز 
هرچه که هست و نیست، الاقل یک نقطٔه مشترک با من دارد؛ مردم گریز و 
تنهاست.حجم این سکوت امشب ساختمان زیادی سنگین شده. عادت ندارم. 
شاید باید بروم باال. ولی بوی یاس ها نمی گذارند. پدرم گوشه ای از حیاطمان 
را بوته ای یاس کاشته بود. بوتٔه یاس در تمام سال های کودکی ام رشد کرد 
و راه گرفت به دیوار. حاال عطر این یاس ها رنگ و بوی خانٔه پدر و مادرم را 
برایم پررنگ تر کرده است.یاس های سفید خوشبو تمام شب ها با من باشید، 

نه فقط امشب که همدم من شدید.
من نسبت به بقیٔه دوست هام موقعیت بهتری دارم. همیشه این فکر که پدر 
و مادرم از بابت به دنیاآوردن من احساس عذاب وجدان داشته اند اذیتم می کند. 
اصاًل به خاطر همین عذاب وجدانشان به مستقل شدن من کمک کردند، وااِل 
که من به تنهایی از پس خریدن این واحد کوچک و قولنامه نوشتن و این 
کارهایش برنمی آمدم. پدر و مادرم پسرخاله دخترخاله هستند. ثمرٔه این ازدواج 
فامیلی شد کوتاه بودن من که هم گروهی هام و اصاًل همه جا بهش بیماری 
نانیسم می گویند. ولی از نظر من بیماری نیست، فقدان چیزی است که همه 

دارند و ما نه، همین. )صفحه ۱9(
باخه یعنی الک پشت مجموعه یازده داستان کوتاه از الهام اشرفی را 
انتشارات کتاب نیستان در یکصد وچهارده صفحه و شمارگان ۳۰۰ نسخه در 

قطع نیم وزیری به بازار نشر عرضه کرده است.
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تصویری دیده نشده از جوانی میرزاده عشقی در لباس درویشی
اختصاصی دنیای جوانان

ای طبیعت گر نبودم من
جهانت عیب داشت؟

میرزاده عشقی

خلقِت من در جهان یک وصله ناجور بود
من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟

خلق از من در عذاب و من خود از اخالِق خویش
از عذاِب خلق و من یارب، چه ات منظور بود؟

حاصلی ای دهر از من غیِر شّر و شور نیست
مقصدت از خلقِت  من سیر شّر و شور بود؟

ای چه خوش گر چشم می پوشیدی از تکویِن  من
فرض می کردی که ناقص خلقِت یک مور بود

ای طبیعت گر نبودم من، جهانت عیب داشت؟
ای فلک گر من نمی زادی اجاقت کور بود؟

قصد  تو از خلق عشقی یقین دارم فقط
دیدن هر روز یک گون رنج جوراجور بود

گر نبودی تابش  استاره من در سپهر
تیر و بهرام و خور و کیوان و مه بی نور بود؟
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ــما  ــد از ش ــدا بای ــتاد در ابت -اس
ــرایط  ــن ش ــه در ای ــم ک ــکر کن تش
ــت  ــا وق ــوروزي م ــه ن ــراي مصاحب ب

گذاشــتید...
ــم... متاســفانه  *خواهــش مي کن
االن شــرایط همــه مــا طــوري اســت 
شــرایط  چنیــن  در  نمی دانــم  کــه 
ــن  ــه ای ــاری، ب ــر از گرفت ــاص و ُپ خ
مــردم چــه بایــد بگویــم؟ وگرنــه مــن 
بــه مــردم عالقــه زیــاد و ارادت خاصی 
ــرا  ــد چ ــال می دانی ــته و دارم. اص داش
ــر  ــوان هن ــه عن ــری را ب ــن بازیگ م
کــرده ام؟  انتخــاب  مورد عالقــه ام 
ــن  ــه م ــی  ک ــل مهم ــی از دالی یک
آن  کــردم،  انتخــاب  را  بازیگــری 
ــم ارتبــاط  ــا مــردم پیرامون ــود کــه ب ب
داشــته باشــم. مــن در دوران کودکــی 
تک فرزنــد  بــودم.  تنهایــی  بچــه 
ــودن  ــد ب ــل تک فرزن ــه دلی ــودم. ب ب
همبــازی خاصــی نداشــتم. بیشــتر 
ــی زدم و  ــودم حــرف م ــا خ ــا ب وقت ه
ــداد  ــا م ــا اینکــه ب ــردم ی ــازی می ک ب
و کاغــذ و نقاشــی و کتاب هــا ســرگرم 
ــه  ــل عالق ــن دلی ــه همی ــدم. ب می ش
زیــادی در مــن شــکل گرفــت تــا بــا 
مــردم در ارتبــاط باشــم. بازیگــری هم 
هنــری اســت کــه یکــی از لذت هــا و 
زیبایی هایــش، همیــن ارتبــاط گرفتــن 

ــردم اســت. ــا م ب

-یعنــي بــه همیــن دلیــل ســراغ 
بازیگــري آمدیــد؟

ــتم  ــه می خواس ــرای اینک ــه، ب بل
بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنــم. خیلــی 
ــن  ــرم رفت ــه نظ ــودم و ب ــه گیر ب گوش
نمایــش  اجــرای  و  صحنــه  روی 
را  گوشــه گیری  ایــن  مي توانســت 
ــوال  ــن س ــي از م ــرد. گاه ــن بب از بی
ــر بازیگــر نمی شــدم  ــه اگ مي شــود ک
چــه شــغلی را انتخــاب می کــردم؟ 
مــن واقعــا هرگــز بــراي ایــن ســوال، 

ــدارم. ــته و ن ــخی نداش پاس

ــه  ــردم ک ــا م ــاط ب ــن ارتب -ای
ــه  ــه چ ــد ب ــت کردی ــاره آن صحب درب
شــکل اســت؟ درواقــع دوســت دارم به 
عنــوان یــک هنرمنــد پیشکســوت کــه 
ــاط  ــردم ارتی ــا م ــا سال هاســت ب اتفاق
نزدیــک و صمیمانــه اي داریــد، برایــم 
ایــن ارتبــاط درســت یــک هنرمنــد و 

مخاطــب را توضیــح دهیــد؟
را،  پیرامونــت  مــردم  *یعنــی 
مقابــل خــود آنهــا و روی صحنــه 
 ، ا ر ن  روح شــا کنــی.  حــی  جرا
درون شــان را، جان شــان را. بــه درون 
و اعمــاق آنهــا بــروی. جنبه هــای 
آنهــا  بــه  را  زندگي شــان  مثبــت 
ــاط  ــی ارتب ــن یعن ــي و ای ــان ده نش
ــردم.  ــتن م ــت  داش ــردم و دوس ــا م ب

یکــی از خصوصیــات مــن ایــن اســت 
ــت  ــت دارم. دوس ــردم را دوس ــه م ک
ــرم  ــرار  بگی ــردم ق ــروی م داشــتم روب
چهره به چهــره  و  نفس به نفــس  و 
و بی پــرده، بــا احساســات مــردم و 
همچنیــن احساســات خــودم در تقابــل 
ــوم. اصــال  ــر ش ــردم درگی ــن م ــا ای ب
دوســت داشــتم بــا ســینما، بــه همــه 
ــا  نقــاط دورافتــاده مملکتــم بــروم و ب
مــردم مختلــف کشــورم ارتبــاط برقرار 
 کنــم. چنیــن اســت کــه بایــد عــرض 
کنــم در نتیجــه احتــرام بــه مــردم بــر 
مــن واجــب اســت، همیشــه و همه جا.

-و ایــن احتــرام از ســوي شــما با 
احتــرام متقابــل از ســوي مــردم هــم 

همــراه اســت...
*در واقــع ایــن احتــرام از ســوي 
مــردم از اهمیتــی کــه بــرای مــا 
ــد.  ــتند، مي آی ــل هس ــدان قائ هنرمن
بــرای اینکــه ایــن مــردم هســتند کــه 
ســرمایه مــا محســوب می شــوند، چــه 
ــرمایه  ــه س ــا و چ ــوی م ــرمایه معن س
مــادی  مــا. بــا همیــن رویکــرد اســت 
کــه مــردم بــرای مــا و مــن همیشــه 
عزیــز هســتند. بــه همیــن دلیــل واقعا 
ــن  ــا ای ــت، ب ــن موقعی ــم در ای نمی دان
ــه واســطه هجــوم  وضــع بهداشــتی ب
ویــروس کرونــا کــه بشــریت را درگیــر 
کــرده اســت و االن هــم وضعیــت در 
مناطقــی چــون خوزســتان بــد اســت، 
بــه مــردم چــه بایــد بگویــم. نمی دانــم 
بایــد بــه ایــن پزشــکان و پرســتارانی 
ــن  ــا ای ــه ب ــدم مقابل ــه در خط  مق ک
ــرده و  ــردم کمــک ک ــه م ــروس، ب وی
ــه  ــد، چ ــیدگی می کنن ــا رس ــه آنه ب
ــا  ــان و دل م ــا ج ــم! واقع ــد بگوی بای
ــدارد کــه پاســخگوی  ــن را ن ــل ای قاب
ــه  ــد. چ ــزان باش ــن عزی ــداکاری ای ف
بســیاری از ایــن عزیــزان که جانشــان 
را در ایــن خدمــت از دســت داده انــد و 
ــن  ــده اند. ای ــاری ش ــن بیم ــر ای درگی
ــت.  ــمند اس ــا ارزش ــا واقع فداکاری ه
تنهــا چیــزی کــه می توانــم بگویــم به 
ایــن عزیــزان و بــه ایــن مــردم، عرض 
ارادت بــه همگــی آنهاســت، بــه همــه 
آنهــا کــه دارنــد تــالش می کننــد 
ــاری  ــاری و گرفت ــردم را از بیم ــا م ت
نجــات بدهنــد. مــردم بــه خــودی خود 
ــکاری،  ــون بی ــکالتی چ ــر مش درگی
کم درآمــدی، نبــودن نــان در ســفره ها 
و… بودنــد کــه بیمــاری هــم در ایــن 
ــد  ــه ش ــان اضاف ــه زندگی ش ــه ب میان
ــه  ــده حمل ــردم رنج دی ــن م ــه ای و ب
کــرد. فقــط ایــن را می توانــم بگویــم 
کــه مــا بــا شــما هســتیم، دل مــان بــا 
شماســت، دل مــان می خواهــد با شــما 
باشــیم. مــن االن تــوان ایــن را نــدارم 
کــه کار هنــری خاصــی انجــام بدهــم 

ــه  ــن اجــازه ای ب ــت ســن چنی و کهول
ــد  ــتم می رس ــا دس ــد ام ــن نمی ده م
ــه  شــما  ــن روزنام ــق همی کــه از طری
ــردم  ــا م ــو و… ب ــون و رادی و تلویزی
تنهــا  و  کنــم  گفتگــو  و  صحبــت 
ــت،  ــاخته اس ــتم س ــه از دس کاری ک
ــداری و  ــا دل ــه آنه ــه ب ــن اســت ک ای

تســلی بدهــم.

ــا  ــي ت ــرا زندگ ــان چ ــه نظرت -ب
ایــن انــدازه بــراي مــردم ســخت 

ــت؟ ــده اس ش
خــودش  رنج هــای  *زندگــی 
ــا  ــه تنه ــادی دارد. ن ــج زی را دارد، رن
ــه بشــریت  ــرای هم ــه ب ــا ک ــرای م ب
ــروز مــن  ایــن رنج هــا وجــود دارد. دی
چیــز عجیبــی دیــدم کــه خــوب اســت 
ــن،  ــک بالری ــم. ی ــل کن ــان نق برایت
هنرمنــدی کــه بالــه کالســیک را اجرا 
ــد، داشــت حــرکات خــودش را  می کن
انجــام مــی داد. ایــن رشــته، رشــته ای 
البتــه  و  هنــری  و  خــاص  بســیار 
مرتبــط بــا انــدام بــدن شماســت. امــا 
ــود کــه ایــن بالریــن،  جالــب اینجــا ب
دســت نداشــت. چطــور ممکــن اســت 
ــت  ــا دس ــه ای 2ت ــن حرف ــک بالری ی
نداشــته باشــد بــا ایــن حــال حــرکات 
ــان  ــد و در می ــام بده ــودش را انج خ
جمــع هنرمنــدان شــاخص رشــته 
ــد؟  ــوش بدرخش ــودش، خ ــری خ هن

او حرکاتــش را انجــام مــی داد و از کار 
و زندگــی اش داشــت نهایــت لــذت را 
می بــرد. ایــن اســت کــه مــا بایــد در 
ــره ای  ــه در ک ــیم ک ــه باش کل، متوج
ــای  ــا ج ــه ذات ــم ک ــی می کنی زندگ
ناامنــی اســت، کــره ای کــه مشــخص 
ــر  ــال س ــد اص ــی بع ــا مدت ــت ت نیس
جــای خــودش باشــد یــا نباشــد، 
منفجــر بشــود یــا نشــود،  پــس در کل 
زندگــی در اینجــا یــک چیــز حتمــی و 
قطعــی نیســت و هــر احتمالــی وجــود 
دارد. زندگــی ذاتــا پــر از نگرانــی 

و  رنــج  و  گرفتــاری  درد و 
و مشــکل و نداشــتن اســت. پــس 
ــود  ــی وج ــتقامت و مقاومت ــد اس بای
داشــته باشــد کــه انســان بتوانــد 
ــتد و  ــودش بایس ــای خ ــا روی پ واقع
ــا ایــن مقاومــت خــودش، از چنیــن  ب
وضعیتــی عبــور کنــد. حتمــا بــا 
مقاومــت و شــکیبایی می توانیــم از 
ایــن ســختی ها عبــور کنیــم. درســت 
اســت کــه وقتــی دارم ایــن حرف هــا 
ــرای ایــن  ــم کــه ب ــم، می دان را می زن
مــردم نازنیــن نــه نــان می شــود و نــه 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

متاسفانه در سال هاي اخیر اساتید بزرگ عرصه فرهنگ و هنر کشور 
یکي پس از دیگري ما را ترک کرده اند و حاال از آن نسل طالیي فقط استاد 
علي نصیریان را داریم... گنجینه اي ارزشمند از تحربه، هنر، استعداد و 
شایستگي که باید قدرش را بیش از پیش بدانیم. علی نصیریان بزرگ 
است، نه به دلیل اینکه فیلم ها و تئاترهای زیادی بازی کرده و چنددهه 
در هنر بازیگری، در صدر بوده است. البته اینها هم باعث می شود که هر 
هنرمندی، قدر ببیند و بر صدر بنشیند اما او بزرگ است به دلیل رابطه ای 
که با مردم دارد، رابطه ای دلی و نه رابطه ای تصنعی و ظاهری. بزرگی 
و تواضع استاد، جالی خاصی به شخصیت او بخشیده است، تواضعی 
که امروزه در میان هنرمندان ما کمیاب است. او به راحتی اشاره می کند 
که مشکلی با گفتگو ندارد اما حرف هایش به درد مردم نمی خورد و واقعا 
نمی داند در این شرایط سختي زندگي به مردم چه باید بگوید!؟ بله دقیقا 
همین است که او را ماندگار کرده است، فکر به مردم، به معاش مردم، به 
زندگي مردم و وضعیت آنها... متاسفانه در یک سال اخیر بیماري کرونا 
سایه اي سیاه بر زندگي بسیاري از ما افکنده که کمتر کسي را مي توانید 
پیدا کنید که از این بیماري آسیب ندیده باشد. آسیب هایي که فارغ از 
موضوع سالمتي، به اقتصاد و زندگي تک تک ما وارد شده است. حال 
مي نشینیم  گرانقدر  استادي  پاي صحبت هاي  روزهاي سال  آخرین  در 
که همیشه با صحبت هاي دوست داشتني خود مردم را دلگرم مي کند. او 
عالوه بر خاطره بازي از گذشته، درباره کادر درمان و فداکاري شان در 
این یک سال تقدیر مي کند و از تغییراتي که در نوروز و سنت هاي آن به 

وجود آمده صحبت مي کند...

آب. ولــی مــن هــم بــه عنــوان یــک 
هنرمنــد، ناچــارم کــه صحبــت کنــم و 
چیزهایــی بگویــم. درواقــع می خواهــم 
بگویــم کــه قصــدم از ایــن حرف هــا، 
دلــداری دادن بــه مــردم اســت. اینکــه 
ــان  ــم حواس م ــدا قس ــه خ ــم ب بگوی
ــن  ــد م ــاور کنی ــت. ب ــما هس ــه ش ب
مــدام نگرانــم و  بــه ایــن مــردم فکــر 
می کنــم. وقتــی لقمه نانی در ســفره ام 
هســت و می خــورم، مــدام خــدا را 
شــکر می کنــم و می گویــم خدایــا 
ــالمت  ــت و س ــردم صح ــن م ــه ای ب
ببخــش، کمــک کــن کــه کار کــرده 
ــد.  ــان را اداره کنن ــد زندگی ش و بتوانن
مــن کــه دیگــر پیــر شــده ام و کاری 
از دســتم ســاخته نیســت، امــا ایــن از 
ــد کــه دســت کم دعــا  دســتم برمی آی
کنــم. مــا و امثــال مــا واقعــا نگــران 
می خواهــم  هســتیم.  مــردم  ایــن 
ــم ای مــردم شــما اگــر نباشــید  بگوی
مــا هیچ کاره ایــم و بــه درد هیــچ 
کاری نخواهیــم خــورد. وگرنــه وقتــی 
کــه از ســمت و ســوی مــردم، امکانــی 
بــرای خدمــت و کار مــا نباشــد، دیگــر 
ــا در ســال  ــد؟ واقع ــی می مان ــه باق چ
ــن  ــرای ای ــازه، ب ــرن ت ــن ق ــد ای جدی
ــت و  ــالمتی و صح ــردم آرزوی س م
ــم  ــدا می خواه ــرافرازی دارم، از خ س
ــردم  ــن م ــه ای ــا و هم ــره از کار م گ

باز کنــد.

ــکان  ــتاران و پزش ــه کار پرس -ب
و کادر درمــان در ســال 99 اشــاره 
ــه را  ــزان، عرص ــن عزی ــد... ای کردی
خالــی نکــرده و بــه خدمــت پرداختنــد. 
نــگاه شــما بــه چنیــن 
ــمندی  ــات ارزش اتفاق
در میــان ایــن همــه 
د  جــو مو ی  ر فتــا گر

ــت؟ چیس
یگــر  د ینکــه  ا *
شــرافت و حیثیــت ایــن 
شــغل ها و ایــن عزیــزان 
اســت کــه کار خودشــان 
کمــک  و  نکــرده  رهــا  را 
می کننــد، تــا جایــی کــه حتــی 
جــان  خودشــان را در خطــر 
ــد.  ــت می دهن ــه و از دس انداخت
چنیــن اتفاقاتــی بســیار ارزشــمند 
اســت و بســیار عالــی و همانطــور 
ــت  ــط دوس ــردم، فق ــاره ک ــه اش ک
ــتاران  ــن پرس ــردم و ای ــن م دارم ای
ــد کــه دوست شــان  و پزشــکان بدانن

دارم و بــه فکرشــان هســتم.

ــم...  ــته بروی ــه گذش ــي ب -کم
ــوای  ــس در ه ــا تنف ــما ب ــی ش کودک
نمایــش و تئاتــر ایرانــی ســپری شــد. 
آن فضــا روی شــما چقــدر تاثیرگــذار 

ــود؟ ب
*توجــه مــن بــه نمایــش از 
تعزیــه  و  روحوضــی  نمایش هــای 
آن  دیــدن  نقالــی شــروع شــد.  و 
نمایش هــا مــرا برانگیخــت. یــادم 
اســت کــه پــس از تماشــای آنهــا بــه 
ــه ها،  ــدم و ادای هنرپیش ــه می آم خان
ــا  ــیاه بازها و تعزیه خوان ه ــا، س نقال ه
ــدم،  ــوان می ش ــی آوردم.  امام خ را درم
حاجــی می شــدم و پــی در پــی ادا 
درمــی آوردم. یــادم اســت در عروســی 
یکــی از اقــوام یک نمایــش روحوضی 
ــه ســاعت ها  ــدم. وقتــی آمــدم خان دی
رفتارشــان را اجــرا می کــردم. نیمچــه 

آواز هــم  و  داشــتم  صدایــی هــم 
می خوانــدم.

-آن زمــان در خانــه رادیــو هــم 
داشــتید؟

مــا  ا نداشــتیم ،  *خودمــان 
ــه  ــن خان ــه م همســایه ای داشــتیم ک
ایــن  رادیــوی  از  می رفتــم.  آنهــا 
ــی  ــدای خواننده های ــه ص ــایه ب همس
کــه آواز و پیش پــرده می خواندنــد، 
را  همان هــا  و  می کــردم  گــوش 
تصنیف هــا  آن  البتــه  می خوانــدم. 
ــا  ــد و آنه ــاپ می ش ــه چ روی صفح
یک قــران  دانــه ای  اللــه زار  در  را 
کــه  را  تصنیف هــا  می فروختنــد. 
ــوش  ــه گ ــدم خان ــدم، می آم می خری
ــردم. ــد می ک ــا تقلی ــردم و از آنه می ک

-یادتــان اســت اولیــن کاری کــه 
در اللــه زار دیدیــد چــه بــود؟

*اولیــن کار را در جامعــه باربد در 
اللــه زار دیــدم. یــک نمایــش تاریخــی 
بــود. جالــب اســت بدانیــد کــه خــودم 
هــم بعدهــا در یــک نمایــش تاریخــی 
دیگر نقش ســیاهی لشــکر را در ســال 

ــازی کردم. ۱۳29 ب

-از اللــه زار چــه تصویــري در 
ــد؟ ــن داری ذه

اللــه زار  از  تصویــر   2 *مــن 
در ذهــن دارم. یکــی مربــوط بــه 
ــه  ــی ک ــان زمان ــه 2۰ هم ــر ده اواخ
ــتم  ــری گذاش ــای بازیگ ــه دنی ــا ب پ
اللــه زار  کــه  ســال هایی  اســت. 
ــه  ــود و هم ــران ب ــای ته ــن ج بهتری
جمعــه شــب ها بــه ایــن خیابــان 
و  پاییــن  تــا  بــاال  از  و  می آمدنــد 
ــدم  ــان ق ــاالی خیاب ــا ب ــن ت از پایی
می زدنــد و صــدای دعوت کننــدگان 
بــه تئاترهــا را می شــنیدند. برگه هــای 
دست شــان  بــه  تصنیف خوان هــا 
ــی  ــان زندگ ــن خیاب ــید و در ای می رس
ــال  ــه س ــر ب ــر دیگ ــد. تصوی می کردن
6۱ یــا 62 و همــکاری ام بــا علــی 
حاتمــی در هزاردســتان برمي گــردد 
شــهرک  در  را  اللــه زار  او  کــه 
ســینمایی ســاخته بــود. اللــه زاری کــه 
ســال هایی قبل تــر از اواخــر دهــه 2۰ 

می کــرد. تصویــر  را 

ــنامه  ــال ۱۳4۱ نمایش ــما س -ش
 هالــو را نوشــتید... داســتانی تراژدیــک 
از درام  و کمــدی کــه در بســتری 
ــور  ــده چط ــن ای ــود. ای ــده می ش آفری

ــید؟ ــان رس ــه ذهن ت ب
*داســتان هالــو مربــوط بــه 
ــدان  ــی می شــود کــه مــن در می زمان
توپخانــه فــردی حیــران را دیــدم کــه 
نــگاه  ســاختمان ها  بــه  بهــت زده 
و  شــلوغی  آن  در  مــن  می کــرد. 
رفت و آمــد مــردم او را دیــدم بــا کــت 
و شــلوار و خودنویســی در جیــب، کاله 
شــاپکو، کــروات و… متاســفانه در آن 
ــک  ــا او از نزدی ــتم ب ــلوغی نتوانس ش
ــا  ــردم،  ام ــم ک ــم. او را گ ــرف بزن ح
همیــن دیــدن الهام بخــش مــن شــد. 
آن ســال ها بــه شهرســتان ها هــم 
آدم هــای  و  می کــردم  رفت وآمــد 
و  لحــن  کــه  می دیــدم  متفاوتــی 
ــا  ــم بعده ــان برای ــاب کلمات ش انتخ
ــد. ــو ش ــتن قصــه هال ــر نوش تداعی گ

-و همــکاري بــا اســتاد عــزت اهلل 

انتظامــي در آقــاي هالــو چطور شــکل 
؟  فت گر

*بــه مــدت 2۰ ســال خانــه 
مــن و آقــای انتظامــی روبــروی هــم 
ــی  ــا هــم می نشســتیم و چای ــود و ب ب
بســیاری  رفاقــت  و  می خوردیــم 
نمایش هــای  در   2 هــر  داشــتیم. 
ــزی  ــم و چی ــازی می کردی همدیگــر ب
بــه اســم رقابــت بیــن مــا نبــود. 
ــا  ــم ب ــد می رفت ــه دربن ــه ب ــی ک گاه
قهوه چی هــا روبــرو می شــدم. ایــن 
ــد  ــری ش ــکل گیری کاراکت ــث ش باع
کــه آقــای انتظامــی  آن را با درخشــش 

در آقای هالــو بــازی کــرد.

-شــما یکــي از بازیگــران موفــق 
نگاه تــان  بودیــد...  عرصــه  ایــن 
ــت  ــاره موفقی ــي درب ــورت کل ــه ص ب

ــت؟ چیس
*موفقیــت نســبی اســت. آنچــه 
مهــم اســت اینکــه ظرفیــت موفقیــت 
ــن  ــیم و م ــته باش ــت را داش و شکس
ظرفیــت شکســت را دارم. می خواهــم 
بــه جوان هــا بگویــم اگــر چندبــار 
زمیــن خوردیــد، نترســید، پشــتکار 
داشــته باشــید و ادامــه دهیــد. درواقــع 
عالقــه و عشــق بــه بازیگــری جــای 
خــود را دارد امــا بخشــی از کار هنــر، 
ــر  ــورهای دیگ ــت. در کش ــن اس تمری
هــر بازیگــری در مــدت زمانــی که کار 
نــدارد بــه کارگاه مــی رود و متدهــای 
جدیــد یــاد می گیــرد. بایــد توجــه 
ــن عرصــه صــورت  داشــت کــه در ای
زیبــا کارســاز نیســت و ســینما مانکــن 
نمی خواهــد و مخاطــب وقتــی بازیگــر 
ــد. ــول کن ــد آن را قب ــد، بای را می بین

ــدیم...  ــک ش ــوروز نزدی ــه ن -ب
ســنت  دربــاره  برایمــان  ابتــدا  در 

بگوییــد؟ چهارشنبه ســوري 
ــن  ــر ای ــرم اکث ــه نظ ــد ب *ببینی
زي  تش بــا آ خصوصــا  ســنت ها 
گــي  ند ز بــا  ي  ر شنبه ســو ر چها
ــي  ــه زندگ ــل ب ــه تبدی ــا ک ــروز م ام
ســنخیت  اســت،  آپارتمان نشــیني 
ــه  ــت از خان ــان صحب ــدارد. آن زم ن
و حیــاط و کوچــه بــود و سرتاســر 
و  شــنند  ا مي گذ تــه  بو چــه  کو
چهارشنبه ســوري برقــرار بــود. امــا 
ایــن روزهــا زندگي هــا آپارتمانــي 
شــده و از طــرف دیگــر حتــي شــکل 
آتش بــازي هــم تغییــر کــرده و تبدیــل 
ــت.  ــده اس ــب ش ــک و بم ــه نارنج ب
متاســفانه خیلي هــا ســنت ها را بــه 
درســتي بــه جــاي نمي آورنــد و اتفاقــا 

آنهــا را از بیــن مي برنــد.

-دربــاره نــوروز هــم همیــن نظر 
دارید؟ را 

*ببینیــد بــه صــورت کلــي خیلي 
از ســنت هاي مــا دیگــر شــبیه گذشــته 
نــوروز  نمي شــود.  اجــرا  و  نیســت 
ــت.  ــته نیس ــد گذش ــر مانن ــم دیگ ه
ــن  ــاکان جش ــه کم ــت ک ــت اس درس
مي گیریــم، خانه تکانــي مي کنیــم و 
ســعي مي کنیــم بــا ســفره هفت ســین 
ــوروز را  و دیگــر ســنت ها، هنوزهــم ن
ــده نگــه داریــم ولــي بایــد ایــن را  زن
هــم قبــول کنیــم که شــکل و شــمایل 

همــه چیــز تغییــر کــرده اســت.

کــه  عیدي هایــي  -بهتریــن 
داریــد؟ خاطــر  بــه  را  گرفته ایــد 

ــع در  ــاد... درواق ــي زی ــه، خیل *بل
زمــان مــا اســکانس هاي پنج قرانــي 
وجــود داشــت کــه بــه عنــوان عیــدي 
ــد و خیلــي برایــم زیبــا  ــه مــا مي دادن ب
ــاد  ــدت ش ــه ش ــد و ب ــوب بودن و مطل
ــاش  ــاي مهرت ــا آق ــتاد م ــدم. اس مي ش
ــو  ــي ن ــکانس پنج قران ــته اس ــک دس ی
مــي آورد و بــه همــه شــاگردانش عیدي 
ــدیم  ــر ش ــه بزرگت ــم ک ــي داد. کم ک م
اســکانس هاي دوتومانــي و پنج تومانــي 
ــدي  ــا عی ــه م ــا ب ــد و بزرگتره هــم آم
مي دادنــد و مــا هــم آن پول هــا را جمــع 
ــاس و  ــان لب ــراي خودم ــم و ب مي کردی
ــم. ــال مي خریدی ــوپ والیب ــک و ت عین

-آرزوي شما در سال جدید...
*بــه همــه مــردم ایــران نــوروز 
ــه  ــراي هم ــم و ب ــک مي گوی را تبری
آرزوي ســالمتي دارم. از نظــرم بهترین 
نعمــت و خوشــبختي در زندگــي همــه 
مــا، ســالمتي اســت تــا بتوانیــم 
از حیــات و زندگــي لــذت ببریــم. 
زندگــي بســیار زیبــا و بــاارزش اســت 
ــردن از آن،  ــتفاده ک ــه اس ــي الزم ول
ــک  ــا در ی ــت. خصوص ــالمتي اس س
ســال اخیــر دیگــر همــه مــا بــه 
ــه  ــده ایم ک ــف ش ــوع واق ــن موض ای
ــت.  ــت اس ــن نعم ــالمتي بزرگتری س
بــراي همــه مــردم آرزوي ســالمتي و 

خوشــبختي دارم.


