
با احیای برجام و برداشته شدن تحریم ها محقق می شود؛

کنترل تورم، خواسته اصلی مردم از مسئوالن
ســال ۹۹ را بــا رشــد ۴ برابــری صادرات 
فرآورده هــای نفتــی در کشــور و پیوســتن 
ــن  ــدگان بنزی ــگاه صادرکنن ــه باش ــران ب ای
ــم و  ــرایط تحری ــت در ش ــن صنع ــم ای ــش مه و نق
ــش  ــال درخش ــوان س ــت، می ت ــادرات نف ــش ص کاه

ــد. ــور نامی ــش کش ــت پاالی صنع

ــت  ــی در صنع ــه عطف ــوان نقط ــال ۹۹ را می ت س
پاالیــش کشــور دانســت؛ ایــن صنعــت توانســت در ســال 
۹۹ بــا رشــد قابــل توجــه صــادرات فــرآورده آن هــم در 
شــرایط تحریــم و کاهــش فــروش نفــت، نقشــی مهــم 

در درآمــد ارزی و اقتصــاد کشــور ایفــا کنــد.
صفحه 3

نماینده مردم کرمان در مجلس:

قرارداد ایران و چین سند گویای پیروزی ملت 
در برابر تحریم هاست

۱۴۰۰، سال امید به آینده است
فدراسیون  زنان  رییس  نایب 
قایقرانی گفت: در سال ۹۹ قایقرانی در 
سایه پیشرفت در آموزش خالصه شد 
و ۱۴۰۰ نیز سال امید به آینده است و اتفاقات 

خوبی برای قایقرانی خواهد افتاد.
کتایون اشرف اظهار داشت: به دلیل کرونا 
در سال گذشته به مدت چند ماه برای برگزاری 
رویدادهای ورزشی توقف داشتیم و مجبور شدیم 
تا مربیان و ورزشکاران را تشویق کنیم تا از طریق 
اینترنت با مربیان در ارتباط باشند. برنامه ها تغییر 
به  بودند  که  شهری  هر  در  ملی پوشان  و  کرد 

صورت انفرادی تمرین کردند.
صفحه6

جهش تولید و رکوردی دیگر در گروه فوالد مبارکه؛

توسعه بومی سازی برای قطع وابستگی کامل
 به کشورهای خارجی

4
بودجه ورزش زنان افزایش یافته اما پاسخگوی مطالبات نیست

صفحه 6
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1705- یکشنبه 15 فروردین  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پوراحمد: فروتن 
و شاكردوست را 

من به سینما معرفي 
كردم

2جامعه
دریافت »حق خروج 

زنان از كشور « در 
موارد اضطراری از 

دادستانی

هنگ 7فر

فيلمسازان زيادي در تاريخ سينماي كشور نبوده اند كه به شكل 
همزمان بتوانند هم در نقش نويسنده و هم در نقش كارگردان 
و تهيه كننده آثاري ماندگار توليد كنند. كيومرث پوراحمد يكي 
از اين فيلمسازان است كه توانسته آثار درخشاني را در تاريخ 
سينماي كشور رقم بزند، آثاري كه در ژانر كودك و توجوان 

بوده تا درام هاي جذاب خانوادگي و... 

الخروج شدن سرمربی تيم  اواخر بهمن سال ۹۹ بود كه خبر ممنوع 
ملی اسكی آلپاين _سميرا زرگری_ از سوی شوهرش بار ديگر پرونده 
كهنه حق خروج زنان از كشور بی اذن شوهر را گشود. حقی كه نبود آن، 
مدت ها پيش از اين ورزشكار دامن گير بسياری از ورزشكاران زن و 

منجر به محروميت آنها از حضور در عرصه های بين المللی شده بود.

عالوه  كه  بود  ايرانی  معاصر  داستان نويس  ابراهيمی  نادر 
بر نوشتن رمان و داستان كوتاه در زمينه های فيلم سازی، 
ترانه سرايی، ترجمه و روزنامه نگاری نيز فعاليت كرد. وی از 
معدود سخنوران ايرانی به شمار می رود كه هم در سينما و 

هم در ادبيات كار كرده و شناخته شده است.

از آتش بدون دود 
تا هنجارگریزی

  در داستان

سال99، سال درخشش صنعت پاالیش ایران مهمترین کار دولت رسیدگی به معیشت مردم
 در چهار ماه آینده است

مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در  روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
با ویروس کرونا با تشکر از مردم برای مراعات پروتکل ها در سفرهای 
از مردم اصأل سفر نرفتند و برخی هم در سفرها  نوروزی گفت: برخی 
پروتکل ها را رعایت کردند. البته مجموع رفت وآمدهای قبل از عید و مابعد آن سبب 

شده که احتمااًل ما با یک مشکلی در شیوع کرونا مواجه شویم.
صفحه 2

سال ۱3۹۹ از نظر نوسانات و التهابات بازار ارز سالی 
پرچالش بود اما نشانه های موجود از کاهشی بودن 
روند قیمت ارز و به ویژه دالر در سال جدید حکایت 
»فشار  سیاست  اعمال  و  برجام  از  آمریکا  خروج  از  دارد.پس 
حداکثری« علیه ایران، نرخ دالر و سایر ارزها به شدت از این 
رویداد متأثر شد و روند افزایشی به خود گرفت. به همین خاطر 

سال ۱3۹۹ برای بازار ارز و متولی اصلی آن، یعنی بانک مرکزی 
سالی پرچالش بود. درآمدهای نفتی به کمتر از ۹ میلیارد دالر 
رسید، دارایی های ایران در کشورهای دیگر بلوکه شد، صادرات 
به حداقل رسید و اگر صادراتی هم بود دالرهایش به داخل یا 

وارد نمی شد و یا خیلی سخت و کم وارد می شد.
صفحه 3

دالیل موجه برای كاهش قیمت دالر در ۱۴۰۰
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صفحه 3

 ناظم رام
شیوع ویروس کرونا سبک زندگی افراد را تغییر داد در برخی موارد موجب 
بروز تنش شد که با داشتن یک برنامه درست، سالم ، منظم و مفرح می توان این 

تنش را از بین برد و حتی نشاط و شادی را به جمع خانواده آورد. 
با توجه به ایام تعطیلی عید نوروز شاید و در خانه ماندن تا حدودی دشوار بود

اکثر خانواده هایی در تعطیالت نوروزی در خانه ماندند با احیا و انجام بازی های 
سنتی یا تماشای فیلم، کانون خانه را گرم و مفرح کنیم و به جای به اصطالح گیر 
دادن به هم و ایجاد تنش و درگیری ساعات خوشی را در کنار هم رقم بزنیم که با 
داشتن برنامه ای سالم، منظم و مفرح و کار برروی خلق و خوی مثبت میسر کردند.

با آمدن کرونا  اولین چیزی که اتفاق افتاد سبک زندگی انسان ها تغییر کرد 
و افراد مجبور شدند سبک زندگی جدیدی را آغاز کنند، پیش از این روال زندگی 
به این صورت بود که همسر و فرزندان سرکار و به مدرسه می رفتند، یک سری 
در خانه، به خانه داری سرگرم بودند و زندگی روزمره را پیش می بردند تا اینکه 

کرونا شوکی را به زندگی همه وارد کرد.
در این شرایط افراد باید تعامالت خود را کم و نظافت را بیشتر از قبل رعایت 
می کردند که شاید همین تغییر تا حدودی خلق ها را تنگ می کرد که این شوک 
و  اضطراب  افزایش  و  افراد  میان  تنش  ماشه چکان شروع  عنوان  به  تواند  می 
افسردگی در انسان ها باشد.  شاید خیلی از افراد زمینه اضطراب را داشتند اما این 
اضطراب و افسردگی خود را نشان نمی داد چون شوکی به آن وارد نشده بود اما 
بعد از کرونا این شوک همراه با ایجاد تغییر در زندگی افراد، باعث شد بیماری و 

اختالالت روانی خودش را نشان دهد.
 در کنار این شوک، اضطراب و شنیدن خبرهای منفی و از دست رفتن عزیزان 
خلق افراد را نیز تحت تاثیر خود قرار داد، با وجود این مشکالت، افراد خلقشان 
تنگ شد، همه این مشکالت، تنش ها و شنیدن مداوم خبرهای نگران کننده، 
سطح اضطراب را باال برد که همین مساله منجر به بروز بیماری های گوارشی، 

آسیب به معده و دیگر اعضای بدن می شود.

با این وجود این  موضوع به مرور زمان در زندگی افراد حالت عادی به خود 
می گیرد، مردم یاد می گیرند نحوه زندگی خود را تغییر دهند، بیشتر هوشیار بوده 
و مراوده های خود را کم کنند اما نتیجه یکسال مداوم با اضطراب و افسردگی 

زندگی کردن، یاس و ناامیدی و افسردگی را در پی دارد.
 در این شرایط بهترین کار آن است که مردم با تغییر سبک زندگی خود، 
تفریحات خود را هم عوض کنند، بازی هایی از جمله شطرنج، اسم فامیل، فوتبال 
روزهای  در  ویژه  به  شخصی  های  برنامه  انجام  سریال،  و  فیلم  دیدن  دستی، 
از  بازی و سرگرمی جلب و  به سمت  از کرونا  را  افراد  تواند فکر  تعطیالت می 

سطح  اضطراب افراد کم کند.
خانواده ها در ایام نوروز و پس از آن برای زندگی خود هدف گذاری کنند و 
طبق برنامه ای منظم زندگی خود را از سر بگیرند، گفت: افرادی که افسرده هستند 
سعی کنند بیشتر موسیقی شاد و انرژی بخش گوش دهند، خواب و خوراک خود 
را تنظیم و طبق برنامه ای منظم بخوابند و غذا بخورند، این مسائل روی خلق 

افراد تاثیر مثبتی دارد و از تنش و اضطراب کم می کند.
 وقتی افراد افسرده هستند و اضطراب دارند، سطح آستانه تحمل آنها پایین می 
آید و پرخاشگر می شوند، دقت داشته باشید در طول یکسال که از شیوع ویروس 
کرونا می گذرد، خانواده ها بیش از قبل کنار هم جمع شده و وقت می گذرانند، 
امکان دارد این بودن کنار هم، به دالیلی که گفته شد منجر به تنش و درگیری شود.

 افراد باید رفتارهای سازنده و سازگار با هم داشته باشند، در این مدت نقاط 
گوهای  و  گفت  بشناسند،  بیشتر  را  خود  همسر  بشناسند،  را  هم  قوت  و  ضعف 
سازنده داشته باشند، درباره مسائل زندگی و فرزندان بحث کنند یا فیلم ببینند و 

سپس آن را نقد کنند.
احیا کنید،  را  بازی های سنتی  ببینید،  فیلم خوب  سعی کنید هر روز یک 
همچنین در این میان انجام بازی های فکری و ذهنی برای دور شدن از فضای 
کرونا و خبرهای بد توصیه می شود، همه این کارها می تواند افراد را از درگیری 

دور کرده و ذهن آنها را روی مسئله دیگری مانند مشاهده فیلم متمرکز کند.

سرمقاله

نوروز کرونایی؛ تغییر در سبک زندگی

رییـس کمیتـه علمـی سـتاد مقابلـه بـا کرونا، با اشـاره بـه تاثیـر تحریم ها بر 
تولیـد واکسـن های ایرانـی کرونـا،  گفـت: بـا ایـن حـال پیش بینـی ما بـرای آغاز 

واکسیناسـیون همگانـی کرونـا از حـدودا مهرماه سـال جاری اسـت.
دکتـر مصطفـی قانعـی، دربـاره آخریـن اخبـار پیرامـون واکسـن های ایرانـی 
کرونـا، گفـت: االن واکسـن کرونـا بنیـاد برکـت در حال طـی کردن فاز دو و سـه 
مطالعـات بالینـی اسـت. واکسـن انسـتیتو رازی با نـام کووپارس و واکسـن وزارت 
دفـاع بـا نـام فخـرا در مرحلـه اول کارآزمایـی بالینـی قـرار دارند و احتمـاال تا آخر 
فروردیـن یـا نیمـه اول اردیبهشـت هـم یـک یـا دو واکسـن دیگـر بتواننـد مجور 

آغـاز کارآزمایـی را دریافـت کنند.
از شـهریور یـا مهـر مـاه  بنابرایـن پیش بینـی می کنیـم  وی تاکیـد کـرد: 

واکسـن های ایرانـی را بـه میـزان نیـاز وارد بـازار کنیـم.
وی درباره واکسـن کوو ایران برکت، افزود: اگر مجوزها در اواسـط فاز سـوم 
مطالعـات کـه بـه آن فاز تحلیـل بِینابینـی گفته می شـود، دریافت شـود، می توانند 
واکسیناسـیون را از اوایـل تیرمـاه آغـاز کننـد. در واقـع ممکـن اسـت تولیـد انبـوه 
واکسـن بنیـاد برکـت از خـرداد آغاز شـود و ذخیره سـازی هم صـورت گیرد و پس 

از دریافـت مجـوز اقـدام به توزیـع آن کنند.
قانعـی دربـاره سـرانجام واکسـن تولیـد مشـترک انسـتیتو پاسـتور و کشـور 
کوبـا،  بیـان کـرد: ۱۰۰ هزار واکسـن  به کشـور وارد شـده اسـت و فکـر می کنم از 
دهـه سـوم فروردیـن مـاه فاز سـوم تسـت بالینی آنهـا آغاز شـود. ایـن ۱۰۰ هزار 
دوز قـرار اسـت بـه داوطلبیـن تزریـق شـود کـه البته هنـوز فراخوانی بـرای جذب 

داوطلـب صادر نشـده اسـت.
وی درخصـوص دیگـر طرح های مطالعاتی واکسـن ایرانـی کرونا، اظهار کرد: 
از ابتـدا ۱۱ پرونـده وجـود داشـت کـه 3 پرونـده در مرحلـه کارآزمایـی بالینی قرار 

دارنـد و پیش بینـی می کنیـم از تعـداد کلـی، ۸ پرونـده بتواننـد موفق عمـل کنند. 
نسـبت بـه سـایر کشـورها این تعـداد تولید کننده بسـیار خوب اسـت.

رییـس کمیتـه علمـی سـتاد مقابلـه با کرونـا، تاکید کـرد: پیش بینـی ما برای 
آغـاز واکسیناسـیون همگانـی کرونا از حدودا مهرماه سـال جاری اسـت.

وی درباره تزریق واکسـن کرونا به کودکان، تصریح کرد: در دنیا درخصوص 
واکسیناسـیون کـودکان هـم مطالعاتـی در حـال انجام اسـت اما ما فعـال در ایران 
مطالعـه ای در ایـن زمینـه نداریـم و فعـال از نتایجـی کـه دنیـا اعالم کند اسـتفاده 

خواهیـم کرد.
قانعـی بـا اشـاره بـه تاثیـر تحریم هـا بـر تولیـد واکسـن کرونـا،  گفـت: آنچه 
کـه مـا در محـل حمایـت شـرکت ها می بینیـم ایـن اسـت کـه بـه محـض آنکـه 
اسـم ایـران می آیـد کاری می کننـد کـه مانع دسـت یابی مـا به مـواد و محصوالت 
مـورد نیـاز می شـوند. بنابرایـن اگـر فعـال واردات برخی اقـالم صـورت می گیرد با 
دور زدن تحریم هـا اتفـاق می افتـد وگرنـه آنهـا هرچـه توانسـتند مانـع ما شـدند و 
حداقـل بـرای تامیـن مـاده اولیـه یـک واکسـن دسـتور سـریع دادند که کسـی به 
مـا مـاده اولیـه نفروشـد؛ البته ایـن فقط مخصوص ما نیسـت بلکه در حـال ذخیره 
اقـالم و واکسـن بـرای خودشـان هسـتند. االن ۷۰ درصـد واکسـن کرونـا را تنها 
۱۰ کشـور بردنـد؛ بنابرایـن در مورد ایـران بی عدالتی و سـختگیری زیادی صورت 
می گیـرد امـا در عیـن حـال ما برای مـاده اولیه از شـرکت های دانش بنیـان ایرانی 

می کنیم. حمایـت 
قانعـی دربـاره راه اندازی خط تولید واکسـن اسـپوتنیک وی در ایران نیز بیان 
کـرد: فکـر می کنـم سـوش خط واکسـن اسـپوتنیک یا وارد ایران شـده اسـت و یا 
تـا آخـر هفتـه بـه کشـور می رسـد و حـدودا پیش بینـی می کنیـم این واکسـن هم 

طـی 3 مـاه آینـده تولید تحت لیسـانس خـود را در ایـران آغاز کند.

یک مقام مسئول خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون همگانی در کشور از مهرماه



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1705- یکشنبه 15 فروردین 21400 معه جا

نماینده مردم کرمان در مجلس:
قرارداد ایران و چین سند گویای پیروزی ملت در برابر تحریم هاست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: توافق 25 ساله ایران 
و چین سند گویای پیروزی مقاومت ملت ایران  در برابر تحریم های آمریکاست.

محمدرضا پورابراهیمی در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور در کرمان اظهار کرد: توافق 25 سال ایران و چین سند 
گویای پیروزی مقاومت مردم در برابر تحریم های آمریکا است و اتفاق مهمی 

است که باید مدتها قبل از این عملیاتی می شد.
این است، جمهوری  ارسال شده  دنیا  به  پیامی که  امروز  وی اضافه کرد: 
اسالمی ایران با کشوری که تقریبا قدرت نخست اقتصاد دنیا است برنامه راهبردی 
25 ساله دارد و این صدای تمامی معاندین نظام از جمله افراد سلطنت طلب را 
درآورده است این درحالی است هنوز که هنوز است وابستگان به رژیم پهلوی و 
حامیان حکومت های سلطنت طلب و شاهنشاهی  باید پاسخ بدهند که در ادوار 
قبل از پیروزی انقالب چرا اینها بارها و بارها وطن فروشی کردند که اسنادش 

مشخص است.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به نمونه ای از وطن فروشی حکومت 
های فاسد قبل از انقالب افزود: جدا شدن آذربایجان و گرجستان در دوران فتحعلی 
شاه قاجار، جدا شدن افغانستان در دوران محمد شاه قاجار، جداشدن ترکمنستان در 
دوران ناصرالدین شاه قاجار، واگذاری سرچشمه هیرمند به افغانستان، اروند رود به 
عراق و آرارات به ترکیه  در دوران رضا شاه پهلوی و این اواخر جدا شدن کشور 
بحرین به عنوان استان چهاردهم ایران به وهابی های آل خلیفه در دوران خفت 
بار محمدرضا شاه پهلوی نمونه ای از این اسناد وطن فروشی است که نسل امروز 

آنها به نیابت از اسالف پیشین خود ادعای نگرانی برای ایران بزرگ می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: عملکرد نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در طول این چهار دهه نشان داده است که حتی در جنگ نابرابر تحمیلی 
هشت ساله یک وجب از خاک کشور را به اجانب نداده است، این سند افتخار انقالب، 
امام، رهبری و شهیدان گرانقدر انقالب اسالمی است، پس چرا این فضاسازی ها 
را علیه جمهوری اسالمی انجام می دهند و جالب اینکه بعضی از عناصر داخلی 
هم با معاندین و سلطنت طلبان همنوا شده و به ظاهر نگران منافع ملی می باشند 

مگر چه خبر است؟ چرا نگران هستید؟
وی تصریح کرد: بر اساس اصول ۷۷ و ۱25 قانون اساسی سندهای راهبردی 
برای عملیاتی شدن در چهار چوب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت 
نامه ها پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی قابلیت اجرایی شدن خواهد 
داشت لذا مجلس این مهم را رصد خواهد کرد که در چارچوب منافع ملی، اسناد 

ذیل این توافق جامع همکاری عملیاتی شود.
این نماینده مجلس همچنین افزود: کلیه اسناد اقتصادی ذیل این توافق 
جامع همکاری پس از برسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی 
جهت تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی  ارائه خواهد شد و لذا معیار ما در 

تصویب الیحه اسناد دولت حفظ منافع ملی خواهد بود.
پورابراهیمی منافع ملی را اصلی ترین معیار در اجرائی کردن اسناد همکاری 
عنوان کرد و تاکید کرد: ما ذره ای از منافع ملی در تصویب اسناد تعهدآور ایران با 
هر کشوری کوتاه نخواهیم آمد اما ابراز نگرانی بعضی از عناصر داخلی در اجرایی 
شدن یک برنامه راهبردی با کشورهایی که در منطقه با سیاست های جمهوری 

اسالمی ایران همراهی می کنند، جای تعجب دارد.
وی ادامه داد: امروز مسیر حرکت پر شتاب برای اقتصاد کشور فراهم شده 
و قطعا این عالمتی  از موفقیت های جمهوری اسالمی ایران است که امروز در 

این  نمونه توافق ها،  خود را نشان داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:  آنچه مسلم است 
آمریکا و اروپایی ها می دانند زمان فشار حداکثری به جمهوری اسالمی ایران تمام 
شده و ایران مقتدر با اتکا به ایمان مردم و رهبری حکیمانه انقالب علی رغم همه 
کارشکنی ها  مسیر عزت را دنبال خواهد کرد و هدفی که آنها به دنبال فروپاشی 
نظام ما بودند تاریخ مصرفش گذشته است و امروز از جان بولتون، پمپئو و اعضای 
ارشد دولت قبلی آمریکا که اعالم کرده بودند پایان سال ۹۷ جشن کریسمس را 
در ایران می گیرند خبری نیست.وی تاکید کرد: امروز جمهوری اسالمی ایران 
برای حل مشکالت اقتصادی با  خودباوری به توانمندیهای داخلی کشور به جای 
چشم دوختن به رفتار آمریکاییها و اروپاییها مسیری جدید ایجاد نموده و ای کاش 
دولت در طول این سال ها برای حل مشکالت اقتصادی به جای نگاه به مذاکرات 

در خارج از کشور، نگاه به درون را مد نظر قرار می داد.
پورابراهیمی یادآور شد: اینکه تمام برنامه و سیاست خارجی را بر مذاکرات 
بگذاریم، خطای راهبردی است  آنچه مسلم است در طول سال های اخیر دولت 
هیچگاه به جریان همراهی با کشورهایی مانند روسیه، هند و چین به عنوان یک 
اولویت مهم و راهبردی اعتقاد نداشته اما اکنون این اتفاق رقم خورده است و این 

موضوع مسیر حرکت جدیدی  برای اقتصاد کشور فراهم کرده است. 

رییس جمهوری:
مهمترین کار دولت رسیدگی به معیشت مردم در چهار ماه آینده 

است
رییس جمهور اعالم کرد که مجموع رفت وآمدهای قبل از عید و مابعد 

آن سبب شده که احتمااًل ما با یک مشکلی در شیوع کرونا مواجه شویم.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا با تشکر از مردم برای مراعات پروتکل ها در سفرهای نوروزی 
گفت: برخی از مردم اصأل سفر نرفتند و برخی هم در سفرها پروتکل ها را 
رعایت کردند. البته مجموع رفت وآمدهای قبل از عید و مابعد آن سبب شده 

که احتمااًل ما با یک مشکلی در شیوع کرونا مواجه شویم.
وی افزود: االن هم در دو استان طبق بررسی ها موج چهارم آغاز شده و 
اگر ما رعایت نکنیم این وضعیت می تواند در سایر نقاط کشور هم تکرار شود.

روحانی با بیان اینکه بی تردید یکی از حوادث بسیار مهم در قرن اخیر 
همین پاندمی کروناست، اظهار کرد: اینکه نزدیک به 3 میلیون نفر در دنیا 
از دست رفته اند که حاال این هم آمار رسمی و ثبت شده است وگرنه قطعًا 
بیش از این میزان کرونا افراد را در کام خود فرو برده است و این نشان از 

اهمیت این پاندمی در قرن اخیر است.
وی افزود: ما همواره در همه موارد و هرجا که برای ما مشکل پیش 
آمده است، قدرت ملی ما یک قدرت بسیار مهم و قابل افتخاری بوده، وقتی 
ملت در برابر مشکالت با چنگ و دندان ایستادگی کرده،  موفق شده و آن 
را از سر گذرانده است. ما هم به عنوان دولت در طول چهارماه باقیمانده 
از عمر خود یکی از مهمترین کارهایمان را همین مقابله با کرونا می دانیم.

روحانی تاکید کرد: مقابله با کرونا، شکستن تحریم، تکمیل طرح های 
پیش روی اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم از جمله چهار محور اصلی 

کار دولت در چهار ماه آینده است.
رییس جمهوری با بیان اینکه کرونا در طول چهارده ماه اخیر نه از 
باقیمانده،   این ویروس نه تنها  میان رفته و نه تضعیف شده است، گفت: 
بلکه بدتر شده و جهش یافته است. این نوع جدید که چه انگلیسی بنمامیم 
چه برزیلی و چه هر نام دیگری، فقط یک خط مستقیم به سمت باالست و 

نشان می دهد که چقدر خطرناک است.
وی افزود: تنها راه این است که ما توانمند شویم و جامعه را در برابر 
آن نیرومند سازیم که یکی از راه های آن همین واکسیناسیون است. ساخت 
از مهمترین کارهای دولت در  راستا جزو یکی  و خرید واکسن در همین 

مقابله با کرونا است.
روحانی با یادآوری اینکه همچنان دورهمی ها و تجمعات یکی دیگر 
تعهد و  اظهار کرده:  بسیار مراعات کنیم،  را  آن  باید  از مواردی است که 
مسئولیت پذیری مردم که در چندین ماه اخیر ادامه داشته را باید حفظ کنیم. 
االن آمارها به ما می گویند که مراعات کم شده است و هرگاه مراعات کم شود 
آمار کرونا باال می رود. زمانی رعایت پروتکل های بهداشتی باالی ۸5 درصد 
بود، ولی وقتی زیر 6۰ درصد می رود معلوم است که وضع چگونه می شود.

گالیه وزیر بهداشت از بی توجهی ها؛
نمکی: بهار سخت کرونایی را در پیش خواهیم داشت

درمان  بهداشت،  وزیر 
پزشکی گفت: هر  آموزش  و 
کردیم  التماس  و  گفتیم  چه 
سرکش  ویروس  تا  کنید  صبوری  که 
توجه  نکند،  پیدا  گسترش  انگلیسی 
نکردند، روزهای سختی در پیش است 
امیدوارم دستاوردهای افتخارآمیز گذشته 

به سادگی به باد نرود.
سعید نمکی در اینستاگرام نوشت: 
ویروس سرکش انگلیسی از راه رسید، 
روز  شبانه  کرد،  گرفتار  را  خوزستان 
تالش کردیم تا در آن استان که بیشتر 
گرفتارمان  قبلی  کشوری  پیک  سه  از 
کرد مهارش کنیم. عمال ضرب شصت 
چشیدیم.  را  یافته  موتاسیون  ویروس 
ویروس مهاجم از هوا و زمین به دالیلی 
که جای بحثش در این مقال نمی گنجد 

به همه جا پر گشود.
نوشتیم.گفتیم.  داد:  ادامه  وی 
تا  دو  که  دادیم  قسم  کردیم.  التماس 
سه هفته صبوری کنید، مهلت بدهید، تا 
مثل سال قبل از فرصت تعطیالت سال 
نو استفاده کنیم و با تشدید بیماریابی در 
طرح شهید سلیمانی خانه به خانه شعله 

های کوچک را شناسایی و مهار نماییم 
پهنه  دامن  آتش  و  نپیوندند  هم  به  تا 

کشورمان را نگیرد.
افزود: گفتیم، سفر  وزیر بهداشت 
و جمعیت سیال نمی گذارد طرح شهید 
سلیمانی اجرا شود و بیماری نیز از نقاط 
گرفتار به مراکز پاک تر منتقل می شود. 
گفتیم، صف های طوالنی تهیه ارزاق 
شب عید ساعت ها جمعیت سالمند تنیده 
در این صف ها را گرفتار می کند. گفتیم، 
است  مهم  مردم  آوری  تاب  دانیم  می 
ولی تاب آوری مدافعان خسته سالمت 

پس از ۱۴ ماه کار بی وقفه و جانفشانی 
نیز  پیوسته  های  پیک  مدیریت  برای 

مهم است.
اقتصاد  گفتیم،  داد:  ادامه  نمکی 
سرمایه  ولی  دارد  اهمیت  گردشگری 
های  هزینه  و  نظام سالمت  اجتماعی 
شیوع مجدد بیماری و اثراتش بر اقتصاد 
خرد و کالن کشور نیز بی اهمیت نیست. 
گفتیم، اگر به حرف های کارشناسی مان 
گوش ندهند بهار سختی در پیش است. 
شاید بدین دلیل باور نکردند که اوال وزن 
ویروس موتاسیون یافته را در محاسبات 

ثانیا  و  شناختند  نمی  ما  اپیدمیولوژیک 
سه پیک سنگین قبلی را آرام، بی صدا 
و مظلومانه همکارانمان مدیریت کردند 
فرود  و  فراز  که  کردند  فکر  و گروهی 
منحنی ها شاید به شیوه فوتوشاپ است.

روزهای  در  گفت:  بهداشت  وزیر 
گذشته با روسای خسته و دل شکسته 
تماس  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
بیمارانشان  نگرانند.  شدت  به  داشتم. 
در  هایشان  تخت  و  افزایش  حال  در 
می  آنکه  ضمن  است.  شدن  پر  حال 
دانند در این خیز جدید اوال زنجیر مهار 
غول سرکش بیماری با ویروس جدید 
گسسته تر است و ثانیا خود و سربازان 

مدافعشان خسته تر.
در  سختی  روزهای  افزود:  نمکی 
تا  کند  مان  یاری  خداوند  است  پیش 
افتخارآمیز روزهای  تا دستاورد  نمانیم، 
سخت تحریم به سادگی به باد نرود، تا 
همراهی  و  پایداری  که  آنان  شرمسار 
مان کردند و شرمنده روح بلند مدافعان 
نشویم.  هایشان  خانواده  و  سالمت 
دیگری  ارجمند  عزیزان  تا  کند  کمک 

را از دست ندهیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تقویم برگزاری آزمون های ۱۴۰۰ وزارت علوم اعالم شد
بر اساس تقویم اعالم شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، مهم ترین 
و کلیدی ترین آزمون های وزارت علوم در خرداد و تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار می شوند.

انتشار  با  آموزش کشور  بود که سازمان سنجش  بهمن سال گذشته  اوایل 
اطالعیه ای زمان برگزاری آزمون های مهم و کلیدی دانشگاه های کشور اعم 
ناپیوست در سال ۱۴۰۰ را  از کنکور، کارشناسی ارشد و  کاردانی به کارشناسی 

تعیین تکلیف کرد. 
کارشناسی ارشد

ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه 
ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از روز یکشنبه ۱6 آذر ۹۹  آغازشد و 
پس از دو مرحله تمدید در نهایت روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه ۹۹ به پایان رسید.

 آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی دولتی و غیردولتی طی سه روز متوالی در روزهای چهارشنبه 5 خرداد، پنجشنبه 

6 خرداد و جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.
کنکور سراسری

ثبت نام برای شرکت در رشته های با آزمون کنکور ۱۴۰۰ از روز یکشنبه 
۱2 بهمن ۹۹ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و پس از 
چند بار تمدید، روز شنبه ۱6 اسفند ماه ۹۹ به پایان رسید و این آزمون طی چهار 
روز یعنی در روزهای چهارشنبه ۹ تیر، پنجشنبه ۱۰ تیر، جمعه ۱۱ تیر و شنبه ۱2 

تیر ۱۴۰۰ برگزار می شود.
بر اساس مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ همانند سال 
۱3۹۹ حداکثر 3۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و 

دروس مؤثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱3۹۹ است.
طبق تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور و شرایط کشور از نظر شیوع 
کرونا ویروس، زمان برگزاری آزمون های ارشد و سراسری در سال ۱۴۰۰ افزایش 
دستورالعمل های  رعایت  برای  الزم  بینی های  پیش  منظور  به  همچنین  یافت. 
ناپیوسته و سراسری سال  بهداشتی برای برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد 
این  برگزاری  زمان  متقاضیان  برای  مخاطرات  گونه  هر  کاهش  برای  و   ۱۴۰۰

آزمون ها اصالح شد.
کاردانی به کارشناسی

همچنین ثبت نام برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 
۱۴۰۰ به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ 23 خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود و 

این مهلت تا روز  یکشنبه 3۰ این ماه ادامه خواهد یافت.
بر این اساس ضرورت دارد که همه متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده 
انتخاب رشته وفراهم نمودن  از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و  و پس 
مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی:  

www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 
مرحله  یک  در  آزمون  این  در  رشته  انتخاب  و  نام  ثبت  اینکه  به  توجه  با 
انجام می شود، متقاضیان باید همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته محل های 
در  شده  اعالم  های  رشته  به  توجه  با  اینترنتی  تقاضانامه  فرم  در  خود  تحصیلی 

دفترچه راهنما، اقدام کنند.
با  انتخاب رشته، همزمان  راهنمای ثبت نام و  جزئیات و همچنین دفترچه 
شروع ثبت نام در روز یکشنبه مورخ ) 23 خرداد ۱۴۰۰(  بر روی سایت سازمان 
اطالع  برای  است  الزم  متقاضیان  گرفت.  خواهد  قرار  کشور  آموزش  سنجش 
با  امتحانی  نوع پذیرش رشته های  آزمون و  این  از شرایط و ضوابط شرکت در 
راهنمای مذکور  آزمون«، دفترچه  براساس سوابق تحصیلی »بدون  یا  آزمون و 

را به دقت مطالعه کنند. 
آزمون آن دسته از رشته هایی که پذیرش آنها از طریق برگزاری آزمون انجام 

می شود نیز در روز جمعه 22 مرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. 
بر این اساس، جدول رشته های امتحانی با آزمون و پذیرش براساس سوابق 
تحصیلی )بدون آزمون( کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ بر روی سایت 

سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

واژگونی خونین پژو در شرق تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از واژگونی 

خونین یک دستگاه سواری پژو پارس در بلوار هجرت تهران خبر داد.
سید جالل ملکی، دراین باره گفت: در ساعت 6:52 صبح روز گذشته خبر 
واژگونی یک دستگاه سواری پژو پارس به سامانه ۱25 آتش نشانی اطالع داده 
شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه ۱5 را به محل حادثه واقع 

در بلوار هجرت مقابل بیمارستان بعثت اعزام کردند. 
وی با اشاره به حضور آتش نشانان در محل گفت: عوامل آتش نشانی پس 
از حضور در محل متوجه شدند که یک دستگاه سواری پژو پرشیا در حال حرکت 
در مسیر بوده که ناگهان از مسیر اصلی خود منحرف شده و پس از برخورد با 

جدول های حاشیه مسیر و ورود به پیاده رو واژگون شده است.
اظهارکرد:  تمامی  داشت،  سرنشین  پنج  خودرو  این  اینکه  بیان  با  ملکی 
سرنشینان این خودرو آقا بوده و حدود 2۰ تا 25 سال سن داشتند که در هنگام 
حضور آتش نشانان یک نفر اقدام به خارج کردن خود از کابین کرده و چهار فرد 

دیگر درون کابین خودرو محبوس بودند.
بیان  با  تهران  ایمنی شهرداری  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
اینکه آتش نشانان چهار فرد آسیب دیده را از درون کابین خارج کرده و به عوامل 
امدادی تحویل دادند، خاطرنشان کرد:  در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که 

خدمات درمانی از سوی امدادگران اورژانس به آنان ارائه شد.

به گفته ملکی، عوامل آتش نشانی پس از ایمن سازی، محل حادثه را برای 
بررسی علت وقوع به عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی که در محل حضور داشتند، 

تحویل داده و به ماموریت خود خاتمه دادند.
سرهنگ احسان مومنی، رییس اداره تصادفات  پلیس راهور تهران بزرگ نیز 
درباره علت وقوع این حادثه گفت:  در بررسی کارشناسان پلیس راهور مشخص 
شد که ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه  و تخطی از سرعت مطمئنه سبب 

بروز این حادثه شده است.

پیکر جوان غرق شده در آب بندان چمستان نور پیدا شد
رئیس جمعیت هالل احمر نور از پیدا شدن پیکر جوان غرق شده در آب بندان 

چمستان نور خبر داد.
چهار نفر از اعضای یک خانواده شاهرودی از استان سمنان عصر سیزدهمین 
روز از تعطیالت عید نوروزی که در آب بندان روستای فوالدکالی بخش چمستان 

مشغول قایق سواری بودند، دچار حادثه شدند.
علی اصغر خاکپور گفت : پس از اعالم گزارش واژگونی یک قایق و یک مورد 
غرق شدگی در آب بندان مورد نظر در ساعت ۱۸ روز جمعه گذشته بالفاصله 2 
تیم امدادی این جمعیت و یک تیم از هیات نجات غریق و غواصی شهرستان به 
محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: در جریان این حادثه 3 نفر از اعضای یک 
خانواده شاهرودی که فاقد جلیقه نجات بودند با کمک اهالی نجات یافتند و یک 
جوان غرق شد.رئیس جمعیت هالل احمر نور گفت: نیروهای امدادی هالل احمر 
با کمک تیم هیات نجات غریق پس از حدود 2 ساعت تالش با توجه به تاریکی 

شب موفق به یافتن این جوان غرق شده نشدند.
به گفته وی، نیروهای امدادی هالل احمر با کمک غواصان و هیات نجات 
غریق صبح روز گذشته در ادامه عملیات جستجو، پیکر این جوان را ساعت هشت 

و 3۰ دقیقه پیدا و از آب خارج کردند.
خاکپور خاطر نشان کرد که پیکر این جوان 25 ساله شاهرودی برای سیر 

مراحل قانونی تحویل پزشکی قانونی شهرستان شده است.
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بنچمارک های رم DDR5-6400 از بهبود 
چشمگیر درمقایسه با DDR4 خبر می دهند.

شرکت چینی النگسیس به تازگی حافظه ی DDR5-6۴۰۰ خود را درکنار 
 DDR۴ پردازنده ی آلدر لیک اینتل قرار داده است تا تفاوت عملکردش را با حافظه ی

نشان دهد.
Shenzhen Longsys Electronics، شرکت چینی فعال در حوزه ی 
تولید حافظه ی فلش NAND، اخیرا حافظه ی DDR5-6۴۰۰ خود را در کنار یکی 
از پردازنده های نسل دوازدهمی کالس دسکتاپ آلدر لیک اس اینتل قرار داده است تا 
با نحوه ی عملکرد نسل جدید حافظه ها آشنا شویم. به نوشته ی تامز هاردور، نتایج نشان 
می دهد حافظه ی DDR5 می تواند قدرت پردازشی زیادی به سیستم ها تزریق کند و 

با سخت افزارهای نسل بعد به خوبی سازگار شود.
-DDR5 در حال حاضر، شرکت النگسیس مشغول توسعه ی دو ماژول حافظه ی

6۴۰۰ است. مدل ۱6 گیگابایتی از طراحی تک رنکی استفاده می کند؛ اما مدل 32 
گیگابایتی سراغ طراحی دو رنکی می رود. هر دو ماژول حافظه به برد مدار چاپی هشت 
الیه و ولتاژ ۱٫۱ ولت DRAM مجهز هستند و تأخیر CAS آن ها به ۴۰ می رسد 
)CL۴۰(. ماژول های النگسیس بهترین نوع حافظه  ی DDR5 محسوب نمی شوند. 
DDR5 درنهایت می تواند به نرخ داده ی DDR5-۸۴۰۰ و ظرفیت حداکثر ۱2۸ 

گیگابایت به ازای هر ماژول دست پیدا کند. 
النگسیس ماژول ES۱( 6۴۰۰-DDR5( خود را در نسخه ی 32 گیگابایتی با 
 JEDEC شرکت A به نمایش گذاشته است. در مقام مقایسه، مشخصه ی CL۴۰
برای حافظه ی DDR۴-6۴۰۰ از CL۴6 بهره می برد. پردازنده های زیادی پیدا 
نمی شوند که از حافظه ی DDR5 پشتیبانی کنند و تاکنون در این زمینه، خبر قطعی 
از AMD نشنیده ایم. به نظر می رسد خانواده ی آلدر لیک قرار است نخستین پردازنده ها 
با پشتیبانی از استاندارد DDR5 را شامل باشد. پلتفرم آزمایشی النگسیس نیز از 
پردازنده ی آلدر لیک اس اینتل استفاده می کند که هشت هسته ی پردازشی و سرعت 

کالک پایه ۸۰۰ مگاهرتز دارد. 
-DDR5 در حال حاضر، مشخص نیست النگسیس کدام یک از دو حافظه ی

6۴۰۰ یا DDR5-۴۸۰۰ خود را با یکی از ماژول های DDR۴ مقایسه کرده است. 
این شرکت در نتایج آزمایش به DDR5-6۴۰۰ اشاره می کند؛ اما اسکرین شات های 
بایوس ماژول DDR5-۴۸۰۰ را نشان می دهد. فعال نرخ داده ی ماژول آزمایش شده ی 
DDR۴ نامشخص است؛ ولی با قضاوت از روی مقدار CL22 به احتمال زیاد با ماژول 

DDR۴-32۰۰ طرف هستیم.
سریع تر شدن حافظه ها: یک DIMM با دو کانال

افزایش پهنای باند حافظه، نکته ی مهم دیگر در مشخصات DDR5 به شمار 
می رود. به هرحال کاربران زیادی به دنبال افزایش بهره وری هستند و با افزایش ظرفیت 
حافظه ها، سرعت نیز باید بهبود پیدا کند. سازمان استاندارد، تالش زیادی برای بهبود 

در بخش سرعت داشت تا نیازها به خوبی برطرف شوند.
سازمان JEDEC در DDR5 عملکردی ضربتی تر در افزایش مشخصات و 
قابلیت های استاندارد داشت. عموما استانداردهای جدید کار خود را از جایی شروع می کنند 
که استاندارد قبلی حضور دارد. به عنوان مثال، در انتقال از DDR3 به DDR۴ شاهد 

بودیم که نسل جدید، از سرعت 6/۱ گیگابیت برثانیه شروع شد.
براساس بنچمارک های رم النگسیس، ماژول DDR5 توانسته است در آزمایش 
خواندن و نوشتن و کپی AIDA6۴ عملکرد بهتری از ماژول حافظه ی DDR۴ از 
خود برجای بگذارد. میزان بهبود عملکرد در سه بخش یادشده به ترتیب 3۹ و 36 و ۱2 
درصد اعالم شده است. جالب است که ماژول DDR5 شرکت النگسیس ۹۷ درصد 

تأخیر بیشتری از DDR۴ نشان داده است.
النگسیس نتایج حافظه ی DDR5 خود را در بنچمارک Master Lu نیز 
به نمایش گذاشته است. ماژول حافظه ی DDR۴ و DDR5 به ترتیب امتیاز ۹۱،5۷5 
و ۱۹3،6۸۴ را کسب کرده اند. بنچمارک های این چنینی نمی توانند تفاوت ها را دقیقا 
 Master توانسته است در آزمایش DDR5 مشخص کنند؛ اما به نظر می رسد ماژول
Lu تقریبا ۱۱2 درصد سریع تر ظاهر شود. براساس شایعه ها، پردازنده های نسل دوازدهمی 
آلدر لیک اس اینتل اواخر سال 2۰2۱ یا اوایل سال 2۰22 عرضه می شوند؛ ازاین رو، در 

آینده ای نزدیک مشتریان می توانند از عملکرد اولیه ی DDR5 آگاه شوند. 

 ۹۹ سال  بهمن  اواخر 
الخروج  ممنوع  خبر  که  بود 
شدن سرمربی تیم ملی اسکی 
سوی  از  زرگری_  _سمیرا  آلپاین 
حق  کهنه  پرونده  دیگر  بار  شوهرش 
را  شوهر  بی اذن  کشور  از  زنان  خروج 
گشود. حقی که نبود آن، مدت ها پیش 
از  بسیاری  گیر  دامن  ورزشکار  این  از 
محرومیت  به  منجر  و  زن  ورزشکاران 
آنها از حضور در عرصه های بین المللی 

شده بود.
ممنوع الخروجی سمیرا زرگری و 
اسکی  ملی  تیم  همراه  او  حضور  عدم 
جهان  قهرمانی  مسابقات  در  آلپاین 
دوباره  روایت  برای  بهانه ای شد  ایتالیا 

درد کهنه زنان این سرزمین.
نمایندگان  برخی  این  از  پیش 
مجلس دهم در تالش بودند تا با طرحی 
زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و ... را از بند 3 ماده ۱۸ قانون گذرنامه 
مستثنی کنند که به علت مخالف هایی 
نهایتا تصویب نشد و تا کنون که نزدیک 
قانون گذرنامه  از تصویب  به 5۰ سال 
می گذرد، همچنان خروج از کشور زنان 
شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد 
اضطراری اجازه دادستان شهرستان که 
ظرف سه روز باید اعالم نظر کند، است.

لی  عا ر  و مشا وشی،  سیا طیبه 
رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس 
مستثنی  طرح  بود  تالش  در  که  دهم 
کردن زنان نخبه را به تصویب برساند، 
قانون  اصالحات  آخرین  اینکه  بیان  با 
گذرنامه مربوط به سال ۹۰ می شود، در 
این باره گفته بود که شرایط اضطراری 
دادستان  اجازه  و  نظر  اعالم  برای 
بند سوم  در  موجود  لفظ  به  شهرستان 

ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زنانی 
که به همراه همسرشان مقیم خارج از 
شوهر  که  زنانی  هم چنین  و  کشورند 
تابعیت  بر  همچنان  اما  داشته  خارجی 
موضوع  این  از  هستند،  خود  ایرانی 

مستثنی شده اند.
هم  را  این  همچنین  سیاوشی 
گفته بود که بعضا در مواردی این خالء 
گروکشی ها،  برخی  به  منجر  قانونی 
و  زن  ورزشکاران  از  پول  اخذ  مانند 
از سوی  ورزشی  فدراسیون های  برخی 

شوهران این زنان شده است.
گرامی زادگان،  اشرف  همچنین 
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور 
با  نیز  رئیس جمهوری  خانواده  و  زنان 
حق  گرفتن  قرار  توجه  مورد  به  اشاره 
خروج از کشور زنان در الیحه »حفظ 
برابر  در  زنان  از  حمایت  و  کرامت 
خشونت«، گفته بود: در ماده 5۷ الیحه 
»حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت« آمده است که »زنانی که برای 
خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، 
از  وی  غیرموجه  خودداری  صورت  در 

تقدیم  ضمن  توانند  می  اذن،  اعطای 
خود  مستندات  و  مدارک  دادخواست، 
مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به 
دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج 
رسیدگی  موضوع  به  نسبت  نوبت  از 
امر،  احراز ضرورت  و در صورت  کرده 
مناسب،  تامین  اخذ  از  پس  عنداللزوم 
اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات 

سفر خواهد داد«.
قصد  که  دختران  وی،  گفته  به 
محدودیت ها  این  وقتی  دارند  ازدواج 
انتخاب  در  بینند  را می  و ممنوعیت ها 
همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر 

به سادگی تن به ازدواج نمی دهند. 
ابتکار،  معصومه  اما  میان  این  در 
رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
توئیتری خود  در حساب  نیز  جمهوری 
خبر از تهیه الیحه  ای جهت اصالح بند 
3 ماده ۱۸ قانون گذرنامه داد و نوشت: 
» اصالح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه 
قواست.  همکاری  و  حقوقی  ـ  فقهی 
معاونت رییس جمهوری در امور زنان و 
خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند 

پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، 
قانون   ۱۸ ماده   3 بند  اصالح  »الیحه 
آن«  به  تبصره  یک  الحاق  و  گذرنامه 
کرامت  بر »الیحه حفظ  نیز عالوه  را 
و حمایت از زنان...« تهیه کرده است.«

نیز  زنان  فعالین حقوق  از   برخی 
بند 3 ماده ۱۸ قانون گذرنامه که خروج 
شوهر  اذن  به  منوط  را  زنان  کشور  از 
می کند را فاقد پشتوانه فقهی می دانند.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری و 
فعال حقوق زنان در این باره گفته بود: 
این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است 
و ربطی به شرع و مقررات ندارد. در حقوق 
خانواده ما، خروج از کشور چنانچه مغایر 
حقوق مرد باشد، شامل وضعیتی موسوم 
ازای آن  مابه  به »نشوز« می شود که 
یعنی  است.  نفقه  پرداخت  عدم  صرفا 
هیچ متن قانونی حکم نکرده که دست 
و پای زنان را ببندید تا از تمکین خارج 
در  گفته شده  به صراحت  بلکه  نشوند، 
صورت عدم تمکین، زنان از حق خود بر 
نفقه محروم خواهند شد. بنابراین اصرار 
بر ابقای قانونی که بدون پشتوانه فقهی 
در مجلس سنای شاهی تصویب شده، 

بیشتر عجیب و باور نکردنی است.
اعطای حق خروج از کشور بی اذن 
شوهر به زنان تبدیل به پرونده ای کهنه 
شده است که بعضا با ممنوع الخروجی 
ورزشکاران زن و بی توجه به سایر زنان 
باز می شود و پس از مدتی از یادها می 
رود. آنچه حائز اهمیت است سوءاستفاده 
برخی مردان از قانون فعلی گذرنامه و 
انتقام  برای  زن  کردن  الخروج  ممنوع 
برای  مسئولین  توجه  که  است  جویی 
اعطای این حق به زنان ـ که مطابق 
با نظر برخی کارشناسان حتی سلب آن 

پشتوانه فقهی ندارد ـ را می طلبد.

دریافت »حق خروج زنان از کشور « در موارد اضطراری از دادستانی
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

خبر نگران کننده سخنگوی وزارت بهداشت؛ 
مسافرت 15000 نفر کرونا مثبت در نوروز! 

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر ویروس جهش یافته 
ایام  در  گفت:  است،  کرده  پیدا  گردش  کشور  تمام  در  تقریبا  انگلیسی  کرونای 
تعطیالت نوروز بیش از ۱5 هزار نفر که مبتال به ویروس کرونا بوده و از بیماری 

خود آگاهی داشتند، سفر کرده اند.
دکتر سیما سادات الری، درباره وضعیت گردش ویروس کرونا در کشور به 
ویژه ویروس انگلیسی، گفت: در حال حاضر ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی 

تقریبا در تمام کشور گردش پیدا کرده است. بر این اساس به مرور سویه غالب 
ویروس کرونا در کشور تبدیل به ویروس جهش یافته کرونا خواهد شد.

یافته کرونا قدرت سرایت  بارها گفته شده که ویروس جهش  افزود:  وی 
بیشتری به نسبت ویروس کرونای ووهان دارد.

تعطیالت  در  کرونا  به  مبتالیان  و  ناقلین  جابجایی  میزان  درباره  الری 
نوروز، گفت: در ایام تعطیالت نوروز بیش از ۱5 هزار نفر که مبتال به ویروس 
کرونا بوده و از بیماری خود آگاهی داشتند، سفر کرده اند. این افراد از تست 
ویروس  بیشتر  به چرخش  منجر  اقدام  این  و  بودند  آگاه  خود  کرونای  مثبت 

کرونا شده است.
وی تاکید کرد: پیش بینی این است که حداقل در هفته های آخر فروردین 
دچار افزایش بیشتر ابتال و بستری خواهیم شد. در حال حاضر نیز با روند افزایشی 

بیماری در کشور مواجه هستیم.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: به هر حال احتمال وقوع خیز چهارم 
بیماری در کشور دور از ذهن نیست و در هفته های آینده باید شاهد نتیجه سفرها 
و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی باشیم که این موضوع در روند افزایشی 

بیماری و بستری و فوت به علت کووید ۱۹ مشهود خواهد بود.
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ــش رو در  ــوالت پی تح
ــکان  ــی و ام سیاســت خارج
ــده   ــح باقی مان ــب لوای تصوی
FATF  چشــم انداز امیــدوار کننــده ای 
از کاهــش قابــل توجــه ســرعت رشــد 
ــر  ــه تصوی ــال ۱۴۰۰ را ب ــورم در س ت

می کشــد.
ــئله  ــن مس ــاال مهمتری ــورم ب ت
ســال های  در  کشــور  اقتصــادی 
از  مهمتریــن،  اســت.  بــوده  اخیــر 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــت ک آن جه
ــی را  ــوار ایران معیشــت میلیون هــا خان
ــرار می دهــد. کاهــش  ــر ق تحــت تأثی
ــورم و در نتیجــه آن کاهــش فشــار  ت
ــژه  ــه وی ــا، ب ــر خانواره ــادی ب اقتص
از  درآمــدی  پاییــن  در دهک هــای 
انتظــارات اصلــی مــردم از دولتمــردان 
اســت. در ایــن راســتا، در ســال جدیــد 
ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه آیــا 
چشــم انداز روشــنی بــرای کاهــش 

ــود دارد؟ ــورم وج ت

نگاهی به تورم در سه سال 
گذشته

در ســه ســال اخیــر تــورم رونــد 
ــه  ــی را تجرب ــل توجه ــی قاب افزایش
ــت  ــی اس ــن درحال ــت. ای ــرده اس ک
ــًا در  ــال ۱3۹6 تقریب ــورم در س ــه ت ک
محــدوده ۱۰ درصــد بــه عــدد ایــده آل 
تــک رقمــی ۹ درصــد نیــز رســید.  اما، 
در ســال ۱3۹۷ بــه طــور قابــل توجهی 
افزایــش یافت. هرچند در ســال ۱3۹۸ 
رونــد نزولــی را نیــز تجربــه کــرد امــا 

دوبــاره راه صعــود را در پیــش گرفــت.
طبــق آمــار شــاخص قیمــت 
ــز  ــال ۱3۹۹ نی ــده در س ــرف کنن مص
ــد  ــته رون ــال های گذش ــون س همچ
افزایشــی داشــت و در آبــان بــه 3۷.۱5 
رشــد داشــت. ایــن رشــد باعــث شــد 
ــان  ــه نقطــه در آب ــورم نقطــه ب ــا  ت ت
بــه ۴6.۴ درصــد و نــرخ تورم متوســط 

ــه 2۹ درصــد برســد. ســالیانه ب
ــن  ــاس آخری ــر اس ــن، ب همچنی
آمــار اعــالم شــده نــرخ تــورم ســاالنه 
بهمــن مــاه ۱3۹۹ خانوارهــای کشــور 
3۴.2 درصــد رســیده کــه نســبت بــه 
همیــن اطــالع در مــاه قبــل، 2 واحــد 

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد افزای درص
ــن  ــه ای در بهم ــورم نقط ــرخ ت ن
مــاه ۱3۹۹ نیــز بــه عــدد ۴۸.2 درصــد 
ــورم نقطــه ای  ــرخ ت رســیده اســت.  ن
بهمــن مــاه ۱3۹۹ در مقایســه بــا 
دی مــاه 2 واحــد درصــد افزایــش 
ــروه  ــه ای گ ــورم نقط ــرخ ت ــت.  ن یاف
آشــامیدنی ها  »خوراکی هــا،  عمــده 
ــد  ــش 6.۹ واح ــا افزای ــات« ب و دخانی
ــروه  ــد و گ ــه 66.۸ درص ــدی ب درص
»کاالهــای غیــر خوراکــی و خدمــات« 
ــه  ــدی ب ــد درص ــش ۰.2 واح ــا کاه ب

ــت. ــیده اس ــد رس 3۹.۷ درص

چشم انداز تورم در سال 1400
ــه   ــورم ب ــش ت ــواًل در افزای معم
دالیلــی همچــون افزایــش انتظــارات 
ــت  ــرخ ارز، سیاس ــش ن ــی، افزای تورم
پولــی و سیاســت مالی اشــاره می کنند. 

نکتــه قابــل توجــه این اســت کــه این 
عوامــل بــه شــدت بــه یکدیگــر مرتبط 
بــوده و بــر همدیگــر تأثیــر می گذارنــد. 
همــه آنهــا نیــز متأثــر از رویکردهــا و 
سیاســی  کالن  تصمیم گیری هــای 

هســتند.  
بــر کســی پوشــیده نیســت که در 
ســه ســال گذشــته دولت ســخت ترین 
شــرایط را از نظــر اقتصــادی پشت ســر 
ــژه ســال ۱3۹۹ کــه  ــه وی گذاشــت. ب
جنــگ اقتصــادی بــه اوج خــود و 
ــر  ــه صف ــًا ب ــی تقریب ــای نفت درآمده
نفــت  بــدون  کشــور  اداره  رســید 
پیــش  را  عدیــده ای  چالش هــای 
پــای دولــت قــرار داد. در نتیجــه ایــن 
ــار  ــت فش ــادی و سیاس ــگ اقتص جن
ــران  ــه ای ــر علی ــکا ب ــری آمری حداکث
دو اتفــاق مهــم رخ داد کــه آثــار آن در 
بــاال رفتــن نــرخ تــورم  خــود را نشــان 
ــی،  ــارات تورم ــه انتظ ــی اینک داد. یک
ــاب  ــی انتخ ــش بین ــا پی ــژه ب ــه وی ب
دوبــاره »دونالــد ترامــپ« در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا بــه شــدت 
افزایــش یافــت. بــر ایــن اســاس ایــن 
تصــور ایجــاد شــد کــه کمتریــن پیامد 
انتخــاب مجــدد کســی کــه یــک 
جنــگ اقتصــادی علیــه ایــران راه 
انداختــه تــورم افسارگســیخته در ســه 
مــاه آخــر ســال ۱3۹۹ و همچنیــن در 

ــود.   ــد ب ســال ۱۴۰۰ خواه
پیــش  همیــن  اســاس  بــر 
آزاد  بــازار  قیمــت دالر در  بینی هــا 
ــه  ــی ب ــد افزایش ــدت رون ــه ش ــز ب نی
خــود گرفــت. بــه عبــارت دیگــر هــم 

افزایــش انتظــارات تورمــی و هــم 
افزایــش نــرخ دالر آزاد تــورم بیــش از 

3۴ درصــد را در ایــران رقــم زد.
ــش  ــا پی ــه تنه ــه ن ــون ک اکن
بینی هــا اشــتباه از آب درآمــده بلکــه 
ــه  ــدن«، ب ــو بای ــه زدن »ج ــا تکی ب
ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــی ریاس کرس
کشــور  یــن  ا بازگشــت  امــکان 
رفــع  آن  متعاقــب  و  برجــام  بــه 
ــده  ــت ش ــدت تقوی ــه ش ــا ب تحریم ه
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در ســال 
ــری  ــی بهت ــداز تورم ــم ان ۱۴۰۰چش

ــود دارد.   ــور وج ــرای کش ب
ــد  ــه رون ــی ک ــن، درصورت بنابرای
ــای برجــام  ــه احی سیاســت خارجــی ب
ــی  ــا منته ــدن تحریم ه ــته ش و برداش
شــود و موضــوع FATF هــم بــه 
نتیجــه  برســد بــدون شــک هــم 
ــم  ــت و ه ــد شکس ــت ارز خواه قیم
انتظــارات تورمــی بــه شــدت کاهــش 

ــت. ــد یاف خواه
ــی دو  ــر منف ــب  اث ــن ترتی بدی
عامــل اصلــی افزایــش تــورم در ســال 
جدیــد از میــان خواهــد رفــت و رونــد 
ــد  ــر خواه ــش آن تغیی ــع کاه ــه نف ب
کــرد. اگــر چنیــن اتفاقــی رخ دهــد در 
مــورد دو عامــل سیاســت هــای پولــی 
و سیاســت های مالــی نگرانــی زیــادی 
ــدارد. زیــرا در همیــن دولــت  وجــود ن
ــه  ــد نشــان داده شــده ک ــر و امی تدبی
اگــر موانــع خارجــی برداشــته شــود نه 
تنهــا کنتــرل تــورم مشــکل نخواهــد 
ــورم تــک  ــه ت ــود بلکــه بازگشــت ب ب

رقمــی نیــز میســر اســت.

آموزش ثبت، استعالم، تایید و انتقال چک در همراه بانک ایران 
زمین

براساس قانون جدید چک در سال جدید، صدور 
چک های جدید منوط به ثبت، استعالم، تائید و انتقال 

چک در سامانه صیاد است.
زمین:  ایران  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به 
صدور چک های جدید منوط به ثبت، استعالم، تائید 
و انتقال چک در سامانه صیاد هست. در حال حاضر 

برای مشتریان گرامی این امکان فراهم شده که از طریق همراه بانک ایران 
زمین این مراحل رو انجام بدید.

فرایندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد
ثبت چک: پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادرکننده به یکی 
از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و سپس اقدام به ورود 
اطالعات چک و اطالعات هویتی ذینفع/ ذینفعان می کند. الزم به ذکر است 
این مرحله به عنوان ثبت اولیه چک تلقی شده و ثبت نهایی چک در سامانه 

صیاد مستلزم تائید دریافت چک توسط ذینفع آن است.
استعالم و تائید دریافت چک )توسط ذینفع(: با توجه به اینکه ثبت 
نهایی چک منوط به استعالم و تطبیق مندرجات برگ چک با اطالعات 

ثبت شده در سامانه صیاد است.
انتقال چک: در قانون جدید چک پشت نویسی با درج اطالعات مربوطه 

در سامانه صیاد جایگزین شده است.
استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک: این سرویس، همانند گذشته 
امکان استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک از طریق ورود شناسه ۱6 

رقمی صیادی برگ چک را فراهم می کند.

برای اولین بار غیرحضوری و با توثیق سهام عدالت از بانک تجارت 
تسهیالت بگیرید

بانک در کشور  اولین  به عنوان  بانک تجارت 
به متقاضیان دارنده سهام عدالت با توثیق این سهام 
اپلیکیشن زمرد  از طریق  و به صورت غیرحضوری 

تسهیالت پرداخت می کند.
تامین  بانک ها  مشتریان  دغدغه های  از  یکی 
ضامن برای دریافت تسهیالت است و از سوی دیگر 

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی هموطنان 
بعضا نگران حضور فیزیکی در شعب بانک را هستند. بانک تجارت پیشگام تر 
از سایر بانک های کشور در اولین روزهای سال ۱۴۰۰ برای حل این دو مساله 
از طریق زیست بوم زمرد تجارت راهکار آسانی را ارائه کرده است، به این 
ترتیب که متقاضیان دریافت تسهیالت می توانند با دریافت، نصب و ثبت 
نام در سوپراپلیکیشن زمرد و ورود به بخش پیشخوان و انتخاب گزینه توثیق 
سهام عدالت، نسبت به انجام مراحل دریافت تسهیالت مرابحه اقدام کنند.

روش کار به این صورت است که متقاضی دریافت تسهیالت درخواست 
خود را در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت ثبت می کند و بالفاصله بانک نسبت 
به استعالم تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای پرداخت تسهیالت اقدام 
کرده و پس از گذراندن سایر استعالم ها، مبلغ تسهیالت، سود تسهیالت، 
مبلغ اقساط و ... را تعیین و به مشتری اعالم و وجه تسهیالت را به شماره 

حساب متقاضی تسهیالت واریز می کند.
زیست بوم زمرد بانک تجارت، با هدف شخصی سازی خدمات مالی و 
بانکی آن هم به صورت غیرحضوری در تالش است دریچه ای نو را به روی 
عموم مردم باز کند. در اکوسیستم زمرد مشتری حق انتخاب بیشتری برای 
دسترسی به محصوالت و خدمات بانک دارد و آنالین بودن صددرصدی 
آن، ویژگی بارز این زیست بوم است ؛ چرا که افراد بدون حضور در شعبه 
می توانند ضمن معرفی خود به عنوان یک مشتری جدید، خدماتی همچون 
افتتاح حساب و دریافت کارت از سایر خدمات غیر حضوری این زیست بوم 
بهره مند کنند.خدمات فعلی این زیست بوم شامل افتتاح حساب، صدور کارت 
و اخذ تسهیالت بوده و فاز مهم عملیاتی این زیست بوم مربوط به مراحل 
شناسایی و احراز هویت مشتری، تخصیص امضای دیجیتال برای امضای 
اسناد بانکی به صورت دیجیتال، افتتاح حساب، فعال سازی خدمات نوین و 
همراه بانک، ثبت درخواست و تحویل کارت مشتری به نشانی مشتری، 
توثیق سهام عدالت و سایر دارایی ها با قابلیت توکنایز بر بستر بالک چین 

به صورت کامال غیرحضوری است.
فرآیند تشخیص چهره در این اپلیکیشن با دقتی بیش از ۹5 درصد 
و به صورت کامال دیجیتال انجام می شود که بسیار دقیق تر از احراز هویت 
توسط نیروی انسانی است. در این فرایند، ضمن بررسی زنده بودن تصویر 
مشتری، هویت مشتری نیز از طریق تلفن همراه هوشمند وی احراز می شود.

مشتریان برای دریافت توضیحات بیشتر درباره نحوه دریافت تسهیالت 
بدون ضامن از طریق اپلیکیشن زمرد، می توانند با مرکز ارتباط مشتریان 

بانک تجارت به شماره ۱55۴ تماس بگیرند.

رونمایی از کیف اعتباری دیجیتال مشترک بانک پارسیان و همراه 
اول »همپا »

همزمان با اعیاد شعبانیه، بانک پارسیان و همراه 
اول در نشستی مشترک در محل بانک پارسیان و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد از کیف 

اعتباری دیجیتال » همپا » رونمایی کردند.
در این مراسم که کورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک پارسیان، مهدی اخوان مدیرعامل همراه اول، 

شمس عالم، عضو هیات مدیره بانک پارسیان )به صورت مجازی(، حضور 
داشتند، مدیرعامل بانک ضمن تبریک اعیاد شعبانیه از مجموعه همراه اول 
و بانک پارسیان در راه اندازی این پروژه تشکر کرد و لزوم ارایه خدمات 
غیرحضوری به مشتریان در شرایط سخت همه گیری ویروس کرونا را مورد 
تاکید قرار داد و گفت : سیاست بانک پارسیان حرکت به سمت دیجیتال 
کردن خدمات و ارایه سرویس ها و خدمات نوین به صورت غیر حضوری 

جهت حفظ سالمت مردم و مشتریان است.
پرویزیان با بیان اینکه پروژه » کیف اعتباری دیجیتال » برای بانک 
بسیارحایزاهمیت است، تجاری سازی این پروژه را از اولویت های بانک 
پارسیان برشمرد و افزود: هم اکنون اکثر فعالیت های بانکی مردم در دریافت 
و پرداخت خرد متمر کز است و براین اساس باید با استفاده از ظرفیت های 
بانک و شرکت های گروه ، امکاناتی فراهم کنیم که مردم و مشتریان با 

سهولت بیشتری از خدمات بانک بهره مند شوند.
در ادامه این مراسم مهدی اخوان، مدیرعامل همراه اول از همراهی 
کردن  عملیاتی  در  اول  همراه  مجموعه  با  پارسیان  بانک  همکاری  و 
این پروژه تقدیرکرد وگفت : اجرایی شدن این پروژه برای همراه اول 
نیز بسیارمهم است و امیدواریم زحمات هر دو مجموعه به ثمر رسیده 
شامل  آن  منافع  بازار،  به  ورود  با  و  انجام  آن  کامل  سازی  وتجاری 

آحاد مردم شود.
در این مراسم پشم چی، معاون فناوری های نوین مالی و اطالعاتی 
بانک پارسیان، توفیقی، مدیرعامل گروه داده پردازی بانک جوکار، مدیرعامل 
شرکت همراه کسب وکار هوشمند، بدیعی، مدیرعامل شرکت همپا، رادیوم، 
پرداز  آتی  تابان  مدیرعامل  ساکیانی  و  همپا  شرکت  مدیره  هیات  عضو 

نیرحضور داشتند.
این طرح که روی اعتباردهی خرد متمرکز شده ، امکان خرید سهل 
و آسان با استفاده از کیف پول در شبکه پرداخت را برای آحاد مردم جامعه 
فراهم خواهد کرد . الزم به یادآوری است که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد 
تراکنش هایی که در بستر شاپرک صورت می گیرد، مربوط به اعتبارات 

خرد و کمتر از 2۰۰ هزار تومان است.

سال99، سال درخشش صنعت پاالیش ایران
سال ۹۹ را با رشد ۴ برابری صادرات فرآورده های نفتی در کشور 
و پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین و نقش مهم این صنعت 
در شرایط تحریم و کاهش صادرات نفت، می توان سال درخشش صنعت 
پاالیش کشور نامید.سال ۹۹ را می توان نقطه عطفی در صنعت پاالیش 
کشور دانست؛ این صنعت توانست در سال ۹۹ با رشد قابل توجه صادرات 
فرآورده آن هم در شرایط تحریم و کاهش فروش نفت، نقشی مهم در 

درآمد ارزی و اقتصاد کشور ایفا کند.
با  یران  ا نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
برنامه ریزی های دقیق گام به گام برای خودکفایی در تولید فرآورده های 
نفتی گام برداشت تا جایی که در سال ۹۹ نه تنها دیگر واردات بنزین در 
کشور متصور نیست، بلکه از محل صادرات فرآورده نفتی بیش از ۱.۴ میلیارد 
دالر درآمد نصیب کشور شد و این گام بزرگی است که امروز در صنعت 
پاالیش کشور محقق شده و همگان از جمله بزرگمردان دولتی و غیردولتی 
و کارشناسان اقتصادی بر آن صحه گذاشته اند، حاصل هدف گذاری های 
مؤثر و کلیدی در زنجیره پاالیش کشور از سال های پیش بود که هرکدام 

از آنها خود دستاوردی بزرگ و ملی به شمار می آید.
در حقیقت می توان گفت رشد و توسعه هم زمان و هماهنگ همه 
حلقه های زنجیره صنعت پاالیش کشور از مبادی تولید تا خطوط انتقال و 
مبادی ذخیره و زنجیره توزیع، نقطه قوت و کلیدی توسعه این صنعت در 
سال های گذشته بوده است. در گزارش پیش رو نگاهی به حرکت هماهنگ 

زنجیره های صنعت پاالیش کشور داشته ایم.
دستیابی به ظرفیت پاالیشی 2.3 میلیون بشکه  و رتبه نخست صادرات 

فرآورده در خاورمیانه
صنعت پاالیش کشور در دور پیشین تحریم ها واردکننده بنزین بود و 
همین موضوع این صنعت را به عنوان یکی از اهداف تحریم تبدیل کرده بود، 
اما با تمرکز بر طرح های توسعه پاالیشگاهی در سال های گذشته به ویژه 
تکمیل و بهره برداری از چهار فاز پاالیشی در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
صنعت پاالیش کشور نه تنها در تولید فرآورده های نفتی خودکفا شد، بلکه 
این خودکفایی تبدیل به پلی برای افزایش صادرات فرآورده نفتی در کشور 
شد، به نحوی که ظرفیت پاالیشی کشور که تا چند سال روی عدد یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه ثابت مانده بود، در پایان سال ۹۹ به 2 میلیون 

و 3۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
امروز ایران با رشد چهار برابری صادرات فرآورده، رتبه نخست صادرات 
فرآورده های نفتی در خاورمیانه را داراست بنابراین رشد و توسعه کمی و 
کیفی فرآورده های تولیدی در پاالیشگاه های کشور نه تنها کشور را برای 
همیشه از واردات فرآورده )در صورت رعایت شیوه های مصرف و اصالح 
الگوی مصرف( بی نیاز ساخت، بلکه رشد بیش از ۱6 درصدی در ظرفیت  

پاالیشی ایران در طول هشت سال گذشته را ثبت کرد.

با احیای برجام و برداشته شدن تحریم ها محقق می شود؛

کنترل تورم، خواسته اصلی مردم از مسئوالن
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زیر نظر: محمد امامی

رشد کیفی فرآورده های تولیدی و ثبت 
باالترین آمار روزهای هوای پاک

و  بنزین  به ویژه  تولیدی  فرآورده های  کمی  افزایش  بر  افزون 
گازوئیل، فرآورده های تولیدی در صنعت پاالیش کشور در سال های 
در  که  نحوی  به  شدند،  روبه رو  نیز  قابل توجه ای  کیفی  رشد  با  اخیر 
تعداد  آمار  باالترین  هواشناسی،  سازمان  آمار  طبق  اخیر  سال های 
ثبت  کشور  کالنشهرهای  دیگر  و  پایتخت  در  پاک  هوای  روزهای 
در کشور  بنزین  لیتر  میلیون   6۰ تنها   ۹2 در سال  که  حالی  در  شد، 
تولید می شد، این رقم در سال ۹۹ به ۱۱5 میلیون لیتر در روز رسید 

که نزدیک به ۸۰ میلیون لیتر آن بنزین با استانداردهای یوروست.
توسعه  برای  برنامه ریزی  با  توانست  کشور  پاالیش  صنعت 
صنایع پاالیشگاهی افزون بر افزایش قابل توجه کمیت فرآورده های 
سمت  به  و  دهد  افزایش  نیز  را  نفتی  فرآورده های  کیفیت  تولیدی، 

تولید فرآورده های با ارزش افزوده باالتر گام بردارد.
بهره برداری از ۴ خط لوله مهم انتقال نفت و فرآورده

در زمستان سال ۹۹ چهار خط لوله مهم انتقال نفت و فرآورده 
خطوط  توسعه  و  رشد  با  رسید.  بهره برداری  به  نیز  کشور  در  نفتی 
انتقال نفت خام و فرآورده کشور و بهره برداری از بیش از یک  لوله 
و  نفت  انتقال  ظرفیت  گذشته،  سال  دو  در  انتقال  خط  کیلومتر  هزار 

یافت. افزایش  به نحو خیره کننده ای  نفتی  فرآورده های 
چهار  بهره برداری  و  توسعه  انتقال،  ظرفیت  افزایش  بر  افزون 
خط لوله مهم نایین - کاشان - ری، شازند - قم - ری و تبریز - 
خوی - ارومیه و آبادان - اهواز ضمن انتقال مطمئن و ایمن نفت و 
فرآورده های نفتی در کشور، به گفته علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، صرفه جویی ساالنه 
بهره برداری  با  داشت؛  همراه  به  کشور  برای  تومانی  میلیارد  هزار   ۴
مصرف  از  و  ممانعت  نفتکش  هزار   3 روزانه  تردد  از  خطوط  این  از 
۱۷۸ هزار لیتر نفت گاز در باک نفتکش های جاده پیما جلوگیری شد.

 ۴۰ ایجاد  و  رجایی  و  ماهشهر  بنادر  صدای  و  سر  بی  توسعه 
تن ظرفیت صادراتی میلیون 

مهم  پروژه  دو  به عنوان  رجایی  شهید  و  ماهشهر  بنادر  توسعه 
در  و  داخلی  توان  به  اتکا  با   ۹۹ سال  در  نیز  کشور  پاالیش  صنعت 
از  بهره برداری  مراسم  اگرچه  رسید،  بهره برداری  به  تحریم  شرایط 
و  ظرفیت  افزایش  به دلیل  ماهشهر  صادراتی  بندر  توسعه  مهم  طرح 
افتاد. به هر  بارها به دالیل مختلف به تعویق  توان صادراتی کشور، 
بر  تکیه  با  پاالیش کشور  مهم صنعت  گام  این  منکر  نمی توان  حال 
و  توسعه  طرح های  اجرای  با  شد.  جوانان  به  اعتماد  و  داخلی  توان 
راهبردی،  و  بندر مهم  این دو  در  اسکله های جدید صادراتی  احداث 
سال  در  تن  میلیون   26 از  یادشده  بنادر  در  کشور  ظرفیت صادراتی 
به ۷5 میلیون تن در سال و ظرفیت عملیاتی اسکله ها از ساالنه ۱۸ 

میلیون تن به 5۰ میلیون تن رسید.
بهره برداری از چند انبار نفت مهم و افزایش ظرفیت ذخیره سازی 

فرآورده در شرایط کرونا
با  ارومیه  نفت  انبار  از جمله  نفت مهم  انبار  از چند  بهره برداری 
میلیون   6۸ ظرفیت  با  مالیر  نفت  انبار  و  لیتر  میلیون   ۱2۰ ظرفیت 
لیتر نیز از دیگر رخدادهای صنعت پاالیش در سال ۹۹ بود. شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران توانست با بهره برداری 
گذشته، ظرفیت  در سال های  دیگر  انبار  چند  و  مهم  انبار  دو  این  از 
قابل مالحظه ای  نحو  به  را  کشور  در  نفتی  فرآورده های  ذخیره سازی 

افزایش دهد.
و  کرونا  شرایط  در  حالی  در  ذخیره سازی  ظرفیت  افزایش  این 
کاهش مصرف بنزین و دیگر فرآورده های نفتی در کشور اتفاق افتاد 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل  اذعان  به  که 
نفتی ایران جزو معدود پاالیشگران نفتی در جهان بود که در شرایط 

کرونا ظرفیت پاالیشی خود را کاهش نداد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

جلوگیری از ریزش قیمت دالر سوداگرانه و سیاسی است؛
دالیل موجه برای کاهش قیمت دالر در 1400

ســال ۱3۹۹ از نظــر نوســانات و التهابــات بــازار ارز ســالی پرچالــش بــود 
امــا نشــانه های موجــود از کاهشــی بــودن رونــد قیمــت ارز و بــه ویــژه دالر 

در ســال جدیــد حکایــت دارد.
پــس از خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال سیاســت »فشــار حداکثــری« 
علیــه ایــران، نــرخ دالر و ســایر ارزهــا بــه شــدت از ایــن رویــداد متأثــر شــد 
ــرای  ــه همیــن خاطــر ســال ۱3۹۹ ب ــه خــود گرفــت. ب ــد افزایشــی ب و رون
بــازار ارز و متولــی اصلــی آن، یعنــی بانــک مرکــزی ســالی پرچالــش بــود. 
درآمدهــای نفتــی بــه کمتــر از ۹ میلیــارد دالر رســید، دارایی هــای ایــران در 
کشــورهای دیگــر بلوکــه شــد، صــادرات بــه حداقــل رســید و اگــر صادراتــی 
هــم بــود دالرهایــش بــه داخــل یــا وارد نمــی شــد و یــا خیلــی ســخت و 

ــد. ــم وارد می ش ک
بــا ایــن حــال دولــت ایــران و بــه ویــژه بانــک مرکــزی در ایــن مــدت 
ــی و  ــکا را خنث ــر، تحریم هــای آمری ــه و تدبی ــا برنام ــرده اســت ب ــالش ک ت
درحــد تــوان از ســقوط بیــش از حــد ارزش پــول ملــی جلوگیــری کنــد. امــا، 

بــه رغــم همــه تالش هــای 
ــه دالر ورود  ــورت گرفت ص
هــزار   3۰ کانــال  بــه 
تجربــه  نیــز  را  تومانــی 
ــدن  ــروزی جوبای ــرد. پی ک
و  آمریــکا  انتخابــات  در 
ــه  ــر بازگشــت ب ــد او ب تأکی
برجــام، خوشــبینی ها بــه 
رفــع تحریــم را افزایــش داد 
و در نتیجــه کاهــش قیمــت 
دالر روز به روز بیشــتر شــد، 
دالر ســیر نزولــی بــه خــود 
گرفــت و تــا کانــال 2۰ 
ــب  ــم عق ــی ه ــزار تومان ه

ــرد. ــینی ک نش
ــدف  ــا ه ــده ای ب ــا ع ــع تحریم ه ــش رف ــم انداز امیدبخ ــالف چش برخ
ســوداگری و از طریــق ایجــاد جــو منفی در بــازار از کاهش بیشــتر قیمت دالر 
جلوگیــری کرده انــد. طــوری کــه قیمــت دالر رونــد افزایشــی بــه خــود گرفت 
و دوبــاره وارد کانــال 26 هــزار تومانــی شــد. بــه نظــر می رســد جلوگیــری از 
ریــزش قیمــت دالر بیشــتر بــا اهــداف ســوداگرانه و سیاســی انجــام می شــود.

ــور  ــادی کش ــاخص های اقتص ــزی، ش ــک مرک ــای بان ــق گزارش ه طب
در شــش ماهــه دوم ســال عملکــرد مثبتــی داشــته اند. ایــن یعنــی اینکــه بــه 
ــرار دارد.  ــت ق ــد اقتصــاد در جهــت مثب ــا، رون ــم و شــیوع کرون رغــم تحری
در آخریــن گــزارش ایــن بانــک رشــد اقتصــادی بــه جــز خدمــات در ســایر 
ــان بررســی بودجــه ۱۴۰۰  ــوده اســت.  بعــالوه درجری بخــش هــا مثبــت ب
کمیســیون اقتصــادی تــالش زیــادی کــرد تــا قیمــت دالر را کــه دولــت ۱۱ 
هــزار و 5۰۰ تومــان در نظــر گرفتــه بــود بــه ۱۷ هــزار و 5۰۰ تومــان برســاند 
امــا موفــق نشــد. اگــر چنیــن اتفاقــی رخ مــی داد صعــود سرســام آور قیمــت 
دالر دور از انتظــار نبــود. امــا بــا مقاومــت دولــت قیمــت دالر یــا همــان نــرخ 
ــن  ــت. همچنی ــان اس ــزار و 5۰۰ توم ــده ۱۱ ه ــال آین ــرای س ــعیر ارز ب تس

نــرخ ارز ترجیحــی بــرای کاالهــای اساســی نیــز مثــل گذشــته ۴2۰۰ تومــان 
خواهــد بــود. بنابرایــن، از نظــر داخلــی شــرایط بــرای کاهــش قیمــت دالر در 
ســال آینــده فراهــم اســت. یعنــی دولــت جلــو عوامــل افزایشــی قیمــت دالر 

را بــرای ســال ۱۴۰۰ گرفتــه اســت.
ــرا دالر  ــت دارد. زی ــل اهمی ــل داخ ــش از عوام ــی بی ــریط خارج ــا ش ام
هرچــه باشــد در فراینــد تجــرات بین المللــی بــه کشــور وارد می شــود. از ایــن 
رو بایــد شــرایط بیــن المللــی نیــز مهیــا باشــد. یعنــی رفــع تحریم هــا بــرای 
ــی قیمــت دالر حیاتــی  ــد نزول ــه رون ــات و کمــک ب کنتــرل و کاهــش التهاب
ــی  ــالش مضاعف ــام ت ــای برج ــه طرف ه ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــت. ش اس

ــد. ــش گرفته ان ــای آن درپی ــرای احی ب
ــای  ــکا گام ه ــران آمری ــط ای ــی توس ــکل الحاق ــف پروت ــش از توق پی
مثبتــی برداشــت امــا کافــی نبــود. ابتــدا، »نــد پرایــس«، ســخنگوی وزارت 
ــروه  ــرای حضــور در نشســت گ ــن کشــور ب ــی ای ــکا از آمادگ ــه آمری خارج
۱+5 و ایــران بــه منظــور بحــث دربــاره مســیر دیپلماســی برنامــه هســته ای 
ــکا در  ــز«، سرپرســت نمایندگــی آمری ســخن گفــت. ســپس، »ریچــارد میل
ــه  ــل متحــد ب ــازمان مل ــت س ــه شــورای امنی ــه ای ب ــل در نام ــازمان مل س
ــای  ــال تحریم ه ــر اعم ــی ب ــورش مبن ــته کش ــای گذش ــمی ادع ــور رس ط
ایــن شــورا علیــه ایــران را پــس گرفــت و در اقــدام ســوم میلــز در نامــه ای  
ــای  ــه دیپلمات ه ــده علی ــال ش ــت اعم ــه محدودی ــالع داد ک ــری اط دیگ
ــی، برداشــته شــده و  ــردد در ســه مایل ــرای ت ــران ب ــوری اســالمی ای جمه

ــه روال گذشــته بازگشــته اســت. ب
هرچنــد ایــران بــرای حضــور جلســه 5+۱ اعــالم آمادگــی نکرد امــا بارها 
اعــالم کــرده اســت کــه بــه محــض بازگشــت آمریــکا، تعهــدات برجامــی خود 
را بــه طــور کامــل اجــرا خواهــد کــرد. ایــران  منتظر اقدامــات عملــی آمریکا در 
رفــع تحریم هــا اســت و بــه نظــر می رســد کوتــاه نمی آیــد. دولــت بایــدن نیــز 
ایــن را بــه خوبــی درک کرده 
اســت. بــه همیــن خاطــر در 
ادامــه اقدامــات مثبــت خــود 
ــی از  ــازی برخ ــازه آزادس اج
ــران در کــره،  دارایی هــای ای
ــه  ــراق را داد. هم ــن و ع ژاپ
اقدامــات  ایــن  می داننــد 
ــای  ــه معن ــوده و ب ــی نب کاف
بازگشــت بــه برجــام نیســت. 
امــا ایــن را هــم بایــد در نظر 
گرفــت کــه نشــانه ای از عدم 
بازگشــت آمریــکا بــه برجــام 
ــدارد. از همــان  نیــز وجــود ن
ابتــدا نیــز مشــخص بــود که 
ایــن بازگشــت بــرای بایــدن 
آســان نخواهــد بــود، امــا او گزینــه دیگــری نــدارد. دیــر یــا زود ایــن اتفــاق 

خواهــد افتــاد.
امــا نکتــه مهم تــر ایــن اســت کــه هرچنــد تحریم هــا رفــع نشــده اســت 
امــا سیاســت »فشــار حداکثــری« دیگــر وجــود نــدارد. بــه همیــن خاطــر هنــد 
و چیــن خــود را بــرای خریــد نفــت از ایــران آمــاده کــرده و چیــن تــا کنــون 
خریدهایــی نیــز انجــام داده اســت. یعنــی در کنــار عادی شــدن شــرایط داخلی 
اقتصــاد، بســترهای بین المللــی نیــز بــرای عــادی شــدن روابــط تجــاری ایران 

در حــال فراهــم شــدن اســت.
عــادی شــدن شــرایط اقتصــاد کشــور، رفــع موانــع تجــارت بین الملــل و 
ورود و خــروج آزادانــه ارز رونــق صــادرات و واردات را در پــی خواهــد داشــت. 
تــورم کنتــرل خواهــد شــد، انتظــارات تورمــی در یک جــو روانــی آرام از جامعه 
دور خواهــد شــد و در نتیجــه دالرهایــی کــه در کنــج خانه هــا گیــر افتاده اســت 
روانــه بــازار می شــود. طبــق قوانیــن اقتصــادی، بــا افزایــش عرضــه، تقاضــای 
کاذب بــا هــدف حفــظ قــدرت خریــد از میــان خواهــد رفــت. همــه اینهــا بــه 

معنــای کاهــش و یــا ســقوط ســریع نــرخ دالر در ســال ۱۴۰۰خواهــد بــود.
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شهری  خدمات  معاون 
شروع  از  گرگان  شهرداری 
خالی  زمین های  دیوارکشی 
گانه  سه  مناطق  در سطح  شده  رها  و 

شهری خبر داد.
عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به   
با  ساالری  احمد  گرگان،  شهرداری 
اعالم این خبر اظهار کرد: طرح شناسایی 
و دیوارکشی زمین های خالی و رها شده 
در اجرای بند ۱۴ ماده 55 و ماده ۱۱۰ 
قانون شهرداری ها با آغاز سال جدید با 
مشخص شدن پیمانکار در حال پیگیری 

و اجرا است. 
 وی همچنین تصریح کرد: بیشتر 
این زمین ها محلی جهت تخلیه خاک 
و نخاله و دپوی زباله شهروندان تبدیل 

شده و عالوه بر خطر انداختن سالمت 
سیمای  نمودن  مخدوش  و  شهروندان 
زندگی  برای  محلی  شهری  بصری 
 ... و  موش  قبیل  از  موذی  جوندگان 

تبدیل شده است.  
ساالری از شهروندان خواست در 
صورت وجود چنین زمین هایی در محیط 
زندگیشان با سامانه ۱3۷ تماس گرفته و 
از ریختن خاک و نخاله و زباله در زمین 
های خالی و رها شده خودداری نمایند. 
 معاون خدمات شهری شهرداری 
گرگان بیان کرد: از شهروندان گرامی 
با  نو  آغاز سال  در  درخواست می کنیم 
در  شهرداری  در  خود  عزیزان  کمک 
و  عمومی  سالمت  و  بهداشت  ارتقای 

حفظ زیبایی شهر کوشا باشند.

شهرداری گرگان دیوار کشی زمین های خالی و رها شده 
در مناطق سه گانه را آغاز کرد

های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر  تقدیر 
نفتی ایران از مدیر منطقه خراسان رضوی

ــل  ــر عام ــمیه باقرزاده-مدی ــهد س ــتان مش ــری شهرس ــروه خب گ
شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران و معــاون پیشــگیری 
ــر  ــی اصغ ــوح از عل ــا اهــداء ل ــا قاچــاق کاال ب ــارزه ب ســتاد مرکــزی مب

ــد. ــر کردن ــه خراســان رضــوی تقدی ــر منطق ــری مدی اصغ
ــوروز در خراســان رضــوی بــه مصــرف  ۴۷ میلیــون لیتــر بنزیــن ن

رســید
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه خراســان 
رضــوی اظهــار داشــت: بیشــترین میــزان مصــرف بنزیــن مربــوط بــه روز 
2۹ اســفندماه ســال گذشــته بــا حــدود هفــت میلیــون لیتــر بــوده اســت.

علــی اصغــر اصغــری تصریــح کــرد: از 2۹ اســفند ســال گذشــته تــا 
پایــان ششــم فروردیــن ســال جــاری حــدود ۴۷ میلیــون لیتــر بنزیــن در 

منطقــه خراســان رضــوی اســتفاده شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: بــا توجــه به شــرایط کرونایــی نوروز ۹۹ مقایســه 
مصــرف امســال و ســال گذشــته چنــدان درســت نخواهــد بــود، ولــی می 
تــوان گفــت کــه مصرف نــوروزی نســبت بــه میانگیــن مصرف اســفندماه 

رشــدی ۱3 درصدی داشــته اســت.
آمادگــی صدرصــدی منطقــه خراســان رضــوی در نــوروز ۱۴۰۰ در 

شــرایط کرونایــی
وی بــا توجــه وظیفــه ذاتــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای 
نفتــی ایــن منطقــه گفــت: ما بــا آمادگــی کامل خدمت رســانی و ســوخت 

رســانی را در ایــن ایــام بــه نحــو مطلــوب انجــام دادیــم.
اصغــری افــزود: بــا توجــه بــه وجــود بــارگاه ملکوتــی حضــرت رضــا 
ــران و مســافران  ــان زائ ــه الســالم، مشــهد الرضــا همــه ســاله میزب علی
زیــادی از اقصــی نقــاط کشــور بــوده اســت، اگــر چــه شــرایط ســفر صرفا 
بــا رعایــت دســتورالعمل هــای ســتاد کروناصــورت مــی پذیــرد بــا ایــن 
حــال شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتی منطقــه خراســان رضوی  
تــالش خــود را کــرده کــه وظیفــه اش را بــه درســتی انجــام داده باشــد.

مدیــر منطقــه خراســان رضــوی در ایــن زمینــه اعالم داشــت: منطقه 
خراســان رضــوی بــا ۱2۷ جایــگاه عرضــه فــرآورده هــای نفتــی و ۱35 

جایــگاه عرضــه CNG آمادگــی خدمــت رســانی بــه هموطنــان را دارد.

جهش تولید و رکوردی دیگر در گروه فوالد مبارکه؛
به  کامل  وابستگی  قطع  برای  سازی  بومی  توسعه 

کشورهای خارجی

ــد  ــی امرایــی، مدیرعامــل فــوالد ســنگان، از ثبــت رکــورد تولی عل
ــر داد  ــه در ســال ۹۹ خب ــن گندل ــزار ت ــون و ســیصد ه ــش از 3 میلی بی
ــه از شــرکت های  ــنگان ک ــوالد س ــی ف ــع معدن ــت: شــرکت صنای و گف
زیرمجموعــه گــروه فوالدمبارکــه محســوب مــی شــود؛ موفــق شــد در 
ســال گذشــته بــا رکوردهــای پیاپــی جهــش تولیــد را محقــق ســازد و بــا 
تولیــد بیــش از 3 میلیــون و ســیصد هزار تــن گندلــه رکــورد جدیــدی در 

تولیــد ســالیانه بــه ثبــت برســاند.
وی در ادامــه افــزود: رویکــرد فــوالد ســنگان در سال گذشــته 
ــازی،  ــر بومی س ــی ب ــدی مبتن ــای تولی اســتفاده از تمامــی ظرفیت ه
ارتقــای سیســتم های نگهــداری و کاهــش توقــف و مدیریــت هزینه هــا 
به رغــم کمبــود مــواد اولیــه بــوده کــه توانســت فراتــر از برنامــه 
پیش بینــی شــده را محقــق ســازد؛ هرچنــد در چنــد ســال اخیــر کمبــود 
ــه شــمار  ــه ب ــدگان گندل کنســانتره یکــی از معضــالت جــدی تولیدکنن

ــی رود. م
ــه رشــد بومی ســازی  ــد رو ب ــا رون ــم ب وی اظهــار داشــت: امیدواری
قطعــات در ایــن شــرکت، در آینــده ای نه چنــدان دور بــا اعتمــاد بیشــتر 
ــه کشــورهای  ــل ب ــاهد قطــع وابســتگی کام ــی ش ــدی داخل ــه توانمن ب

خارجــی باشــیم.
ــی  ــدون و عملیات ــزی م ــه ری ــه برنام ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف امرای
ــورد  ــت رک ــه ثب ــق ب ــرکت، موف ــتراتژیک ش ــای اس ــه ه ــردن برنام ک
ــه در  ــن گندل ــد ۴۱۰۱6۱ ت ــا تولی ــم و ب ــه شــده ای ــه گندل ــد ماهیان تولی
اســفند مــاه، تالشــگران فــوالد ســنگان رکــورد تولیــد ماهیانــه را از ۴۰۱ 

ــد. ــا دادن ــن ارتق ــه ۴۱۰ هــزار ت ب
مدیرعامــل فــوالد ســنگان عنــوان کــرد: ســال گذشــته رشــد 6.5 
درصــدی تولیــد گندلــه در کشــور انجــام شــد کــه در ایــن بیــن فــوالد 
ســنگان بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای تولیــد گندلــه در شــرق کشــور 
ــات  ــن اســتراتژی هــای متناســب، کاهــش توقف ــی، تدوی ــا هــم افزای ب
علــی رغــم قطعــی هــای مکــرر جریــان بــرق و گاز، نقــش بــه ســزایی 
در تولیــد بخشــی از گندلــه مــورد نیــاز فــوالد مبارکــه، بزرگتریــن فــوالد 
ســاز خاورمیانــه داشــته اســت. شــرکت فــوالد ســنگان بــا تدویــن اهداف 
در ســال جهــش تولیــد و بــا  ثبــت رکوردهــای تولیــد روزانــه و ماهیانــه، 
توانســت رشــد قابــل توجــه۱3۰ درصــدی تولیــد گندلــه در ســال ۹۹ را 
نســبت بــه ســال ۹۸ ثبــت نمایــد کــه نشــان از  پیــش بــرد هرچــه بهتــر 

اهــداف ارزش افــزای تولیــدی و عملیاتــی در فــوالد ســنگان دارد.
ــال ۱۴۰۰  ــی در س ــن چنین ــای ای ــب موفقیته ــرای کس ــی ب  امرای
خواســتار اثرگذارتریــن تالش هــا در انجــام مأموریــت بــزرگ پشــتیبانی 

ــد . ــد ش ــی از تولی و مانع زدای
مدیرعامــل فــوالد ســنگان، معتقــد اســت: مانــع زدایــی و پشــتیبانی 
را بایــد از ابتــدای ســال آغــاز کــرد و رکــورد بــه دســت آمــده علــی رغــم 
محدودیت هــا بــا همــت و تــالش شــبانه روزی تالشــگران فوالد ســنگان 
بــوده اســت. امیدواریــم در ســال ۱۴۰۰ گــره از کار یک دیگــر بگشــاییم 
ــران  ــی ای ــرای آبادان ــوان ب ــی ت ــا تمام ــته ب ــال های گذش ــد س و همانن
ــه در ســال گذشــته  ــزرگ و ســربلندی کشــور بکوشــیم. همانطــور ک ب
ایــن شــرکت بــرای مطابقــت بــا سیاســت  های کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
و در جهــت رســیدن بــه اهــداف تولیــدی و همچنیــن همســویی بــا شــعار 
ســال و فرمــان رهبــر انقــالب،  در زمینــه جهــش تولیــد، اهــم فعالیت هــا 
و توجــه خــود را بــه بخــش تولیــد معطــوف کــرد و در راســتای جلوگیــری 
از خام فروشــی، جایگزینــی معــدن بــه جــای نفــت در راســتای همراهــی 
بــا گام دوم انقــالب و بــا هــدف تکمیــل زنجیــره ارزش در تولیــد فــوالد 

حرکــت کــرد.

مدیر مخابرات اصفهان:
توسعه شبکه ارتباطی و استفاده مردم از اینترنت ، روز 

به روز در حال گسترش است
اسـماعیل قربانـی مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه احمد شـاه 
میرزائی معاون امور تجاری و مشـتریان و محمدحسـام رحیمی رئیس دفتر 
مدیریـت ایـن مجموعـه بـا حضـور در دفتر مهنـدس مطلـب زاده مدیرکل 

ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان با ایشـان دیـدار و گفتگو کردند.
بـه گـزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،اسـماعیل قربانی 
برگـزار شـد وی گفـت : مخابـرات منطقه اصفهـان همچون گذشـته همه 
همـت خـود را در راسـتای تحقـق منویـات رهبـر فرزانـه انقـالب بـه کار 
خواهـد بسـت و بـا برنامـه ریـزی مسـتمر در جهـت پشـتیبانی از تولیـد 

داخلـی  گام خواهد برداشـت.
وی با اشـاره به اهمیت نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توسـعه 
و پیشـرفت جامعه ، اظهار داشـت: توسـعه شـبکه ارتباطی و اسـتفاده مردم 
از اینترنـت ، روز بـه روز در حـال گسـترش اسـت بطوریکـه ایـن فنـاوری 
بـا زندگـی روزانـه مـردم گـره خـورده اسـت و هـر روز بـه تعـداد اسـتفاده 
کننـدگان از ایـن تکنولـوژی و فنـاوری جدیـد ارتباطی افزوده می شـود .

قربانـی بـا بیـان اینکه کانال های ارتباطی و سیسـتم هـای مخابراتی 
، یکـی از نیازهـای ضروری همـه آحاد جامعه در عصر حاضر اسـت، افزود: 
امـروزه اهالـی دورافتـاده ترین روسـتاها نیز بـرای برآورده کـردن نیازهای 
خـود درخواسـت اسـتفاده از اینترنت و خطـوط مخابراتی را داشـته و ما نیز 
در راسـتای مشـتری مـداری و رضایـت بیـش از پیـش همشـهریان عزیـز  
همچـون گذشـته بـا تـوان هـر چـه بیشـتر در ایـن عرصـه گام برخواهیم 

داشت.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه حضـار به هم اندیشـی جهت رشـد روز 
افزون وضعیت ارتباطی اسـتان در زمینه های تلفن ثابت،سـیار و سـرویس 

هـای باند پهـن پرداختند.

شهردار بندرعباس خبر داد:
راه اندازی تعمیرگاه تخصصی خودروهای آتش نشانی 

در بندرعباس
شـهردار بندرعبـاس در حاشـیه بازدیـد از واحـد موتوری آتش نشـانی 
در ایسـتگاه شـماره دو، از تاسـیس یـک مرکز تعمیرگاهی ویـژه خودرهای 

آتش نشـانی خبـر داد.
بـه گـزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری بندرعباس، 
عبـاس امینـی زاده در حاشـیه ایـن بازدیـد اظهار کـرد: توجه بـه تجهیزات 
و نیازهـای آتش نشـانی یکـی از اولویت هـای شـهرداری بندرعبـاس طـی 

سـالهای اخیر بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه خریداری تجهیـزات فردی و همچنین ماشـین آالت 
مـورد نیـاز ایـن بخـش طی چند سـال گذشـته، افـزود: مدیریـت صحیح و 
دقیـق ایـن بخـش امـری اساسـی و مهم اسـت، زیرا بـا جان و مـال مردم 

سـر و کار دارد.
امینـی زاده بـا تاکیـد بـر تامیـن به موقـع سـایر امکانات مـورد نیاز در 
حـوزه آتش نشـانی، تصریـح کـرد: در حـال حاضر ایـن بخش با نـگاه ویژه 
از لحـاظ آمـوزش، جلب مشـارکت و فراهم سـازی تجهیزات توانسـته جزو 

بهترین ها در سـطح کشـور باشـد.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن در ادامـه نیـز عنـوان کرد: بـزودی نیز 
مقدمـات راه انـدازی یک واحـد تعمیرگاهی ویژه ماشـین آالت آتش نشـانی 

در بندرعبـاس فراهـم و ایـن مرکـز مهـم راه اندازی می شـود.
حامـد توکلـی پور، سرپرسـت سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداری بندرعبـاس نیـز در ایـن بازدید اعالم کرد: در حـال حاضر تعمیر 
ماشـین آالت این بخش توسـط نیروهای این سـازمان در حال انجام اسـت.

وی افـزود: ایـن تعمیـرات شـامل اتـاق، شاسـی و مخـزن آب اسـت 
کـه تـا پیـش از ایـن بـه بخـش خصوصـی بـا صـرف مبالـغ قابـل توجـه 

صـورت مـی گرفت.
توکلی پـور تصریـح کـرد: در حـال حاضـر رفـع ایـن نیازها بـا تالش 
نیروهـای فنـی سـازمان و بـا کمتریـن هزینـه و بهتریـن کیفیـت در حال 

اسـت. انجام 
سرپرسـت سازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس 
ادامـه داد: بـا توجـه به دسـتور شـهردار بندرعباس، توسـعه ایـن فعالیت ها، 
احـداث یـک سـوله مجهز و راه انـدازی مرکز تخصصی تعمیـر خودروهای 
آتـش نشـانی در دسـتور کار قـرار دارد.گفتنـی اسـت، شـهردار بندرعبـاس 
همچنیـن از سـایر بخش هـای پیشـتیبانی و فنـی آتش نشـانی بازدید کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( ایالم عنوان کرد :
جذب 9۸ درصدی اعتبارات کمیته امداد ایالم پارسال

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( ایالم با اشاره به جذب ۹۸ درصد 
اعتبارات این نهاد در استان طی سال گذشته گفت: خدمات کمیته امداد ایالم 

سال ۹۹ نسبت به سال ماقبل افزایش 5۰ درصدی داشته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( ایالم با اشاره به جذب ۹۸ درصد 
اعتبارات این نهاد در استان طی سال گذشته گفت: خدمات کمیته امداد ایالم 

سال ۹۹ نسبت به سال ماقبل افزایش 5۰ درصدی داشته است.
 قنبر موسی نژاد در جمع امدادگران بخش سیروان اظهار داشت: علی 
رغم اینکه سال ۹۹ از لحاظ اقتصادی و مشکالت کرونا سالی سخت و دشوار 
بود، اما تالش کمیته امداد بر این بود که با غلبه بر این مشکالت خدمات 

تأثیرگذاری به مردم ارائه و مشکالتشان را کاهش دهیم.
وی تاکید کرد: سال ۹۹ کمیته امداد استان ایالم توانست حدود ۹۸ 
درصد منابع و اعتبارات خود را جذب کند که یک اقدام کم نظیر نسبت به 

سالهای گذشته بود.
مدیرکل کمیته امداد ایالم یادآور شد: با توجه به نامگذاری سال از سوی 
مقام معظم رهبری و فرمایشات معظم له در ابتدای امسال، این فرمایشات باید 
منشور حرکتی و نقشه راه امدادگران باشد و در خدمت رسانی به نیازمندان 
با تاکید بر موضوع مانع زدایی ها، سعی کنیم مشکالت و موانع پیش رو در 
خدمت رسانی به مردم را از پیش روی برداریم و در سال جدید عملکردی 

قابل قبول داشته باشیم.
موسی نژاد اضافه کرد: مواجه شدن امدادگران با مشکالت کرونایی در 
سال گذشته بطور قطع تجربه بسیار مهمی برای همه در سال جدید برای 

برنامه ریزی و خدمت رسانی بهتر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی: 
تداوم اطالع رسانی موجب باالرفتن آگاهی مشترکین 

جهت مصرف بهینه گازطبیعی می شود
تداوم اطالع رسانی موجب باالرفتن آگاهی مشترکین جهت مصرف 

بهینه گازطبیعی می شود
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:تبلیغات با دوشکل بازدارندگی 
وهمچنین اطالع رسانی وآگاهی دادن به مشترکین گرامی انجام می پذیرد 
انرژی  منابع  بهینه  به فرهنگ صحیح مصرف  تداوم بخشیدن  ودرکنارآن 
می تواند درجامعه بازخورد بسیارمطلوبی داشته وفرهنگ عامه را به سوی 

مصرف بهینه سوق دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضا سمیعی 
گفت: تبلیغات صحیح درقالب تیزر،موسیقی، پوستر، بروشور،کلیپ می تواند 
وعموم  مشترکین  بهینه  ومصرف  ایمنی  نکات  رعایت  سازی  درفرهنگ 
قالب درزندگی مردم ساری وجاری  مردم نقش بسته وبه عنوان فرهنگ 
وآگاهی  رسانی  اطالع  تداوم  این  که  است  ها  رسانه  برعهده  شودواین 
بخشی مشترکین راگسترش داده وبازخورد آن درکاهش مصرف، کاهش 
دیگرنیزدرپی  عواید  وبسیاری  ها  هزینه  هدررفت،کاهش  حوادث،کاهش 
خواهد داشت.سمیعی درادامه افزود : ریشه همه مشکالت وآسیبها، ناآگاهی 
است وباالبردن اطالعات درسطح وسیع وهمچنین عمق دادن براین آگاهی، 
وجانی  مالی  آسیبهای  رساندن  به حداقل  رابه سوی  گازطبیعی  مشترکین 
رهنمون کرده واین برعهده متولیان این امر است که رسالت فرهنگ سازی 

رابردوش می کشندوتالش درجهت این مهم رابرعهده دارند.

برابر گزارش واصله از منابع بومی 
مرتفع  های  قسمت  کردالن،  روستای 
مرتع  ارتفاعات  از  شور  تنگ  منطقه 
روستای  حوزه  شور  تنگه  و  حیدری 
کردالن، در حوالی غروب روز دوشنبه 
دچار آتش سوزی شده و تقاضای کمک 
برای اطفای حریق و جلوگیری از سرایت 

آن نمودند.
منابع  اداره  زنگنه رئیس  مهندس 
آبخیزداری شهرستان دشتی  و  طبیعی 

اعالم نمود:
دی  مرا مهندس  اطالع  بر  ا بر
مسوول واحد منابع طبیعی بخش ُشنبه و 
طسوج، یکی از دامداران حاضر در مرتع 
ابطال و بالمعارض اعالم شده حیدری و 
تنگ شور که برای پایین آوردن دام خود 

از ارتفاعات اقدام نموده بود،
دچار حادثه شده و تعدادی از اقوام 
ایشان که برای نجات جان نامبرده به 
بودند  نموده  مراجعه  نظر  مورد  نقطه 
برای نشان دادن محل سانحه اقدام به 
روشن نمودن آتش می کنند لکن بعد 
از انتقال مجروح توسط بالگرد، کنترل 
آتش از دستشان خارج شده و به اطراف 

سرایت میکند.
دوشنبه   ۱۸:3۰ ساعت  حوالی 
موضوع توسط مهندس مرادی مسوول 
به  ُشنبه  بخش  طبیعی  منابع  واحد 

از  پس  که  شد  داده  اطالع  اینجانب 
هماهنگی های الزم، برای ارسال نیرو 

و تجهیزات اقدام گردید.
دولتی  نیروهای  کیپ  ا ولین  ا
توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان دشتی همان موقع به منطقه 
اعزام شده با اینکه رأس ساعت 2۰ شب 
به محل وقوع آتش رسیدند ولی به علت 
صعب العبور بودن عملیات اطفای حریق 

موفق نبود.
از  قبل  شنبه  سه  روز  صبح  لذا 
طلوع آفتاب اکیپ دوم نیروها اقدام به 
از  از کوه می کنند که پس  باال رفتن 
چند ساعت کوهپیمایی به محل وقوع 
به  موجود  امکانات  با  و  رسیده  آتش 
همراه نیروهای مردمی حاضر عملیات 

اطفای حریق را آغاز می کنند.
در این عملیات عالوه بر نیروهای 
و  طبیعی  منابع  اداره  حفاظت  یگان 
آبخیزداری شهرستان دشتی، نیروهای 
یگان حفاظت شهرستانهای؛ جم، دیر 
همچنین  کردالن  روستای  اهالی  و 
نیز حضور  نیروهای عشایر  از  تعدادی 

داشتند.
با اینکه بواسطه از خودگذشتگی 
نیروهای حاضر در محل آتش در سه 
گردید،  مهار  کامل  بطور  شب  شنبه 
متاسفانه بعد از نصفه های شب مجدداً 

شعله های آتش فعال شده و به سمت 
مراتع برده و کردالن نیز کشیده شد، 
با همکاری نیروهای مردمی از روستاها 
و عشایر حریق در دست کنترل بوده و 
تاکنون که بعد از ظهر روز چهارشنبه 
می باشد به طور کامل مهار شده است 
اطمینان خاطر و جلوگیری  برای  ولی 
سوزی  آتش  مجدد  شدن  فعال  ز  ا
نیروهای  کوهستان،  دیگر  نقاط  در 
طبیعی  منابع  ادارات  حفاظت  یگان 
نیروهای  حاضر در منطقه و همچنین 
طبیعت  دوستدار  انجمنهای  و  مردمی 
اتراق نموده و  و کوهنوردان در محل 
از طرف جناب  تا اعالم دستور نهایی 
محترم  مدیرکل  منتظری  مهندس 
و  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
را  منطقه  استانداری،  بحران  مدیریت 

ترک نخواهند کرد.
موقع  به  مدیریت  از  است  الزم 
محترم  کل  مدیر  منتظری  مهندس 
استان،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
مدیر کل محترم ستاد بحران استان، 
دشتی،  شهرستان  محترم  ر  ندا فرما
دشتی،  شهرستان  هالل احمر  جمعیت 
شتی،  د ر  ا ند ما فر نی  ا عمر ون  معا
دهیاری  طسوج،  و  شنبه  ر  بخشدا
روستای  اسالمی  شورای  کردالن، 
زمجو  ر سرهنگ  جناب  ویشی،  ر د

کل  ره  ا د ا حفاظت  یگان  نده  فرما
استان،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
های  طبیعی شهرستان  منابع  مدیران 
نیروهای  و  گناوه  و  دیلم  دشتستان، 
یگان شهرستان ها، شوراهای اسالمی 
عشایر  همچنین  و  کردالن  روستای 
ی  نجمنها ا و  ن  ا د ر کوهنو  ، منطقه
نیروی  شهرستان،  طبیعت  دوستدار 
و  طسوج  و  شنبه  بخش  نتظامی  ا
کف  بر  جان  همکاران  خصوص  به 
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  در  خودم 
شامل  دشتی  شهرستان  آبخیزداری  و 
آقایان مهندس درویشی فرمانده یگان،  
منابع  واحد  مسوول  مرادی  مهندس 
طبیعی بخش ُشنبه و تمامی مأمورین 
و  رییس  و  دشتی  شهرستان  پرتالش 
نیروهای شهرستان های دیر و جم که 
از ابتدا پایان عملیات اطفای حریق ما را 
یاری نمودند، صمیمانه مراتب قدردانی 

و تشکر خود را اعالم نمایم.
برقراری  زنگنه،  آقای  ادامه  در 
نظر  در  با  کافی  امکانات  و  تجهیزات 
گرفتن سوابق آتش سوزی در سال های 
بودن  العبور  صعب  علت  به  گذشته 
مناطق کوهستانی و به خصوص استقرار 
پاش  آب  بالگرد  دستگاه  یک  حداقل 
آماده در شهرستان و برخورد قانونی با 

متخلفین را خواستار شد.

عملیات اطفای حریق مراتع حیدری و تنگ شور حوزه روستای کردالن بخش شنبه 
و طسوج شهرستان دشتی

در روز سیزده بدر و روز طبیعت 
شهرستان  سطح  از  نقطه  چند  در 
روستاهای  حوزه  جمله  از  دشتی، 
سوزی  آتش  شرقی  الور  و  سهو 
حضور  به  توجه  با  که  افتاد  اتفاق 
و اکیپ گشت آماده یگان حفاظت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
یق  حر گسترش  ز  ا ن،  شهرستا

جلوگیری گردید.
قی  شر ر  و ال منطقه  ر  د
اراضی  محدوده  از  قسمت هایی 
آتش  ر  دچا نیز  ران  پاسدا ه  سپا
از اطالع  بود که پس  سوزی شده 
رسانی الزم توسط مهندس زنگنه، 
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان 
دشتی، نیروهای سپاه حضور یافته و 
با همکاری نیروهای توانمند یگان 
شهرستان  طبیعی  منابع  حفاظت 

دشتی، بطور کامل مهار گردید.

آتش سوزی در روز طبیعت

اجتماعـی  تامیـن  درمـان  مدیـر 
ایـالم گفـت: بـا ابـالغ دسـتور اداری 
از سـوی مدیرعامـل سـازمان تامیـن 
اجتماعـی و بـه منظـور تسـهیل امـور 
بیمـه ای رسـانه ها، شـعب اختصاصـی 
جهـت تمرکز پرونده هـا و ارائه خدمات 

بـه کارفرمایـان مذکـور تعییـن شـد.
بـا  نـی  رمضا علیرضـا  دکتـر 
داشـت:  اظهـار  خبـر  ایـن  اعـالم 
شـرکای  رضایتمنـدی  راسـتای  در 
اجتماعـی، پاسـخ گویی و ارتقـا خدمت 
ایجـاد  منظـور  بـه  و  مشـتریان  بـه 
وحـدت رویه و تسـهیل در انجـام امور 

بیمـه ای حوزه مطبوعات و رسـانه های 
مکتـوب و برخط )روزنامـه، هفته نامه، 
ماهنامـه، مجـالت، پایگاه های خبری، 
زمینـه  در  کـه   )… و  خبرگزاری هـا 
درج  توزیـع،  و  چـاپ  نشـر،  خدمـات 
آگهی، تولید و نشـر خبـر در مطبوعات 
و انتشـارات با مجـوز وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی فعالیـت دارند، دسـتور 
اداری برای تسـهیل امـور بیمه ای این 
گـروه از بیمـه شـدگان از سـوی دکتر 
مصطفی سـاالری، مدیرعامل سـازمان 
تامیـن اجتماعـی، صـادر و ابالغ شـد.

در  اسـاس،  ایـن  بـر  افـزود:  وی 

صـورت تمایل انجمن یا تشـکل صنفی 
حـوزه مطبوعـات و رسـانه مسـتقر در 
محـدوده عملکـرد آن اداره کل، یکی از 
شـعب تابعه به عنوان شعبه اختصاصی، 
بـرای تمرکـز پرونده ها و ارائـه خدمات 
بـه کارفرمایـان مذکـور تعییـن و اعالم 
شـود. بـر ایـن اسـاس، شـعب ۱۸ و 2۷ 
تهـران به ترتیـب در محـدوده عملکرد 
ادارات کل غـرب و شـرق تهران بزرگ 
به عنوان شـعب اختصاصی شهر تهران 

تعیین شـده اسـت.
اجتماعـی  تامیـن  درمـان  مدیـر 
ایـالم گفت: واحدهـای اجرایی مکلفند 

با دریافت درخواسـت کتبی کارفرمایان 
فعالیت هـای یـاد شـده مبنی بـر انتقال 
پرونـده مطالباتـی کارگاه، بـا رعایـت 
همـه ضوابـط و مقـررات مربوطـه بـا 
قیـد فوریـت نسـبت بـه انتقـال پرونده 
شـده  تعییـن  اختصاصـی  شـعبه  بـه 

کنند. اقـدام 
دکتـر رمضانـی خاطرنشـان کرد: 
همچنیـن بازرسـی کارگاهـی از حـوزه 
مطبوعـات و رسـانه در صـورت اعـالم 
برنامـه زمانی فعالیت از سـوی کارفرما، 
متناسـب بـا آن و ماهیـت شـغلی بیمه 

شـدگان صـورت مـی پذیرد.

شعب اختصاصی برای امور بیمه  ای رسانه  ها تعیین شد

مدیر کل راه و شهرسازی ایالم از اختصاص ۹5 هزار متر مربع 
برای احداث مسکن در قالب طرح  ایالم  زمین در ۱۴ نقطه شهر 

اقدام ملی خبر داد.
ایالم(،  شهرسازی)  و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عبداهلل بهادری در بازدید از پروژه های این استان گفت: در استان 
ایالم  برنامه ریزی برای احداث ۱۰53۰  واحد مسکونی در طرح 
ایالم  شهر  برای  متقاضیان  اکثر  که  رسیده  انجام  به  ملی  اقدام 

ثبت نام نموده اند.
وی در ادامه افزود: تعداد کل متقاضیان مسکن در طرح مذکور 
در سطح استان ۱65۱5 مورد می باشد که پس از بررسی شرایط و 
پاالیش متقاضیان، اشخاص واجد شرایط جهت تشکیل پرونده و واریز 
مبلغ سهم آوره معرفی می شوند که تا کنون نزدیک به ۱۷۰۰ نفر از 

اشخاص واجد شرایط مبلغ آوره اولیه را واریز نموده اند.
به  کرد:  نشان  خاطر  ایالم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
احتمال زیاد ظرفیت در نظر گرفته شده استان بیش از تعداد اشخاص 
واجد شرایط خواهد بود، اما در صورتی که تعداد اشخاص واجد شرایط 
بیش از ظرفیت در نظر گرفته شده باشد این اداره کل قطعًا پی گیری 

افزایش تعداد واحدهای احداثی خواهد بود.
 

در قالب طرح اقدام ملی صورت پذیرفت؛

اختصاص ۹5 هزار متر مربع زمین برای احداث مسکن در شهر ایالم 
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مل  عا مدیر  تیموری 
شرکت آب و فاضالب استان 
و  معاونین  همراه  به  ایالم 
جمعی از کارکنان شرکت جهت، تبریک 
نو در محل دفتر حجت االسالم  سال 

و المسلمین کریمی تبار حضور یافتند
تیموری مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان ایالم به همراه معاونین و 
جمعی از کارکنان شرکت جهت، تبریک 
نو در محل دفتر حجت االسالم  سال 

و المسلمین کریمی تبار حضور یافتند
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان ایالم، در ابتدای 
آبفا  شرکت  مدیرعامل  نشست،  این 
ابراز رضایت و خشنودی  استان ضمن 
از حضور در دفتر و دیدار با نماینده ولی 
فقیه، گزارشی از فعالیتهای انجام شده 
و طرح یکپارچه سازی و ادغام شرکت 
و  شهری  و  روستایی  بفای  آ های 
همچنین  برنامه های راهبردی شرکت 
جاری  سال  در  استان  فاضالب  و  آب 
به  رسانی  خدمت  نمود.تیموری  ارائه 
و  دانست  شرکت  این  افتخار  را  مردم 
از  شریف  مردم  مندی  رضایت  افزود: 
می  محسوب  شرکت  اساسی  اهداف 
شود و امیدواریم با تالش شبانه روزی 
در جهت تامین و توزیع آب این مسئله 

را به اثبات برسانیم.
سازی  یکپارچه  در خصوص  وی 
شرکت های آبفای شهری و روستایی 
بیان داشتند:  با این اقدام دیگر موازی 
باعث  ادغام  و  نپذیرفته  صورت  کاری 
تمرکز و مدیریت بهتر فعالیت ها شده 
است. ضمن اینکه تالش الزم و شبانه 
روزی کارکنان آبفا به منظور تأمین آب 
شرب و مقابله با ویروس کرونا کماکان 
تا شهروندان دغدغه  انجام خواهد شد 

ای نداشته باشند.
گذشته،  سال  داشتند:  بیان  وی  
پروژه ها خوبی در قالب پویش هر هفته 
مناطق  در  ایران مخصوصا  الف- ب- 
روستایی اجرا و به بهره برداری رسید، 
که تأثیر بسزایی در توسعه استان و رفع 
مشکالت ناشی از کمبود منابع آب شرب 
داشته است.مدیرعامل شرکت آبفا استان 
افزود: در سنوات گذشته تعداد ۱25روستا 
با تانکر آبرسانی می شد که اکنون به 
۱2 روستا رسید و انشااهلل این عدد را به 

صفر می رسانیم.
 ۱۰۰ اکنون  هم  شد:  یادآور  وی 
روستایی  و  شهری  جمعیت  درصد 
از  بیش  و  هستند   آب  پوشش  تحت 
6۰ درصد از جمعیت شهری استان نیز  
فاضالب  پوشش خدمات بخش  تحت 
متوسط  از  میزان،  این  که  هستند، 

کشوری  باالتر است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
را  شرکت  این  های  چالش  از  یکی 
انشعابات غیر مجاز دانست: که نه تنها 
و  آبفا  شرکت  درآمد  کاهش  موجب 
خدمات رسانی بهینه به مشترکان مجاز 
شده است ، بلکه باعث افت فشار آب 

مشترکین مجاز نیز می گردد.
یان  در  پا شرکت  عامل  مدیر 
سخنان خود ضمن درخواست از نماینده 
ایالم  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی 
مناسب  فرهنگ سازی  و  تبلیغ  برای 
طریق  ز   ا آب  مصرف  مدیریت  در 
امامان  گفت:  جمعه  نماز  تریبون های 
تأثیرگذاری  سطح  به  توجه  با  جمعه 
شان در میان مردم  می توانند  شرکت 
آب و فاضالب را در زمینه صرفه جویی 

و مدیریت مصرف یاری نمایند.

ولی  نماینده  دیدار  این  ادامه  در 
فقیه در استان و امام جمعه ایالم ضمن 
خیر مقدم و قبولی طاعات و عبادات و 
سربازان  هفته  و  شعبان  نیمه  تبریک  
گمنام امام زمان)عج( با ابراز رضایت از 
عملکرد مجموعه شرکت آب و فاضالب 
مردم شریف  به  رسانی  امر خدمت  در 
در  جویی  صرفه  داشت:  اظهار  استان 
مصرف آب باید مد نظر همگان باشد و 
باید حساسیت و سختی کار تامین آب 
را از هر طریق ممکن برای مردم اطالع 

رسانی نمود
حجت االسالم و المسلمین کریمی 
تبار  افزود: مطابق فتوای مراجع تقلید 
غیر  و  غیرمجاز  برداری  بهره  هرگونه 
قانونی و نصب انشعاب غیرمجاز شرعًا 
جایز نمی باشد و مردم باید به این امر 

توجه الزم را داشته باشند.

دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم
 با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان ایالم

مدیرکل راهداری استان مرکزی:
را  کشور  نوروزی  تردد  سوم  رتبه  مرکزی  استان 

کسب کرد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: داده های 
ثبت شده در سامانه بیانگر آن است که این استان در تعطیالت نوروزی 

امسال رتبه سوم تردد جاده ای کشور را به خود اختصاص داده است.
»علی زندی فر«  افزود:  پنج میلیون و ۹5۸ هزار و 66 تردد  در 
ورودی ها و خروجی های این استان از 25 اسفندماه پارسال تا ۱3 فروردین 

ماه جاری در جاده ها ثبت شده است.
وی ادامه داد: استان تهران با ورود و خروج ۱2 میلیون و ۴۸6 هزار 
و ۴۷5 دستگاه وسیله نقلیه رتبه نخست و  البرز با ۱۰ میلیون و 62۹ هزار 

و ۸55 تردد رتبه دوم تردد نوروزی امسال را داشته اند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: 53۰ هزار و ۴۱۸ دستگاه وسیله نقلیه روز طبیعت در سطح جاده های 
این استان تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6 و 

2 دهم برابر افزایش دارد.
زندی فر یادآور شد: تردد جاده ای ثبت شده استان مرکزی در سیزدهم 
فروردین پارسال با توجه به محدودیت  تردد وسایل نقلیه  ۸5 هزار و ۱2۷ 

دستگاه وسیله نقلیه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱2 میلیون و 36۱ هزار و 3۹۷ دستگاه وسیله 
اسفندماه سال  از 25  استانی،  نقلیه درون  احتساب تردد وسایل  با  نقلیه 
گذشته تا ۱3 فروردین ماه امسال در جاده های استان مرکزی تردد کردند 

که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴۹ درصد افزایش دارد.
استان مرکزی گفت: 2  نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  مدیرکل 
این  به  مدت  این  در  نقلیه  وسیله  دستگاه   56۹ و  هزار   36۸ و  میلیون 
درصد   ۱2۱ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شدند  وارد  استان 

افزایش یافته  است.
زندی فر افزود: 2 میلیون و 36۰ هزار و 3۸۸ دستگاه وسیله نقلیه 
نیز در این مدت به استان مرکزی وارد شدند که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۱25 درصد رشد دارد.
استان مرکزی در تعطیالت  از تردد جاده ای  وی گفت: ۱3 درصد 
نوروزی امسال متعلق به وسایل نقلیه سنگینبود که این شاخص  نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته  است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی ادامه داد: 
۸۰ هزار و 5۸۰ دستگاه اتوبوس در این مدت در جاده های استان تردد 
کردند کهدر این زمینه نیز نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱6 درصدی 

مشاهده می شود.
6 هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در 
استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی 
تشکیل داده است.روزانه حدود ۴۹۰ هزار وسیله نقلیه از مسیرهای جاده 

ای استان مرکزی تردد می کنند.

شهردار شاهرود
نشاط افزایی رویکرد برنامه های نوروز شاهرود

گردشگری  تقویت  اجتماعی  نشاط  افزایش  گفت:  شهردار شاهرود 
در   ۱۴۰۰ نوروز  برنامه های  رویکرد  مهمترین  نوروز،  ایام  در  شهری 

شهرشاهرود است.
 علیرضا حاجی محمد علی با اشاره به اینکه نصب المانهای نوروزی 
طبق  و  تدوین  شهروندان  و   ۱۴۰۰ نوروز  برای  متعددی  گلکاریهای  و 
برنامه ریزی انجام شده است، افزود: افزایش نشاط اجتماعی و امید افزایی 
در ایام نوروز مهمترین رویکرد مدیریت شهری بوده است که بیش از سه 

ماه قبل از سال جدید برنامه ریزی و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای برنامه های فرهنگی اولویت سال۱۴۰۰در 
مدیریت شهری بوده است، ابراز داشت: ایجاد زیبایی بصری در سطح شهر با 
کاشت گل و نهال، کاشت گل های فصلی در سطح بلوارها و پارک ها، گلدان 
گذاری در رفیوژها و میادین، نصب المان های بهاری، رنگ آمیزی مبلمان 
و المان های شهری، اجرای آذین بندی و نورپردازی در شهر و معابر اصلی 
از جمله اقداماتی است که برای استقبال از بهار ۱۴۰۰ انجام شده است.

بضاعتی پور رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کالنشهرکرج:

تداوم زیباسازی دیوارهای فرسوده با اجرای نقاشی 
دیواری

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان  رئیس 
کالنشهرکرج گفت:به همت اداره هنرهای شهری معاونت زیبا سازی این 
دیوارهای قدیمی در سطح شهر عملیات  زیباسازی  راستای  سازمان در 

بهسازی دیوارهای فرسوده واجرای نقاشی دیواری در شهر تداوم دارد.
عنوان  زیباسازی  مقوله  به  توجه  اهمیت  به  اشاره  با  پور  بضاعتی 
کرد:دیوار نگاری های سطح شهر کرج مدت ها بود که فرسوده شده بود 
و نیاز به بهسازی و طراحی مجدد داشت که در این راستا عملیات بهسازی 

و طراحی آن اجرا شده است.
رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری مرکزاستان 
البرز با بیان اینکه به منظور زیبایی بصری نقاشی های دیوارهای کوتاه و 
بلند در حال اجرا است، اظهار داشت:بیش از 6 نقاشی دیواری بلند و حدود 
3 هزار مترمربع دیوار کوتاه در کرج پاک سازی، مناسب سازی و زیباسازی 

شده و این عملیات همچنان در شهر ادامه دارد.
بضاعتی پور در پایان با اشاره به اجرایی شدن نقاشی دیواری بر روی 
دیوارهای بلند محله های مهر شهر ، میانجاده ،چهارراه پونه و هفت تیر 
اضافه کرد:نقاشی روی دیوارهای شهر عالوه بر جلوه بخشیدن به سیمای 
بصری شهری، از تکرار و یکنواختی شهر برای مردم جلوگیری می کند و 

شادابی و جذابیت محیط را در پی دارد.

مشاور عمرانی شهرداری شاهرود
همه اقدامات مدیریت شهری بر اساس رسیدگی به حقوق مردم است

مشاور عمرانی شهرداری شاهرود 
اجرای عملیات های  اینکه  به  اشاره  با 
عمرانی مهمترین هدف توسعه شهری 
است،گفت: همه اقدامات مدیریت شهری 
باید بر اساس رسیدگی به حقوق مردم 
باشد. محمود تیموری با تاکید بر لزوم 
و  عمرانی  اقدامات  روند  در  تسریع 
رسالت  از  یکی  افزود:  در شهر،  آبادانی 
های اصلی مدیریت شهری ارتقاء سطح 
کیفی پروژه های عمرانی است که توسعه 

زیرساختهای شهری را به همراه دارد.
یت  رضا ینکه  ا ن  بیا با  وی 
از عملکرد شهرداری نشانه  شهروندان 
است،  به حقوق شهروندی  نهادن  ارج 
ابراز داشت: بر این اساس سهم و نقش 

شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام 
مدیریت شهری و نظام حقوق شهروندی 
است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مشاور عمرانی شهرداری شاهرود 
با بیان اینکه از نگاه دین اسالم مردم 
ولی نعمت مسئوالن هستند، اظهار کرد: 

رسیدگی به حقوق شهروندی در رفتار 
بزرگان دین ما با مردم نشانه توجه ویژه 

دین اسالم به این امر است.
تیموری در پایان با اشاره به اینکه 
شاهرود  شهری  مدیریت  سیاستهای 
اولویتها  از  شهروندی  حقوق  حوزه  در 
اگر  داشت:  ،عنوان  رود  می  شمار  به 
به  خدمت  ارائه  در  شهرداری  امروز 
کرده  حاصل  را  نسبی  موفقیت  مردم 
روزی  شبانه  تالشهای  مرهون  است، 
با  که  است  کوشی  سخت  نیروهایی 
تالش  و  موجود  امکانات  از  استفاده 
رسانی  خدمت  خود  روزی  شبانه  های 
را  همشهریان  رضایتمندی  افزایش  و 

سرلوحه کار خود قرارداده اند.

بیتکوین در یک قدمی ۶۰ هزار دالری شدن
بیتکوین با تثبیت خود در کانال 5۹ هزار دالری به دنبال عبور از مقاومت 

6۰ هزار دالر است.
به گزارش سی ان بی سی، انک جی پی مورگان با انتشار گزارشی با اشاره 
به افزایش روزافزون سرمایه ورودی به بازار ارزهای دیجیتالی پیش بینی کرد در 
صورت کاهش نوسانات شدید قیمتی، بیتکوین به زودی بتواند به رقم ۱3۰ هزار 
دالر برسد. این بانک نوسانات باالی بازار ارزهای دیجیتالی را بزرگ ترین مانع بر 

سر ورود نهادهای بزرگ به این بازارها دانسته است. 
غول های بزرگ مالی آمریکایی کماکان نسبت به سرمایه گذاری در بازار 
ارزهای دیجیتالی مشتاق هستند. با اعالم خبر احتمال سرمایه گذاری های جدید 
بانک گلدمن ساکس و موسسه بلک راک در بازار ارزهای دیجیتالی، بار دیگر 
اوضاع به نفع گاوهای بازار تغییر کرده است و برخی تحلیل گران احتمال رسیدن 
بیتکوین به ۷۰ هزار دالر را طی روزهای آتی محتمل دانسته اند. در سه ماه اخیر 

بیتکوین بیش از 3۰ هزار دالر افزایش قیمت داشته است. 
جس پاول- مدیرعامل صرافی ارزهای دیجیتالی کراکن- پیش بینی کرده 
است که روند افزایشی قیمت بیتکوین امسال نیز ادامه داشته باشد؛ تاجایی که 
تا پایان امسال بتوان یک خودرو المبورگینی را با یک بیتکوین خریداری کرد. 
پاول با بیان اینکه با گذشت زمان بیان ارزش بیتکوین بر حسب دالر سخت تر 
و سخت تر می شود، افزود: اکنون می توان یک خودرو تسال را با یک بیتکوین 
خریداری کرد. تا پایان سال خواهید توانست با آن یک المبورگینی بخرید و  در 
سال 2۰23 احتماال بهای هر بیتکوین معادل یک دستگاه خودرو بوگاتی می شود. 
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۹3۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.6۸ درصد بیشتر شده است. در حال 
حاضر 6۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱2 درصد در 
اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱2 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 

بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 2۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  
به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز 

دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیت کوین

قیمت: 5۹ هزار و ۴۹۸.3۴ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۰.6 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۱۷ درصد افزایش

2- اتریوم
قیمت: 2۰62.3۹ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 5.6۹ درصد افزایش 
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 23.6۷ درصد افزایش

3- بایننس کوین
قیمت: 3۴۱.۹۰ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۴.۸۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 36.2۱ درصد افزایش

۴- تتر
قیمت: ۱.۰۰ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۴ درصد افزایش

5- کاردانو
قیمت: ۱.2۱ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۱.2۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 2.2۴ درصد کاهش

6- پولکا دوت
قیمت: 3۹.۴۸ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۴.۴۴ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 2۱.2۰ درصد افزایش

۷- ریپل
قیمت: ۰.6۰۱  دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 5.۰۹ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 6.5۰ درصد افزایش

۸- یونی سواپ
قیمت: 2۹.۴۱ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۰.32 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 3.6۱ درصد افزایش

۹- الیت کوین
قیمت: 2۰۸.۸6 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 2.5۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۴.5۱ درصد افزایش

۱۰- چین لینک
قیمت: 3۱.۴۷ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 2.35 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۷.3۴ درصد افزایش

»زرنشان«، راهکار غیرحضوری برای درخواست تسهیالت بانک 
کارگشایی

مشتریان بانک کارگشایی می توانند از این پس به جای مراجعه حضوری 
به شعب این بانک برای ثبت درخواست تسهیالت، این درخواست را به صورت 

غیرحضوری در »زرنشان« ثبت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پیش از این متقاضیان تسهیالت 
بانک کارگشایی برای هر بار درخواست تسهیالت باید به شعب این بانک مراجعه 
اکنون  اما  ثبت می کردند،  به صورت حضوری  را  و درخواست خود  می کرده 
»زرنشان« در سامانه بام و یا »نشان بانک« که در سامانه های »بام« و »بله« و 
اپلیکیشن »ایوا« قابل دسترسی است، این فرایند را کوتاه و غیرحضوری کرده است.

در این روند، متقاضی تنها با یک بار مراجعه به بانک کارگشایی و توثیق طال، 
می تواند میزان اعتبار خود را مشخص کرده و در ادامه با مراجعه به »زرنشان«، 
درخواست خود شامل نوع تسهیالت، شعبه بانک کارگشایی و میزان مبلغ درخواستی 
را ثبت کند. محصوالت قابل ارائه در بانک کارگشایی شامل تسهیالت جعاله و 
قرض الحسنه تا سقف 2۰۰ میلیون ریال در قبال ترهین طالی ساخته شده و 

جواهرات است.
فراهم  نیز  را  کارگشایی  تسهیالت  درخواست  پیگیری  امکان  »زرنشان« 
کرده است. همچنین مشتریان می توانند از همین طریق، تا قبل از تایید قرارداد، 

درخواست خود را لغو کنند.

آشنایی با رنگ بندی وضعیت اعتباری صادرکنندگان چک صیادی
امکان استعالم سوابق اعتباری صادرکنندگان چک برای عموم مردم فراهم 
شده است، بنابراین ذینفعان نباید بدون استعالم، چک های جدید صیادی را از 

صاحبان آن دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دریافت کنندگان چک های بنفش 
)چک های جدید( می توانند با ارسال شناسه استعالم ۱6رقمی مندرج در چک 
های صیادی از طریق برنامک های موبایلی، وب سایت بانک مرکزی و یا سامانه 
استعالم پیامکی ۷۰۱۷۰۱، از وضعیت اعتباری صادر کننده چک به لحاظ سابقه 
چک برگشتی مطلع شوند.وضعیت سفید به این معناست که صادرکننده چک فاقد 
هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء 
اثر شده است. وضعیت زرد به معنای داشتن یک فقره چک برگشتی یا حداکثر 

مبلغ 5۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی نشان می دهد که  صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره 
چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 2۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. وضعیت قهوه 
ای از این حکایت دارد که صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا 

حداکثر مبلغ 5۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز نیز حاکی از این است که صادرکننده چک دارای بیش از ده 

فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 5۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
از  ذینفعان  ممانعت  باعث  تواند  می  چک  صادرکننده  وضعیت  استعالم 
دریافت چک افراد بدحساب شده و روند چک های برگشتی در نظام بانکی را تا 

حد زیادی بهبود بخشد.
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران نقده به شماره 
ثبت 2۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰26۱36۱ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2۴/۰۹/۱3۹۹ و مجوز شماره 
۷2۱/۱۸۴ مورخ 26/۱۱/۹۹ اداره تعاون روستایی نقده تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - عملیات و تراز نامه سال مالی ۱3۹۸ تصویب شد. 
2- محمد دانشگر بکد ملی2۹۰۹۸۰5۰۰۱ و ابوبکر زایر بکد ملی 
2۹۰۹3۴۰۸۰5 و محمد کامیار بکد ملی2۹۰۹52۰2۷۷ و خالید فقه 
بکد ملی2۹۰۹3۴۱3۸۰ وسیروس ابراهیمی بکد ملی2۹۰۹۰6۹۱25 
بعنوان اعضای اصلی و فیروز منافی آذر بکد ملی 2۹۰۹۴۷6۸۴۷ و 
ماشاءاله عبدود بکد ملی 2۹۰۹3۴2۴۰۹ بعنوان اعضای علی البدل 
هیات مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. 3-تیمور شیرازی زوارق 
بکد ملی 2۹۰۹3۰۱32۱ و عباس عباسی بکد ملی 2۹۰۹6۱۷6۷۱ 
بسمت بازرسان اصلی و سلیم زایر بکد ملی 2۹۰۹۸۱266۹ بسمت 
بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی تعیین شدند. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری نقده )۱۱۱6۷۰۰(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران نقده به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۹۸۰26۱36۱ ملی  شناسه  و   2۰۰ ثبت 
هیئت مدیره مورخ 2۹/۰۹/۱3۹۹ و مجوز شماره ۷22/۱۸۴ مورخ 
 : اتخاذ شد  نقده تصمیمات ذیل  تعاون روستایی  اداره   26/۱۱/۹۹
۱- آقای محمد کامیار کد ملی 2۹۰۹52۰2۷۷ بسمت رئیس هیات 
مدیره و آقای ابوبکر زایر کد ملی 2۹۰۹3۴۰۸۰5 بسمت نائب رئیس 
هیات مدیره و آقای خالید فقه حسن کد ملی 2۹۰۹3۴۱3۸۰ بسمت 
منشی وآقای محمد دانشگر کدملی2۹۰۹۸۰5۰۰۱ و آقای سیروس 
ابراهیمی کد ملی 2۹۰۹۰6۹۱25 اعضاء اصلی هیات مدیره برای 
مدت 3 سال مالی انتخاب شدند 2- آقای قاسم یکانی تاچین آباد کد 
ملی 2۹۰۰۰۰3۴۱5 بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت 3سال مالی 

انتخاب شد 3- کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل 
چک ، سفته، برات ، واوراق بهاداربا امضاء محمد کامیار رئیس هیات 
مدیره ودرغیاب ایشان نائب رییس هیات مدیره آقای ابوبکر زایر به 
اتفاق آقای قاسم یکانی تاچین آباد مدیرعامل ومهر شرکت دارای 
اعتبار است واوراق عادی ونامه ها باامضاء آقای قاسم یکانی تاچین 
آباد مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نقده )۱۱۱6۷33(

اگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا برخوری مهنی فرزند سعداهلل به شماره 
شناسنامه ۱۴۴3 صادره از جیرفت مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد 
دانشگاهی ازاد اسالمی جیرفت با شماره ۱6۹2۱2۰۰۰۰5 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی 
واحد جیرفت به نشانی جیرفت دانشگاه ازاد اسالمی واحد جیرفت ارسال نمایند.

آگهی ابالغ مفاد صورتجلسه افرازی اصالحی
پیرو اخطاریه شماره 626۱ ابالغ شده مورخ ۹۹/۱۰/3۰ بدینوسیله صورتجلسه و نقشه افرازی 
پالک 33۷5 فرعی از 2۷6 اصلی بخش ۱3 مشهد به شرح ذیل آگهی شایسته است کلیه مالکین 
مشاعی پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند وا خواهی خود را ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی به دادگاه صالحه محل تسلیم و رونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند 

در صورت عدم واخواهي سند مالکیت مفروزي به نام متقاضي صادر و تسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افرازی اصالحی

در اجرای دستور اداری شماره 625۸ مورخ ۹۹/۱۰/3۰ذیل تقاضای افراز آقای علی ترحیمی 
فریمانی مالک مشاعی  پالک 33۷5 فرعی از 2۷6 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد 
که تمامت مالکیت مشاعی وی موازی 6۴/۰۸ سهم مشاع از ده هزار سهم ششدانگ پالک مذکور 
ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره ۱3۹۹2۰3۰6۰22۰۰3۹۸2 به نام نامبرده ثبت و سند آن صادر و 
تسلیم شده است. لذا پس از درخواست افراز وی و ارجاع موضوع به اینجانبان میرزایی و مجرد به 
سمت نماینده و نقشه بردار این واحد ثبتی و ابالغ اخطار افراز به شماره 626۱ مورخ ۹۹/۱۰/3۰ در 
موعد مقرر در )اخطار( افراز به محل وقوع ملک مورد تقاضا مراجعه و پس از بازدید و معاینه محل 
در معیت مالک و مطابقت سوابق ثبتی با محل مزبور اقدام به نقشه برداریاز ملک مزبور به عمل آمد 
که بعدا نقشه ترسیمی طی نامه شماره ۷3۰۱ مورخ ۹۹/۱2/25 به شهرداری فریمان ارسال گردید 
که شهرداری فریمان طی نامه شماره ۱2۰۱2 مورخ ۹۹/۱2/25 افراز پالک فوق را بالمانع اعالم 
نموده و نقشه ارسالی را نیز به مهر شهرداری ممهور نموده است ضمنا شعبه بایگانی برای قطعه 
مورد افراز پالک ۱۹۴26 فرعی را منظور نموده است لذا ذیال نخست حدود و مشخصات قطعه مورد 

افراز و سپس حدود و مشخصات سایر قطعات باقیمانده بدین شرح اعالم می گردد:
۱-حدود و مشخصات قطعه مورد افراز :

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 6۴/۸۰ متر مربع دارای پالک ۱۹۴26 فرعی مجزی 
شده از پالک 33۷5 فرعی از 2۷6 اصلی واقع در شهر فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال 
به طول ۱۰ متر به دیوار پالک ۷۸۸۴ فرعی شرقا به طول 6/۷3 متر به دیوار پالک مجاور جنوبا 
به طول ۱۰/۱5 متر درب و دیواریست به خیابان کمربندی غربا به طول 6/۱6 متر به دیوار قطعه 

باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم اختصاصی آقای علی ترحیمی فریمانی قرار می گیرد(
2-حدود و مشخصات قطعه اول باقیمانده:

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴5/۴۸ متر مربع دارای پالک باقیمانده 33۷5 فرعی 
از 2۷6 اصلی واقع در شهر فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال به طول ۱۰/6۸ متر به 
پالک مجاور شرقا به طول ۱5/۰2 متر به پالک ۱۹2۴۴ فرعی جنوبا به طول ۱3/۹۸ متر مرزیست 
به کمربندی غربادر سه قسمت به طول های :۱. به طول ۰/۸۴ متر به مجاور 2. به طول 2/۰۹ متر 
)شمالی(3. به طول ۹/۹۷ متر هر دو قسمت اخیر به پالک ۱25۰3 فرعی متصرفی مالک مجاور 

حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد(
3-حدود و مشخصات قطعه دوم باقیمانده:

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۹3/6۰ متر مربع دارای پالک باقیمانده 33۷5 فرعی از 
2۷6 اصلی واقع در شهر فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال به طول ۹/۸5 متر به پالک 
۴6۷3 فرعی شرقا در دو قسمت به طول های :۱. به طول 5/۰2 متر به پالک ۷۸۸۴ فرعی 2. به 
طول 6/۱6 متر به مورد افرازپالک ۱۹۴26 فرعی جنوبا به طول ۱۰/۱3 متر به کمربندی غربا به طول 
۸/۰۱ متر به پالک ۱۹2۴۴ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد(

۴-حدود و مشخصات قطعه سوم باقیمانده:
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۸۷/5۰ متر مربع دارای پالک باقیمانده 33۷5 فرعی 

از 2۷6 اصلی واقع در شهر فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال به طول ۱5/32 متر به 
ملک مجاور شرقا به طول ۱۷/۰۹ متر به مجاور جنوبا به طول ۱5/2۰ متر به قطعه مجاور غربا به 
طول ۱۹/۸۰ متر به پالک مجاور حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد(

لذا مراتب مستند به ماده ۴ آیین نامه قانون افراز جهت صدور هر گونه دستور مقتضی عرض 
گزارش می گردد.

مالک )علی ترحیمی فریمانی(    نقشه بردار ثبت )مجرد(    نماینده ثبت )میرزایی(
 بسمه تعالی 

آقایان میرزایی و مجرد در صورت انطباق مقدار تصرفات متقاضی افراز با مقدار مالکیت ثبتی 
مشاعی وی و مستند به مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز امالک مشاع رسیدگی واقدام نمایید.

محمد رضا رجایی مقدم  رییس ثبت اسناد و امالک فریمان
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حذف عجیب قهرمان کشتی جهان از المپیک
به  را  کاکس  دن  جی  ها  ایرانی 
واسطه بدن ساخته و پرداخته و عضالنی 
و پیروزی هایش مقابل علیرضا کریمی به 

خاطر می آورند.
سابقه  با  آمریکایی  گیر  کشتی  این 
لمپیک  ا برنز  مدال  و  جهان  قهرمانی 
گیران  کشتی  برترین  از  یکی  که  پیشین 
فعلی جهان است، با یک اتفاق عجیب از 
حضور در المپیک 2۰2۱ توکیو محروم شد.

در  کاکس  درخشش  ینکه  ا نکته 
برمی  کیلوگرم   ۸6 وزن  به  جهان  کشتی 
را  خود  مهم  مدال  نخستین  او  که  گردد 
در این وزن و رقابت های المپیک ریو به 
دست آورد، اما با حضور در وزن ۹2 کیلو، 
کاکس دو مقام قهرمانی را در سال های 

2۰۱۸ و 2۰۱۹ کسب کرد. با این حال از آنجایی که ۹2 کیلوگرم یک وزن المپیکی 
نیست، او تصمیم گرفت در یک وزن باالتر به دیدار کایل اسنایدر دارنده مدال طالی 

المپیک 2۰۱6 برود و او را به چالش بکشد.
این کشتی یکی از مهمترین رقابت های کشتی جهان تلقی می شد و اینطور 
به نظر می رسید که کاکس و اسنایدر در فینال وزن ۹۷ کیلو و مهمترین رقابت 
انتخابی تیم ملی کشتی آمریکا را در روز شنبه برگزار کنند، اما عدم حضور کاکس 
در وزن کشی و تاخیر او و حذف او از رقابت های انتخابی تبدیل به یکی از مهمترین 
اخبار ورزش آمریکا شد.در حال حاضر اخبار مختلفی درباره عدم حضور کاکس در 
لحظه وزن کشی مخابره شده. سایت یاهو در خبری کوتاه اعالم کرده وقتی نام او 
برای وزن کشی اعالم شد، کاکس در سالن دیگری در حال وزنه زدن بوده است. 
حاال همه منتظر صحبت های تازه جی دن کاکس و کوین جکسون، قهرمان 
سابق جهان و مربی او هستند تا در این باره پاسخ بدهند. در غیاب کاکس، کایل 
اسنایدر راه ساده ای برای قهرمانی در مسابقات انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی 
 26 در  وزن  این  اصلی  مدعیان  از  یکی  عنوان  به  کاکس  داشت.  خواهد  آمریکا 
مسابقه قبلی خود بدون شکست بوده و حذف او شوک بزرگی را به کشتی آمریکا 

و البته جهان وارد کرد. 
نکته جالب اینکه بالفاصله بعد از حذف کاکس از رقابت های انتخابی، پتیشنی 
برای بازگرداندن او به رقابت های انتخابی المپیک تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به راه 
افتاده و برخی از طرفداران کشتی در آمریکا حذف او را غیرمنصفانه ارزیابی کردند.

در توضیح این پتیشن چنین آمده که حذف کاکس از مسابقات انتخابی باعث 
لغو یکی از مهمترین مبارزه های کشتی در جهان شده و این چیزی بود که می 
توانست به تیم ملی کشتی آمریکا هم کمک کند تا قویترین فرد این وزن به المپیک 
اعزام شود. کلمات پایانی برای امضای این پتیشن این است: جی دن با افتخار نماینده 
کشورمان بوده و یک ورزشکار عالی با سابقه 2 قهرمانی جهان و یک مدال برنز 
 ۱۹-COVID المپیک. او با لبخند بر لب و خوش بینی پایان ناپذیر با مصدومیت و
مبارزه کرده و بدون شک یکی از مثبت ترین الگوها در ورزش کشتی است. از دید 

ما او سزاوار نمایندگی مجدد ما در المپیک است.
کاکس تمام تمرکز خود را معطوف به بازگشت به المپیک کرده بود و به همین 
علت غیبت او در وزن کشی روز جمعه عجیب بود. آنهم در شرایطی که  گفته بود 

اینجا هستم تا همه را نابود کنم.

رییس کمیته فنی شیرجه:
فرصتی برای حضور در انتخابی المپیک نمانده است

رییس کمیته فنی شیرجه گفت: بعید می دانم دیگر مسابقات جام جهانی شیرجه 
و کسب سهمیه المپیک برگزار شود، فرصتی تا المپیک نمانده است.

امید حدیقی، در خصوص لغو مسابقات انتخابی المپیک شیرجه که قرار بود 2۹ 
فروردین در ژاپن برگزار شود اظهار کرد: فینا در ایمیلی که به فدراسیون ها ارسال 
کرده است علت لغو مسابقات را اعالم کرد. یکی از دالیل این بود که ژاپن نمی 
توانسته به طور کامل شرایط استاندارد و پروتکل های فینا را رعایت کند. از طرفی 
ویزای ژاپن توسط سفارت خانه ها در هیچ کشوری صادر نشده است. با توجه به 
همین مشکالت مسابقات جام جهانی شیرجه لغو شد.رییس کمیته فنی شیرجه در 
ادامه گفت: البته در ادامه نامه فینا نوشته شده که فدراسیون جهانی به زودی دنبال 
جایگزین کردن کشور دیگری برای انجام مسابقات است. من معتقدم که بعید است 
دیگر این مسابقات انجام شود، چون فرصتی تا المپیک نمانده است. از نظر فنی برای 

ورزشکاران شرایطی برای حضور در انتخابی وجود نخواهد داشت.
برگزار می  المپیک  از  قبل  ماه   6 معموال  المپیک  انتخابی های  وی گفت: 
شود تا ورزشکار منتخب فرصت آماده شدن برای المپیک داشته باشد. وقتی فاصله 
انتخابی تا المپیک کم شود ورزشکار دچار افت خواهد شد و کیفیت مسابقات پایین 
خواهد آمد. امیدوارم این مسابقات انجام شود اما بعید می دانم دیگر فرصتی باشد. 
به ملی پوشان هم اعالم کرده امم که تمریناتشان را ادامه دهند تا زمانی که تکلیف 

به طور کامل مشخص شود.
حدیقی خاطر نشان کرد: ژاپن اگر این مسابقات را برگزار کند و مثال 5۰۰ نفر 
در این مسابقات شرکت کنند و یک نفر از آنها کووید ۱۹ بگیرد مسابقات المپیک 
هم زیر سوال خواهد رفت. به همین دلیل ژاپن چون هدفش برگزاری المپیک است 
میزبانی این مسابقات را برعهده نمی گیرد. فکر نمی کنم کشور دیگری هم به این 

سرعت جایگزین نخواهد شد.

ام باپه: باید باور کنیم که توانایی انجام کارهای بزرگ را داریم
ستاره جوان پاری سن ژرمن خود را 

با مسی و رونالدو مقایسه می کند.
از  ام باپه  کیلیان  اکیپ،  گزارش  به 
استعدادهای بزرگ فوتبال جهان است که 

در پاری سن ژرمن بازی می کند.
بسیاری براین باور هستند که ام باپه 
می تواند به سطح مسی و رونالدو برسد و 

خود این بازیکن هم چنین نظری دارد.
می شوم  میدان  وارد  وقتی  گفت:  او 

بهترین  را  بازیکنی هستم. من خود  از هر  بهتر  به خودم می گویم که  همواره 
می دانم و این باعث می شود تا عملکرد بهتری در میدان داشته باشم.

ام باپه ادامه داد: می دانم که مسی و رونالدو چه بازیکنان بزرگی هستند. آن ها 
به اوج رسیدند و کارنامه ای بسیار بهتر از من دارند با این حال وقتی برابر آن ها 
بازی کنم خود را برتر از آن ها می دانم و قطعا چنین تفکری به من کمک می کند 

تا بهترین عملکرد را داشته باشم.
او در پایان گفت: وقتی ما سرحال نیستیم کم تر پیش می آید که کسی به 
ما نزدیک شود و ما را از توانایی هایی که داریم خبردار کند. تنها کسی که به ما 
کمک می کند خود ما هستیم. باید به خود بقبوالنیم که توانایی انجام کارهای 

بزرگ را داریم و این باعث می شود تا انگیزه الزم را داشته باشیم.
تمدید  به  او حاضر  دارد.  قرارداد  ژرمن  پاری سن  با  تا سال 2۰22  ام باپه 
قراردادش نشده است و این باعث شده تا احتمال جدایی او و حضورش در رئال 

مادرید زیاد باشد.

بارسلونا به دنبال جذب دیپای 
لیون  هلندی  مهاجم  بارسلونا جذب 
انتقاالت  و  نقل  فصل  در  خود  اولویت  را 

تابستانی قرار داده است.
به گزارش اسپورت، بارسلونا به دنبال 

تقویت خط حمله خود در تابستان است.
خبرهای  روزها  این  آنکه  باوجود 
جذب  به  ها  اناری  آبی  عالقه  از  زیادی 
ارلینگ هالند به گوش می رسد اما روزنامه 
اسپورت نوشت که اولویت این باشگاه در 

تابستان جذب ممفیس دپای است.
اسپورت نوشت: سران بارسلونا به چند دلیل جذب دپای را اولویت خود در 
تابستان می دانند. نخست اینکه او بازیکن آزاد خواهد بود و به صورت مجانی راهی 
تیم خواهد شد و دوم اینکه توانایی بازی در چند پست را دارد و سوم اینکه رونالد 
کومان اعتقاد زیادی به او دارد و پیش از این هم او را در فهرست خرید خود قرار داد.

البته اسپورت مدعی شد که جذب دپای ارتباطی با هالند نخواهد داشت و 
آبی اناری ها همچنان مشتری این بازیکن نروژی هم هستند.

پنج شرط مسی برای تمدید قرارداد با بارسلونا

فعلی  اسرار  بزرگ ترین  از  یکی  همچنان  بارسلونا  در  مسی  لیونل  آینده 
فوتبال جهان است.

ملی پوش آرژانتینی با توجه شرایط نجومی قراردادش که افشای مفاد آن 
جنجالی بزرگ را در دنیای فوتبال ایجاد کرد، درنهایت با وجود اینکه قصد خروج 
از نوکمپ را داشت، آهسته آهسته در شروع فصل به بارسلونا ملحق شد و دوباره 

نقش کلیدی اش در جمع بلوگرانا پس گرفت.
مسی در حال حاضر در روندی صعودی در بارسلونا قرار دارد و به نظر  می 
آید از حضور در کاتالونیا خوشحال است. اما با این حال او همچنان برگه تمدید 
با این  قراداد خود را قرار است در ماه خرداد به پایان برسد، امضا نکرده است. 
حساب گمانه زنی ها در مورد آینده او همچنان ادامه دارد، اما احتمال اینکه او 

فوتبال خود را در بارسلونا تمام کند نیز بسیار زیاد است.
خوآن الپورتا رئیس جدید بارسلونا مسئول متقاعد کردن مسی است و شرایط 
تازه را به وی ابالغ خواهد کرد. امروز نامه اسپورت کاتولونیا با انتشار گزارشی 
بارسلونا  از الپورتا داشته و رئیس جدید  خبر داد، مسی 5 تقاضای به خصوص 
برای تمدید قرارداد آنها را برآورده کند. به نوشته این رسانه، مسی و الپورتا درباره 
احتمال تمدید قرارداد صحبت کرده اند و این برنده شش گانه توپ طال به فکر 
ماندن در بارسلوناست و حتی تمایل دارد به دلیل وخامت اوضاع مالی باشگاه مبلغ 
قراردادش را کاهش دهد. با این حال او پنج خواسته به الپورتا ارائه کرده که برای 

ادامه کار در بارسلونا انتظار دارد، رئیس جدید آنها را عملی کند:
۱-  ایجاد یک تیم رقابتی که بتواند دوباره لیگ قهرمانان اروپا به دست 

بیاورد و بر سر قهرمانی آن بجنگد.
2-  یک پیشرفت گسترده در استراتژی فعلی استخدام بازیکنان تا خریدهای 
مضحکی مثل فیلیپ کوتینیو یا مارتین برایتویت دوباره سر از بارسلونا درنیاورند.

3-  مسی دوست دارد الگوی ستاره های نوظهور آکادمی بارسلونا؛ ستاره هایی 
مثل پدری یا آنسو فاتی باشد و باشگاه به رشد ارگانیک خود در این مسیر ادامه دهد.

۴-  پل ارتباطی قوی با رونالد کومان. آنها قبال در این مورد با هم به توافق 
رسیده اند و مسی دوست ندارد لوئیز انریکه سرمربی فعلی تیم ملی اسپانیا دوباره 

به بارسلونا بازگردد.
5-  ارتباط مستقیم با الپورتا. مسی و الپورتا یک رابطه دیرینه با هم دارند و به 
عقیده مسی حفظ این ارتباط و تقویت آن به آینده باشگاه کمک زیادی خواهد کرد.

البته الپورتا خود به خود در حال اجرای برخی از این خواسته ها است؛ به 
عنوان مثال او با نماینده ارلینگ هالند، آلد اینگه هالند پدر ارلینگ و مینو رایوال 
مدیر برنامه هایش مالقات کرده، تا احتماال او را در تابستان آتی به خدمت بگیرد. 
نکته جالب این است که در مکالمات میان طرفین موضوع مسی نیز مطرح شده 
و جاه طلبی بارسلونا برای کسب لیگ قهرمانان اروپا و بازگشت به نقطه طالیی 
مورد بحث قرار گرفته است. مسی در دوره قبلی مدیریت بارسلونا تنش های زیادی 

با بارتمئو داشت و دوست ندارد این اتفاق در دوره الپورتا هم برای او رخ بدهد.

AFC اعتراض فدراسیون فوتبال ایران را رد کرد

یک منبع در کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد که اعتراض فدراسیون و 
باشگاه های ایرانی نسبت به میزبانی عربستان قابل قبول نیست و باید باشگاه های 

ایرانی در عربستان به میدان بروند.
به گزارش سایت عربی کوره، عربستان به عنوان میزبان گروه های اول و 
سوم و چهارم مرحله گروهی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش تصمیم گرفت که ریاض را به عنوان 
میزبان دیدار العین امارات و فوالد در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کند که 

این تصمیم با اعتراض رسمی فدراسیون فوتبال ایران همراه شد.
سایت عربی کوره در همین راستا گفت وگویی با یک منبع در کنفدراسیون 
فوتبال آسیا داشت تا موضع گیری AFC را نسبت به اعتراض فدراسیون فوتبال 

ایران جویا شود.
این منبع به سایت عربی کوره گفت دفتر اجرایی AFC تصمیم خود را درباره 
کشورهای میزبان مرحله گروهی و پلی آف تغییر نخواهد داد و باشگاه های ایرانی 

باید طبق زمان بندی صورت گرفته در عربستان به میدان بروند.

ورزش  توسعه  معاون 
زنان وزارت ورزش از افزایش 
اختصاصی  بودجه  برابری   2
زنان در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: با 
بجا  فعالیت های  می توان  افزایش  این 
مانده در حوزه زنان را دنبال و تحولی 

هم در این بخش ایجاد کرد.
بانوی  مهین فرهادی زاد ششمین 
از 3۰  بیش  زنان  که  سکاندار ورزش 
سال عمر خود را صرف ورزش دختران 
کرده  دانشگاه ها  و  مدارس  در  زنان  و 
است، در نخستین گفت و گوی امسال 
گفت:  و  کرد  اعالم  را  خبر  این  خود 
زنان ردیف بودجه دارند هرچند بودجه 
این بخش امسال 2 برابر افزایش یافته، 
اما پاسخگوی همه مطالبات این بخش 
نیست. چرا که مقدار بودجه ورزش و به 
ابتدا  از همان  را  اصطالح چانه ورزش 

کوچک گرفته اند.
وی در ادامه می گوید: این اعتبار 
با  تومان است که  میلیارد  از 5۰  بیش 
در  مانده  جا  به  برنامه های  بتوانیم  آن 
ورزش را جبران کنیم. البته این جدای 
از بودجه دیگر بخش های وزارت ورزش 
و جوانان است.  از این منظر که به عنوان 
نمونه بودجه بخش زنان در قهرمانی هم 
تعریف شده  و در دیگر بخش ها منتفع 

می شویم.
معاون توسعه ورزش زنان وزارت 
سالی  در  ورزش  به  جوانان  و  ورزش 
پرداخت و گفت: سالی که  که گذشته 
دست  کرونا  ویروس  با  جهان  تمام 
برخی  شدن  فلج  به  بودند  گریبان  به 
از  و  شد  منجر  هم  ورزش  در  رشته ها 
فعالیت  عملی  اجرای  برگزاری  حیث 
حضور  با  آنها  بیشتر  که  ورزشی  های 
در سالن های ورزشی دنبال می شد. از 
طرفی کرونا یک تغییر مدیریت در برنامه 
را برای ورزش ایجاد کرد که اگر تا دیروز 
برنامه ها حضوری بود امروز یاد گرفتیم 
منازل  کوچک  محیط های  همان  در 
فعالیت ورزشی را از طریق شبکه های 

مجازی دنبال کنیم.
فعالیت ها   داد:  ادامه  فرهادی زاد 
در ابتدای سال ۹۹ با سکون همراه بود 
با  باید  که  متوجه شدند  به سرعت  اما 
که  دهیم   ادامه  مدیریت  تغییر  همان 
فدراسیون های ورزشی هم دریافتند که 
می توانند با رعایت پروتکل ها مسابقات 
را برگزار کنند و در این شرایط  2۰ لیگ 
برگزار  مختلف  رشته های  در  ورزشی 

شده است.
وی این را هم گفت: در بخش زنان  
هشت طرح ملی در استان ها که قابلیت 
اجرا داشت، برگزار کردیم هرچند تعدیل 
آموخت  اما تعطیل نشد و  کرونا  شده 
صرف  با  عادی  وضعیت  در  حتی  که 
اعتبارات کمتر می توان اطالعت خود 

را رد و بدل کرد.  
شرح  به  گو  و  گفت  این  مشروح 

زیر است:
در صورت تصویب اساسنامه جدید 
فدراسیون های ورزشی و بندهای ویژه و 
دادن مسوولیت به فعالیت مدیریتی زنان، 
نخستین اقدام شما پس از ابالغ از سوی 

دولت چیست؟  
فدراسیون های  رییسان  به  کمک 
ورزشی برای این که در مسوولیت جدید 
بدهند و  زنان  به  بار حقوقی قوی تری 
مردان را متوجه کنیم که زنان در سمت 
نایب رییسی مسوولیت مستقیم دارند و 
فرصت بیشتری به آن داده شود. شاید 
در برخی فدراسیون ها تنها چند ساعت 
در هفته کار می کنند اما وقتی مسوولیت 
مستقیم بگیرند نایب رییسان باید وقت 

بیشتری بگذارند.
اگر نایب رییسی نتواند با این اختیار 
قانونی،  حوزه ورزش زنان آن فدراسیون 

را قوی تر کند چه؟
فعالیت مسووالن در فدراسیون ها 
باید از سوی افراد مجامع مورد بررسی 
قرار بگیرد. افراد تشکیل دهنده مجمع 
در  می توانند  بررسی  با  هم  فدراسیون 
جمله  از  فدراسیون  مسووالن  تغییر 
نایب رییس زنان که در اساسنامه جدید 

قانونمند شده است، اقدام کنند.
در حال حاضر چه تعداد ورزشکار 

زن سازمان یافته وجود دارد؟
بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
دارد  وجود  یافته  سازمان   زن  ورزشکار 
که از این تعداد بیش از ۱۰ هزار نفر به 
اردوها دعوت شدند و 6۹۹ ورزشکار زن 
عضو تیم های ملی هستند. همچنین ۱2 
هزار مربی ورزشی زن داریم که ۴5۰ 
نفر آنها سرمربی و مربی تیم های ملی 
امر  در  نیز  توانمند  زن   ۸۰ هستند،  
قضاوت رویدادهای مختلف ورزشی در 
عرصه های بین المللی فعالیت می کنند.

دستاوردهای  مهمترین  از  یکی 
کنونی  فعالت  دوره  در  زنان  ورزش 

شما چه بود؟
آموزش. از سال ۹۸ تا کنون ۱3۷ 
کالس آموزشی در راستای توانمندسازی 
و جانشین پروری منابع انسانی به طور 
تجربه  که  است  شده  برگزار  مداوم 
در بخش  داد.  رخ  این بخش  در  قوی 
داریم  زیادی  های  نیازمندی  آموزش 
و باید جانشین پروری را جدی بگیریم.  
اگر کرونا اجازه می داد کالس را حتی 

حضوری برگزار می کردیم.
 با این توضیح مهمترین اقدامات 

طی امسال چه خواهد بود؟
پروری.  جانشین  به  زیاد  توجه 
ملی  طرح های  در  تغییراتی  طرفی  از 
برگزاری  ها  آن  از  یکی  که  داریم 
است  روستایی  ورزش  دختران  المپیاد 
در  یابند.  تا در جنبش همگانی حضور 
دیگر  نیروی  هزار   2 آموزش  آن  کنار 
در اجرای طرح سنجش ساختار قامتی  
برای تسریع طرح است؛ البته تغییراتی در 
طرح های ملی برای اجرای آن در سال 
۱۴۰۱ در دستور کار داریم  تا فعالیت ها 
با انگیزه بیشتر در استان ها دنبال شود.   
مهمتر از آنها آماده سازی زنان ورزشکار 

برای المپیک توکیو است.  
دوره مدیریت کنونی خود را چگونه 
ارزیابی می کنید و چه کاری می تونستید 

انجام دهید اما این کار را نکردید.
درباره طرح های ملی حرف  داشتم 
اما چون از گذشته این طرح ها مصوب 
شده است می توانست برخی طرح ها 
اجرایی تر باشد و به گونه ای طراحی شود 
تا حضور حداکثری زنان در آن باشد.   
آیا ۱۴۰۰ سال پایان کار شماست؟

می شود  عوض  دولت  مسال  ا
بنابراین هر کسی بیاید نیروهای خود را  
انتخاب می کند که حق طبیعی آنهاست 
تا بهترین نفرات را برگزینند  و من هم 

در خدمت خواهم بود تا اطالعات و موارد 
بخش ورزش زنان را ارایه کنم تا فعالیت 

خود را دامه دهند.
انتقادی که به خود وارد می دانید؟

خیلی چراغ خاموش جلو می روم 
البته وظیفه خود را می دانم و آن را دنبال 
می کنم. من مدیر امروز و دیروز نیستم 
از سال 6۰  کار می کنم اما یاد گرفتم 
با توجه به شرایط فرهنگی از هیاهو و 
تا در فضای  خبرسازی جلوگیری کنم 
آرام فعالیت های بخش زنان دنبال شود.

»مهین فرهادی زاد« در زمره یکی 
دیگر از چهره های ماندگار ورزش زنان 
 3۰ از  بیش  که  می رود  به شمار  ایران 
سال عمر خود را صرف ورزش دختران 
کرده  دانشگاه ها  و  مدارس  در  زنان  و 
و  نوجوانی  سنین  از  که  بانویی  است. 
به  تنها  را  ورزش  مدارس،  در  جوانی 
عنوان فعالیت روزانه خود شروع کرده 
به طور حرفه ای  نمی کرد  و گمان  بود 
وارد این عرصه شود، اما فعالیت رسمی 
خود را از معلمی ورزش پس از انقالب 
آغاز می کند و سپس با ترفیع سمت های 
کارشناس  تربیت بدنی،   کارشناس 
و  آموزش  در  زنان  ورزش  مسوول 
دختران  ورزش  گروه  رییس  پرورش، 
اداره  معاون  پرورش،  و  آموزش  در 
کل ورزش دختران، نخستین مدیرکل 
امروز  دانش آموز،  دختران  بدنی  تربیت 
در جایگاه معاونت ورزش زنان وزارت 
ورزش و جوانان قرار می گیرد. وی جزو 
نسل اولی دانشجویان تربیت بدنی پس 

از انقالب ایران هم بشمار می رود.   
فرهادی زاد که رییس کمیسیون 
المپیک  ملی  کمیته  زنان  و  ورزش 
تاریخ  در  بار  نخستین  برای  است  هم 
نماینده  عنوان  به  ایران  زنان  ورزش 
به  اعزامی  ورزشی  کاروان  سرپرست 
بخش  در  جاکارتا   2۰۱۸ های  بازی 

زنان برگزیده شد.

معاون وزیر ورزش:

بودجه ورزش زنان افزایش یافته اما پاسخگوی مطالبات نیست

از  افرادی است که  از  پر  فوتبال 
نژاد پرستی آسیب دیده اند و همچنین 
افرادی که چه خواسته و چه ناخواسته 
آسیب رسانده اند. همیشه افرادی بوده 
مختلف  های  روش  و  ابزار  با  که  اند 
مبارزه  پرستی  نژاد  گوناگون  انواع  با 
کرده اند اما این تالش ها چقدر تاثیر 

داشته است ؟
فوتبال  های  زشتی  ز  ا ه  هرگا
صحبت می کنیم یکی از مسائلی که به 
ذهن می رسد نژاد پرستی است. شدت 
باعث  فوتبال  در  نژادپرستی  گرفتن 
شده تا نهادهای نظارتی فدراسیون های 
فوتبال با حساسیت بیشتری این مسئله 
را پیگیری کنند در سال های نه چندان 
دور نژاد پرستی آنقدر در فوتبال پررنگ 
بود که کارلوس آلبرتو برزیلی وقتی در 
فلومیننزه  فوتبال  تیم  به   ۱۹۱6 سال 
کردن  سفید  برای  بود  مجبور  پیوست 
تا  کند  استفاده  پودر  از  پوستش  رنگ 
بتواند فوتبال بازی کند اما وقتی پودرها 
از صورتش پاک می شد مورد تمسخر 

هوادان قرار می گرفت.
در  فوتبال  هواداران  بعد  ها  سال 

برزیل اشیاء مختلفی به سوی یکی از 
اعضای سیاه پوست کادر پزشکی پرتاب 
فعالیت  حتی  شود  مشخص  تا  کردند 
کینگ  لوتر  مارتین  مثل  افرادی  های 
از  را  نژادپرستانه  نتوانسته تفکرات  هم 
ذهن برخی افراد خارج کند. درست است 
که امروزه از شدت این اتفاقات کاسته 
نیست  مجبور  بازیکنی  دیگر  و  شده 
پودر  از  فوتبال  زمین  در  حضور  برای 
برای سفید کردن پوستش استفاده کند 
اما همچنان شاهد حرف ها و حرکات 

نژادپرستانه در فوتبال هستیم.
زیادی  موارد  اخیر  های  سال  در 
دیده  را  پرستانه  نژاد  های  توهین  از 

ایم اما حتی جریمه های سنگین نهاد 
های نظارتی هم نتوانسه به طور کامل 
این پدیده را متوقف کند که نشان از 
ذهن  در  پرستی  نژاد  بودن  دار  ریشه 
کلی  طور  به  و  بازیکنان  هواداران،  

اعضای جامعه است. 
ز  ا ل  تبا فو ر  د دی  یا ز د  ا فر ا
برای  که  دیده اند  آسیب  نژادپرستی 
وزیل  ا مسوت  به  نیم  ا می تو مثال 
به  مجبور  نهایت  در  که  کنیم  اشاره 
دراین  او  شد  ملی  تیم  از  کناره گیری 
باره می گوید:»از دید رئیس فدراسیون 
بریم من  وقتی می  آلمان  و هواداران 
بازیم می  وقتی می  اما  آلمانی هستم 

گویند تو مهاجر هستی«.
قصد  شاید  هم  افراد  از  بسیاری 
به  اما  باشند  نداشته  نژادی  توهین 
توهین  پرستانه  نژاد  حرکات  حال  هر 
با جریمه های سنگین مواجه  و  است 
که  کاوانی  ادینسون  مثل  شوند.  می 
»کاکاسیاه«  لفظ  از  استفاده  خاطر  به 
محروم  تیمش  همراهی  از  جلسه  سه 
و ۱۰۰ هزار پوند جریمه نقدی شد یا 
عیسی آل کثیر که به خاطر خوشحالی 
ازبکستان  پاختاکور  برابر  گلش  از  بعد 
شش ماه از فعالیت فوتبالی محروم شد 
نداشته  توهین  که قصد  او گفت  البته 
اما به هر حال انجام آن خوشحالی در 
بادامی  بازیکنان چشم  که  تیمی  برابر 
کار  و  است  برانگیز  حساسیت  دارد، 

درستی نیست.
شاید خوشبینانه به نظر برسد که 
و  مدت  کوتاه  در  باشیم  داشته  انتظار 
برود  بین  از  نژادپرستی  کامل  به طور 
سال  در  باشیم  امیدوار  توانیم  می  اما 
های پیش رو و با فرهنگ سازی های 
بیشتر شاهد کمتر شدن این پدیده در 

فوتبال و جامعه باشیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

به بهانه پایان محرومیت غافلگیر کننده آل کثیر؛

مروری بر نژادپرستی در فوتبال 

سیون  فدرا نان  ز رییس  نایب 
قایقرانی   ۹۹ سال  در  گفت:  قایقرانی 
خالصه  آموزش  در  پیشرفت  سایه  در 
آینده  به  امید  سال  نیز   ۱۴۰۰ و  شد 
قایقرانی  برای  خوبی  اتفاقات  و  است 

خواهد افتاد.
به  داشت:  اظهار  اشرف  کتایون 
مدت  به  گذشته  سال  در  کرونا  دلیل 
رویدادهای  برگزاری  برای  ماه  چند 
مجبور شدیم  و  داشتیم  توقف  ورزشی 
تا مربیان و ورزشکاران را تشویق کنیم 
تا از طریق اینترنت با مربیان در ارتباط 
باشند. برنامه ها تغییر کرد و ملی پوشان 
صورت  به  بودند  که  شهری  هر  در 

انفرادی تمرین کردند.
وی افزود: در آن سال آموزش ها 
وبیناری شد و همه این موارد سخت بود. 
مسابقات به تعویق افتاد و همه کشورها 
شانس شرکت در رقابت های جهانی و 

آسیایی را از دست دادند. در سال گذشته 
شناخت ما از تیم های دیگر کمتر شد اما 
خودمان را با این شرایط تطبیق دادیم. 
فدراسیون  طریق  از  را  آموزش  حتی 

جهانی برای مربیان فراهم کردیم.
فدراسیون  زنان  رییس  نایب   

قایقرانی تصریح کرد: در اواخر سال ۹۹ 
و  کردیم  اندازی  راه  را  لیگ  مسابقات 
این لیگ ها خیلی به ورزشکاران کمک 
کرد. پیش از آن همه هدف ما این بود 

تا در استان ها مربیان را تقویت کنیم.
آن  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 

تا  شد  سبب  برتر  لیگ  رقابت های 
فعال  کشور  در  زیادی  باشگاه های 
ورزش  تا  بود  بزرگی  کمک  و  شوند 
استان ها  در  و  خارج  متمرکز  حالت  از 
فعال شود. قایقرانی در استان ها تقویت 
و پیست های زیادی احداث و قهرمان 

پروری شد.
اشرف یادآور شد: قایقرانی در سال 
بوده  ۹۹ در سایه پیشرفت در آموزش 
است. زمانی پیشرفت در بازه مسابقات 
برون مرزی و میزبانی رخ می دهد اما در 

سال گذشته در بازه آموزش بود.
وی ادامه داد: در سال جدید هم 
خواهد  قایقرانی  برای  خوبی  اتفاقات 
و  لیگ  ادامه  نیز  امسال  برنامه  افتاد. 
اموزش است. استعدادیابی هم در سطح 
گزینشی  قهرمانی  مسابقات  و  وسیع 
المپیک را در پیش داریم. ۱۴۰۰ سال 

امید به آینده است.

نایب رییس قایقرانی:

1400، سال امید به آینده است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ... ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰5۷6۹.... هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بیگم جان شیرکوند فرزند 
میرزا به شماره شناسنامه 3 صادره از ورامین در *** ششدانگ یک قطعه زمین با 
از  به مساحت 22۰ متر مربع پالک شماره ۱۰۸۴ فرعی  احداثی در آن ***  بنای 
از مالکیت  آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین ***  ۷- اصلی واقع در قریه کاظم 
حسین و نبی اله و نرگس و منیر و ذبیح اله و علی اکبر و رقیه و سیما همگی وراث 
علی محمد شیرکوند فرزند محمد کریم *** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/3۰

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 6۷۷

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ... ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰5۷۴۱.... هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه سعیدی فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 3۴۸2 صادره از مرکزی در *** ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی*** به مساحت 6۰6۰۹/3۰ متر مربع پالک شماره 226 – اصلی واقع در 
قریه نجف آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت نصرت  بوالحسنی ورثه 
خانم ماهرخ بوالحسنی و نامه جهاد ۹۹/22۰/۱۹۴۹2۰ مورخ ۱3۹۹/۱۰/23 *** محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/3۰

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 6۷۸
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تهران- ایرنا- نهاد کتاب خانه های عمومی کشور مسابقه 
ملی »طراحی کتاب خانه عشایری« را به منظور ارائه طراحی 
کتاب خانه ای قابل حمل برای خدمات رسانی به عشایر کشور، 

برگزار می کند.
ایرنا  روز  گزارش  به 
نی  سا طالع ر ا ه  یگا پا ز  ا
عمومی  کتابخانه های  نهاد 
یکی  خوب،  کتاب  کشور، 
کمال  ابزارهای  بهترین  از 
کتاب خوانی  و  است  بشری 
هر  بزرگ  ارزش های  یکی 
ایران  جامعه   است.  جامعه 
که  وسیعی  گوناگونی  با 
دارد،  زندگی  شیوه های  در 

نیازمند الگوهای مختلف بسط کتاب خوانی است. بیش از ۱.5 
درصد جمعیت ایران را عشایر می سازند؛ مردمانی سخت کوش 

و قانع که در الگوی زیستی تنگاتنگی با طبیعت و بوم ایران 
هستند. اگرچه بسیاری از مشاهیر و مفاخر علم و ادب و هنر 
ایرانی از جامعه  عشایری هستند، اما زیرساخت های فرهنگی 
آن طور  عمومی  خدمات  و 
که برای شهرها و روستاها 
در  دارد،  مشخص  تعریف 
جای  هنوز  عشایری  جامعه 

توسعه بسیار دارد.
ی  نه ها بخا کتا د  نها
مشارکت  با  عمومی کشور، 
فب لب/ ( ن  ا یر ا فب لب 

آزمایش گاه  یک   fablab
کوچک ساخت دیجیتال(، در 
نظر دارد طراحی کتابخانه ای 
قابل حمل برای خدمات رسانی به مردم شریف عشایر کشور را 

از طریق برگزاری یک مسابقه ملی به انجام برساند.  

فراخوان مسابقه ملی »طراحی کتاب خانه عشایری« منتشر شد

هیمی  ا بر ا ر  د نا  
ایرانی  معاصر  داستان نویس 
بود که عالوه بر نوشتن رمان 
و داستان کوتاه در زمینه های فیلم سازی، 
نیز  روزنامه نگاری  و  ترجمه  ترانه سرایی، 
فعالیت کرد. وی از معدود سخنوران ایرانی 
به شمار می رود که هم در سینما و هم در 

ادبیات کار کرده و شناخته شده است.
 نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر 
و  رمان  نوشتن  بر  عالوه  او  بود.  ایرانی 
فیلم سازی،  زمینه های  در  کوتاه  داستان 
نیز  روزنامه نگاری  و  ترجمه  ترانه سرایی، 
فعالیت کرده است. ابراهیمی، همراِه بهرام 
معدود  از  گلستان،  ابراهیم  و  بیضایی 
هم  که  می رود  به شمار  ایرانی  سخنوران 
و  کرده  کار  ادبیات  در  هم  و  سینما  در 

شناخته شده بوده اند.
ابراهیمی در ۱۴ فروردین سال ۱3۱5 
پدرش عطاءالُملک  آمد.  به دنیا  تهران  در 
خان  ابراهیم  نوادگاِن  از  و  ابراهیمی 
ظهیرالدوله، حاکم نامداِر کرمان در عصر 
قاجار بود، که رضاشاه پهلوی او را، ضمِن 
خلِع درجه از کرمان به مشکین شهر تبعید 
نمود، که هنوز قلمستانی به نام او در حومٔه 
)قلمستان عطا(  دارد  مشکین شهر وجود 
)ابراهیمی های  او  خویشاوندان  هنوز  و 
کرمان( در شهر و استان کرمان شناخته 
شده و مشهور هستند. مادِر نادر ابراهیمی 
هم از الریجانی های مقیم تهران به شمار 
می آمد. نادر ابراهیمی تحصیالت مقدماتی 
تهران  شهر  یعنی  زادگاهش  در  را  خود 
از  ادبی  دیپلم  گرفتن  از  پس  و  گذراند 
حقوق  دانشکدٔه  به  دارالفنون،  دبیرستان 
دو  از  پس  را  دانشکده  این  اما  شد.  وارد 
و  زبان  رشتٔه  در  سپس  و  کرد  رها  سال 

ادبیات انگلیسی به درجٔه لیسانس رسید.
نوشتن را از ۱5 سالگی آغاز کرد؛ تا 
۱3۸۰ عالوه بر صدها مقاله  تحقیقی و نقد، 
بیش از صد کتاب از او چاپ و منتشر شده 
است که دربرگیرنده  داستان بلند )رمان( و 
کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایش نامه، 
فیلم نامه و پژوهش در زمینه های گوناگون 
است. ضمن آن که چند اثرش به زبان های 
مختلف دنیا ترجمه شده است. او فعالیت 
حرفه ای خود را در زمینه  ادبیات کودکان 
و  کودکان  با  همگام  موسسه   تاسیس  با 
نوجوانان - با همکاری همسرش ـ متمرکز 
کرد. هدف اصلی این بنیاد، مطالعه مسائل 
مربوط به کودکان و پژوهش در باره رفتار و 
خلق و خوی کودکان و روش های یادگیری 
آنها بود. عالوه بر آن، این بنیاد فعالیت های 
پخش  و  چاپ  نگارش،  حیطه   در  زیادی 

کتاب، نقاشی و عکاسی داشته است.
شغل های  از  کاملی  فهرست  ارایٔه 
در  او خود  است.  کار دشواری  ابراهیمی، 
دو کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل ضمن 
شرح وقایع زندگی، به فعالیت های گوناگون 
خود نیز پرداخته است. از جملٔه شغل های 
در  سیار  تعمیرگاه  کارگری  کمک  او 
ترکمن صحرا، کارگری چاپخانه، حسابداری 
و تحویلداری بانک، صفحه بندی روزنامه 
میرزایی  دیگر،  چاپ  کارهای  و  مجله  و 
مترجمی  ر،  بازا در  فرش  حجرٔه  یک 
و  عملی  یران شناسی  ا ویراستاری،  و 
چاپ مقاله های ایران شناختی، فیلمسازی 
مستند و سینمایی، مصور کردن کتاب های 
کتاب فروشی،  یک  مدیریت  کودکان، 
خطاطی، نقاشی و نقاشی روی روسری و 
لباس و تدریس در دانشگاه ها را می توان 

نام برد.
در حوزه ادبیات بزرگسال، ابراهیمی 
گانه  سه   با  او  دارد.  متعددی  تالیفات 
عاشقانه خود به ویژه کتاب یک عاشقانه 
آرام شناخته می شود؛ در حالی که او بیش از 
3۰ جلد کتاب در زمینه  های مختلف را به 
نگارش درآورده است. او همکاری بسیار 
نزدیکی با نشر روزبهان داشته و نخستین 
کتاب خود را با عنوان خانه ای برای شب 
در سال ۱3۴2 در این انتشارات به چاپ 

رسانده است. کتاب آتش بدون دود )برنده 
از  برگزیده  2۰ سال پس  به عنوان  جایزه 
انقالب( از جمله برجسته ترین تالیفات او 
در هفت جلد است که هر جلد آن شامل 
داستان جداگانه ای با تضادها و ماجراهای 
در  ماجراها  این  است.  خودش  خاص 
ترکمن صحرا رخ می دهد و حال و هوای 
انقالبی دارد. جلد اول کتاب با نام گاالن 
به  که  است  عشقی  داستان  سولماز،  و 
ناپسند  و  ممنوع  قبیله،  دو  قوانین  خاطر 
توجه  بدون  که  عشقی  سرگذشت  است. 
به اختالفات دو قبیله بزرگ ترکمن، بین 

دو جوان، رخ داده است.
ابراهیمی براساس این رمان، سریالی 
که  ساخت  نام،  همین  با  نیز  تلویزیونی 
به  را  بسیاری  عالقه مندان  و  مخاطبان 

خود جذب کرد.
 : یا ( ید  د تر و  قلمر ر  د رش  آ  
گاجرات،  رؤیاهای  و  مصابا  پاسخ ناپذیر(، 
می داشتم،  دوست  که  شهری  دیگر  بار 
هزارپای سیاه و قصه های صحرا، افسانه  
من  )منتخب  کوچک  سرزمین  در  باران، 
جنایت   - انسان  درونی،  تضادهای  آثار(، 
رونوشت  عمومی،  مکان های  احتمال،   -
)شعرگونه(،  توانستن  حد  در  اصل،  بدون 
مشغله  ابن  بد،  سال  غزل داستان های 
لمشاغل  بوا ا  ، اول( جلد  )زندگی نامه، 
)زندگی نامه، جلد دوم(، فردا مشکل امروز 
مجموعه ی  )از  نویسندگی  لوازم  نیست، 
ساختار و مبانی ادبیات داستانی(، مقدمه ای 
بر فارسی نویسی برای کودکان، مقدمه ای 
کودک،  کتاب های  زی  مصورسا بر 
ادبیات  تولید  بر مراحل خلق و  مقدمه ای 
پیرایش  و  آرایش  بر  مقدمه ای  کودک، 
شش  در  ایران  دور  کودکان،  کتاب های 
با  همسرم،  به  کوتاه  چهل  نامه  ساعت، 
سرودخوان جنگ - در خطه  نام و ننگ، 
یک صعود باورنکردنی، تکثیر تأسف انگیز 
پدربزرگ، مردی در تبعید ابدی )بر اساس 
بر  اژدها،  آن  حکایت  مالصدرا(،  زندگی 
 ۱۰ بلند  )داستان  سرخ  آبی  جاده های 
میرمهنای  زندگی  اساس  بر  جلدی، 
دوغابی(، صوفیانه ها و عارفانه ها )بخشی از 
تاریخ تحلیلی پنج هزار سال ادبیات داستانی 
ایران(، سه دیدار با مردی که از فراسوی 
باور ما می آمد )داستان بلند سه جلدی، بر 
عارف،  )ره(،  خمینی  امام  زندگی  اساس 
فیلسوف، سیاستمدار و رهبر فقید انقالب 
)از  استهالل  براعت  ایران(،  اسالمی 
مجموعه  ساختار و مبانی ادبیات داستانی(، 
طراحی حیوانات )طرح های کوثر احمدی، 
با گفتاری تحلیلی در باب مفاهیم و تعاریف 
طرح در هنرها(، الف با )تحلیل فلسفی 5۰ 
مویه  نقاش(،  صادقی ،  علی اکبر  از  طرح 
کن سرزمین محبوب )ترجمه با همکاری 
کوچه های  پیش گفتار  و  سالک(  فریدون 
گروهی  کوتاه  )مجموعه  قصه های  کوتاه 
از شاگردان نادر ابراهیمی ـ دانش پژوهان 
مبانی  و  ساختار  آموزشی  دوره  نخستین 
نادر  از  پیش گفتاری  با  داستانی،  ادبیات 
ابراهیمی(؛ از جمله آثار ابراهیمی در حوزه 

ادبیات بزرگساالن است.
اما نادر ابراهیمی را بیشتر به واسطه 
فعالیت  هایش در عرصه ادبیات کودک و 

نوجوان می  شناسند. او خالق بیش از 5۰ 
اثر تالیفی برای کودک و نوجوانان است. 
او عالوه بر تالیف، دو کتاب آدم آه نی و از 
پ ن ج ره ن گ اه ک ن را نیز ترجمه کرده است. 
نادر ابراهیمی یک هنرمند واقعی در خلق 
انواع محتوا محسوب می شود. او  در کنار 
نیز  تصویرگری  به  ترجمه  و  تالیف  کار 
پرداخته و تصویرگر چندین کتاب مختلف 

کودک و نوجوان بوده است.
خود  حرفه ای  فعالیت  همچنین  او 
تاسیس  با  کودکان  ادبیات  زمینه   در  را 
»مؤسسه  همگام با کودکان و نوجوانان« 
ادامه داد و فعالیتش را در حیطه  نوشتن، 
عکاسی،  نقاشی،  کتاب،  پخش  و  چاپ 
زبان  و  رفتار  درباره  خلق وخو،  پژوهش  و 
کودکان و نیز بررسی شیوه های یادگیری 

آنان دنبال کرد.
»ناشر  عنوان  توانست  ابراهیمی   
برگزیده  نخست  و »ناشر  آسیا«  برگزیده 
و  آسیایی  جشنواره های  از  را  جهان« 
از  کودک  کتاب  تصویرگری  در  جهانی 

آن خود کند.
ل  ا فستیو ول  ا ه   یز جا ( کالغ ها 
جایزه   ژاپن،  توکیوی  کودکان  کتاب های 
اول - سیب طالیی - براتیسالوا، جایزه  
اول تعلیم و تربیت از یونسکو(، سنجاب ها، 
شورای  برگزیده  )کتاب  خانه  از  دور 
قالی،  گل های  قصه   کودک(،  کتاب 
پهلوان پهلوانان؛ پوریای ولی )جایزه بزرگ 
جشنواره  کتاب کودک کنکور نوما، ژاپن(، 
که  بزی  کاشی،  قصه   و  آفتاب   - باران 
کرده ام،  گم  را  خانه ام  راه  من  شد،  گم 
سفرهای دورودراز هامی و کامی در وطن، 
پدر چرا توی خانه مانده است )از مجموعه  
قصه های انقالب برای کودکان(، جای او 
خالی، نیروی هوایی ، سحرگاهان همافرها 
اعدام می شوند ، برادرت را صدا کن، برادر 
من مجاهد، برادر من فدایی ، جنگ بزرگ 
از مدرسه  امیریان، نامه ی فاطمه ، پاسخ  
نامه  فاطمه، مامان! من چرا بزرگ نمی شوم 
)از مجموعه قصه های ریحانه خانم(، روزی 
که فریادم را همسایه ها شنیدند، آدم وقتی 
حرف می زند چه شکلی می شود ، درخت 
کتاب  )جایزه   قصه  قمری های  قصه، 
برگزیده ازسوی هیأت داوران بزرگ سال 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
جایزه کتاب برگزیده ازسوی هیأت داوران 
در  روسی  زبان  به  ترجمه شده  خردسال، 
آن که  پهلوان،  عبدالرزاق  ترکمنستان(، 
حکایت  کرد،  عمل  آن که  و  بافت  خیال 
نوسازی  مجموعه   )از  خنک  آب  کاسه  
کودکان(  برای  قدیم  خوب  حکایت های 
حکایت دو درخت خرما ، آن شب که تا 
سحر ، قلب کوچکم را به چه کسی هدیه 
نمایشگاه  نخستین  افتخار  )دیپلم  بدهم؟ 
تصویرگران کتاب کودک(، مثل پوالد باش 
پسرم؛ مثل پوالد )از مجموعه  ایران را عزیز 
بداریم(، داستان سنگ و فلز و آهن، با من 
آشنا شد ، با من دوست شو ، هستم اگر 
می روم؛ گر نروم نیستم ، راستی اگر نبودم، 
کمیاب و قیمتی اما ...، مدرسه  بزرگ تری 
گل آباد  دیروز؛  گل آباد  دارد،  وجود  هم 
امروز، گل آباد امروز؛ گل آباد فردا، فرهنگ 
آموزگار  هفت  ایران،  فلزی  فرآورده های 

خاکیم،  و  آب  این  مسلمانان  ما  مهربان، 
قصه  سار و سیب، قصه  موش خودنما و 
شتر باصفا، با من بخوان تا یاد بگیری، حاال 
دیگر می خواهم فکر کنم، قصه  قالیچه های 
شیری، همه  گربه های من )۱ و2(، دیدار با 
آرزو، دوست؛ کسی است که آدم را دوست 
دارد از جمله آثار ادبی ابراهیمی در حوزه 

ادبیات کودکان است.
داستان   ابراهیمی  در  کلی  طور  به 
هایش از شیوه خطی استفاده می  کند، اما 
با این که در روایت خطی کمتر از دیگر 
می   فاصله  کالسیک  الگوی  مولفه  های 
گیرد اما به نوعی سبک امروزی )مدرن( 

در روایت داستان می  رسد.
در  براهیمی  ا که  معتقدند  برخی 
پیشگامان  از  خود  کوتاه  های  داستان  
ای  دوره   در  وی  است.  پسامدرن  ادبیات 
که نویسندگان آثار مدرن خلق می  کردند 
دست به هنجارگریزی  هایی از چارچوب 
داستانی، شیوه  های روایت و اختالل زبانی 
در داستان زده است. در واقع ابراهیمی با 
خلق شیوه  های جدید همچون »همخوانی 
تصویر و کالم« و »نثر شاعرانه« توانست 

به سبک خاص نویسندگی دست یابد.
یکی از شیوه  های روایی ابراهیمی 
از  این تکنیک  تغییر کانون روایت است. 
اغراق  شکل  و  مدرن  الگوی  شگردهای 

شده  ای از الگوی پسامدرن است.
مستند  فیلم  چندین  ابراهیمی  نادر 
مجموعه ی  دو  همچنین  و  سینمایی  و 
کرده،  کارگردانی  و  نوشته  را  تلویزیونی 
نها  آ برای  نه هایی  ترا و  آهنگ ها  و 
است  توانسته  همچنین  او  است.  ساخته 
نخستین مؤسسه غیرانتفاعی ـ غیردولتی 
ایران شناسی را تأسیس کند؛ که هزینه و 
زحمت های فراوانی برای سفر، تهیه فیلم و 
عکس و اسالید از سراسر ایران و بایگانی 
کردن آن ها صرف کرد؛ ولی چنان که باید، 
شناخته و به کار گرفته نشد و با فرارسیدن 

انقالب و جنگ، متوقف شد.
فیلم  نی  ا د گر ر کا و  یسندگی  نو
در  تهیه شده   ، صحرا صدای  سینمایی 
سینماتئاتر رکس، نویسندگی و کارگردانی 
سلیمان،  تخت  و  علم کوه  مستند  فیلم 
مستند  فیلم  نی  کارگردا و  نویسندگی 
اول:  قسمت  یران؛  ا وحشی  گل های 
آذربایجان ـ گل های خردادی ـ تهیه شده 
کارگردانی  و  نویسندگی  تلویزیون،  در 
ما  )یا:  کوهستان  در  پدر  داستانی  فیلم 
در  شده  تهیه   ـ  می رویم(  دیگری  راه  از 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
مجموعه ی  نی  رگردا کا و  نویسندگی 
دود،  بدون  آتش  36ساعته   تلویزیونی 
و  نویسندگی  تلویزیون،  در  تهیه شده 
کارگردانی 5۰ ساعت از مجموعه ی تربیتی 
آموزشی سفرهای دور و دراز هامی و کامی 
در وطن، نویسندگی و مشاوره  کارگردانی و 
تدوین مجموعه  ۱3 قسمتی جمعه  خونین 
مکه، نویسندگی و کارگردانی و تدوین فیلم 
6۱ دقیقه ای شرکت نفت در سخت ترین 
فیلم  کارگردانی  و  نویسندگی  سال ها، 
سینمایی روزی که هوا ایستاد، نویسندگی 
فیلم نامه  فیلم سینمایی دست شیطان، و دو 
فیلم نامه  چاپ شده: صدای صحرا و آخرین 
عادل غرب از جمله فعالیت های وی در 

حوزه سینما است.
نادر ابراهیمی در زندگی پرفرازونشیب 
خود، جایگاه خاصی برای ورزش نیز نگه 
داشته است. او رشته های مختلف ورزشی را 
تجربه کرد، یکی از قدیمی ترین گروه های 
کوهنوردی را به نام »ابرمرد« بنیان نهاده و 
در توسعه  کوهنوردی و اخالق کوهنوردی، 

تاثیرگذار بوده است.
به  ادبیات  معرفِی  در  ابراهیمی  نادر 
کودکان این سرزمین کمک بسیاری کرد. 
و شناساندن  معرفی  او  نادِر  و  بزرگ  کار 
قصه هایش  طریق  از  کودکان  به  ادبیات 
بسیار  کودکان  برای  شناخت  این  و  بود 

ارزنده و درخور توجه است.

به بهانه سالروز تولد نادر ابراهیمی

ازآتش بدون دود تا هنجارگریزی  در داستان

برترین کتاب های سال ۲۰۲۰ از نگاه حلقه منتقدان کتاب

حلقه منتقدان کتاب برترین کتاب های سال 2۰2۰ را معرفی کرد و 
جایزه بهترین اثر داستانی به رمان »همنت« نوشته »مگی اوفارل« رسید.

 حلقه منتقدان کتاب امسال نیز به رسم هرسال بهترین آثاری را که 
در یک سال گذشته به زبان انگلیسی منتشر شده اند، معرفی کرد و رمان 
همنت نوشته مگی اوفارل که برداشتی خیالی از مرگ پسر ۱۱ ساله ویلیام 
شکسپیر در اثر ابتال به طاعون است، برنده جایزه بهترین اثر داستانی شد.

با  غریبی  طرز  به  آن  انتشار  که  همنت  رمان  در  ساله   ۴۹ اوفارل 
را  نوجوان  پسر  این  و مرگ  بیماری  تاثیر  همه گیری کرونا همزمان شد، 
محققان  و  بود  شکسپیر  پسر  تنها  وی  می کند.  بررسی  خانواده اش  روی 
مطرح  نمایشنامه هملت  بر خلق  او  تاثیر  درباره  را  فرضیاتی  مدت هاست 
کرده اند؛ نمایشنامه ای که شکسپیر تا چند سال پس از مرگ همنت روی 

آن کار کرد.
کتاب جزیره در آتش: شورشی که به بردگی در امپراطوری بریتانیا 
پایان داد از تام زولنر جایزه بهترین اثر غیرداستانی را برد و کتاب غریبه 
در شهر شوگون: یک زن ژاپنی و دنیایش نوشته امی استنلی برنده شاخه 

زندگینامه شد.
جایزه بهترین شعر و بهترین نقد این دوره از جوایز ملی حلقه منتقدان 
اینجاست  آشپز خوب  برای شعر  فرانسین هریس  به  ترتیب  به  نیز  کتاب 
)Here Is the Sweet Hand( و نیکول فلیت وود برای نقد هنر در 
 Marking Time: Art in the Age of Mass( عصر حبس جمعی

Incarceration( اهدا شد.
برای  لئونارد  جان  جایزه  برنده  درخشش  رمان  با  نیز  لیالنی  ریون 

بهترین رمان اولی شد.
بهترین  به  از سال ۱۹۷۴ هر ساله  کتاب  منتقدان  ملی حلقه  جوایز 
داستانی،  ادبیات  شاخه   6 در  انگلیسی  زبان  به  شده  منتشر  کتابهای 

غیرداستانی، زندگینامه، خودزندگینامه، شعر و نقد اهدا می شود.

»مناقشات« در بازار کتاب
 ، » ت قشـا منا « ب  کتـا
ژان  و  بدیـو  آلـن  گفت وگـوی 
کلـود میلنـر بـا ترجمـه سـامی 

شـد. منتشـر  مهـدی  آل 
 ایـن کتاب در ۱63 صفحه 
تومـان   3۷۹۰۰ قیمـت  بـا  و 
توسـط نشـر سیب سـرخ منتشر 

است.  شـده 
ب  کتـا فـی  معر ر  د
»مناقشـات« توسط ناشر عنوان 
شـده اسـت: این کتـاب در واقع 
راوی گفت وگویـی بـا موضـوع 
روزگار  در  سیاسـت  و  فلسـفه 
معاصـر میـان دو متفکـر اسـت 

می شـود. شـامل  خـود  ذیـل  در  را  متنوعـی  موضوعـات  کـه 
سـامی آل مهـدی مترجم این کتاب با اشـاره بـه این موضوع درباره 
موضوعـات مطرح شـده در ایـن اثـر بیـان کـرد: بـا این که مناقشـاتی که 
در ایـن گفت وگـو مطـرح می شـوند فلسـفی هـم هسـتند، بـا ایـن  حـال 
هسـته  سخت شـان سیاسـی اسـت؛ علـت آن نیز بـه طور عمـده خوانش 
متفـاوت ایـن دو متفکـر از رخـداد مـه 6۸، مائوئیسـم و به طـور کلـی، 

»سیاسـت« است. 
او ادامـه داد: موضوعاتـی کـه در فهرسـت کتـاب به چشـم می خورند 
)انقـالب، قانـون، ریاضیـات، نامتناهـی، امر کلی و نام »یهـودی«( به طور 
کامـل در چشـم انداز سیاسـت مطرح می شـود و مورد بحث قـرار می گیرد. 
بااین که هر دو این متفکران معتقدند انقالب در عصری که در آن زیسـت 
می کنیـم امـری بعیـد و چه بسـاناممکن اسـت، بـا این حـال نتیجـه ای که 

ایـن گـزاره بر اصـول عملی این دو می گذارد یکسـان نیسـت.
آل مهـدی گفـت: سیسـتم نظـری بدیـو کـه، به قـول میلنـر، توانایی 
ازآنِ خودسـازی هر گزاره و نظریه ای را دارد مشـکلی با این قضیه ندارد و 
اتفاقـًا ناممکن بودن یکی از خصایل اساسـی مفهـوم »رخداد« در چارچوب 
نظـری بدیوسـت؛ امـا تجربیـات مـه 6۸ و انقـالب فرهنگـی، میلنـر را به 
شـکاکیت گرایی سـفت  و سـختی سـوق دادنـد کـه او را بـر آن داشـت تـا 

واژگونـه  »پادسیاسـت« را َعلَم کند.
و  »بدن هـا  میلنـر  ]پاد[سیاسـت  شـالوده   مترجـم،  ایـن  گفتـه  بـه 
بقای شـان« اسـت در حالـی کـه بدیـو طرفـدار این نظـر نیسـت و به قول 
خـودش، طرفـدار امـکان واقعـی »به اشـتراک گذارِی فعاالنـه  بدنی جمعی 

در ایـده  عـاِم تحقـق آن« اسـت.
زبـان  بـه   2۰۱2 ایـن کتـاب در سـال  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
فرانسـوی و در سـال 2۰۱۴ به انگلیسـی منتشـر شـد، اظهار کرد: این 
کتـاب هـم ماننـد بقیـه  کتاب هـا معجـزه ای همـراه نـدارد؛ هـر کتـاب 
تالشـی اسـت در غورکـردن در پرسـش هایی نظیـر »چـه بایـد کرد« و 
»چـه می توانـم بدانـم«، همیـن و بـس. بـا ایـن  حـال مباحثی کـه این 
کتـاب بـه آن هـا می پـردازد، مباحثـی اسـت کـه همیشـه بـرای اهالـی 
تفکـر مسئله سـاز بـوده؛ هرچنـد گـزاف اسـت، امـا چه بسـا هـدف این 
دیالـوگ ارائـه  تعریفـی دسـت  و پا شکسـته از »فلسـفه« و »سیاسـت« 

از منظـر بدیـو و میلنـر بـوده باشـد.
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پروانه رسولی خوشبخت

آیین فیروزی، پاسداشت خورشید در تقابل با سیاهی زمستان است
باستانی و  آیین فیروزی، رسمی  ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره شناس معتقد است:   
کهن است که عمر آن به هزاره  های پیش می رسد و در ادامه جشن مهرگان، شب یلدا و جشن 
سده، برای پاسداشت خورشید برگزار می شود و سیاهی آن نیز به ظلمت زمستانی اشاره دارد.

 حاجی فیروز در فرهنگ ایرانی، شخصیتی شناخته شده به نظر می رسد اما حاشیه هایی 
که در نوروز ۱۴۰۰ پیرامون این عنصر آیینی ایجاد شد نشان داد که آگاهی چندانی از علت 
حضور او در مراسم نوروزی نیست. اسطوره شناسان معتقدند بدخوانی از آیین ها موجب شکستن 

پیوند مردم و فرهنگ می شود.
ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در این باره به 
خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت:  آیین حاجی فیروز، آیینی باستانی و کهن است، به این آسانی نمی 
شود آن را به یک نظریه یا دیدگاه خاصی منتسب کرد، آیینی است که در طول سده ها و قرن ها، 
بلکه اگر به شکل اسطوره ای پیگیری کنیم به هزاره ها می رسد. علت این است که آیین ها، بی 

دلیل به دست نیامده اند، آیین ها تکامل، تحول و دگرگونی پیدا می کنند.
وی افزود: آیین حاجی فیروز در واقع آیینی است که به اصطالح برای شادی و پیشواز 
نوروز باستانی استفاده شده، هیچ گاه نمی توان چهره سیاه او را به یک بحث نژادی مرتبط 
کرد، این کار کامال اشتباه است، باید نظر متخصصان آیین ها و اسطوره ها و سنت های اصیل 

ایرانی را بخواهند تا بتوانند به نتیجه برسند.
کلمه حاجی، از دوره صفوی به این آیین افزوده شده است

این اسطوره شناس لفظ حاجی را، کلمه ای تازه برای آیین فیروزی دانست و گفت: این 
عبارت متاخر و جدید است، در سده های گذشته این رسم آیین فیروزی نام داشته که اسم 
باستانی آن است، ظاهرا پیشوند حاجی از اواخر صفویه و قاجاریه به این نام اضافه شده است، 
آیین ها همیشه در طول زمان تغییر می کنند و دگرگون می شوند ولی اگر ریشه های پیشین این 
آیین را جست و جو کنیم، در واقع یک آیین ساده شادی و شادمانی بوده و لباس سرخ، رنگ 

ویژه ای است که نماد خورشید است و زنده بودن او را نشان می دهد.
این مترجم و پژوهشگر اضافه کرد: لباس سرخ او نشانه گرم شدن هوا برای آمدن بهار 
و پشت سر گذاشتن انقالب زمستانی و رسیدن به اعتدال بهاری بوده و چهره سیاه در واقع 
نشان دهنده ظلمت و زمستان و نماد تیرگی است و اصال از جایی نیامده که به نژاد مربوط 
باشد، این رسم کامال آیین اصیل ایرانی است که به شکل آیین کارناوالی، برای شادی مردم، 
دایره ای را در دست می گیرد، کاله او هم ویژه است و سابقه بسیار زیادی دارد و به کاله 

فریجی مهرپرستان و آیین کهن آنان تعلق دارد.
آمدن کی خسرو و زنده شدن سیاوش در نوروز

اسماعیل پور، منسوب دانستن آیین فیروزی به بین النهرین را نیازمند احتیاط دانست و گفت: 
پشتوانه اساطیری این آیین چیز دیگری است و استاد مرحوم مهرداد بهار نظرگاه خاصی دارد که 
به آیین اجرایی حاجی فیروز مربوط نمی شود، بلکه به اسطوره ای اشاره دارد که آن اسطوره را 
خیلی با احتیاط و محتمال به بین النهرین منسوب می کردند، نباید ریشه بین النهرینی حاجی 
فیروز را اصل اثبات شده بپنداریم، چنان که نظر ایشان هم همین بود و می گفت مشابهت 

هایی بین آیین سووشونی و سوگ سیاوش و آیین تموز وجود دارد.
این مترجم اضافه کرد: سوگ سیاوش آیینی کامال ایرانی است که در شرق ایران بسیار 
برای شهادت  برای سیاوش سوگواری می کردند و  آمده که  تاریخ بخارا  بوده و در  مرسوم 
ناجوانمردانه او در ایران زمین آیینی برگزار می کنند، در این روایت آمده است که از خون سیاوش 
گیاهی می روید که نام آن را پرسیاوشان گذاشتند و در روایت کهن سیاوش به اعتقاد ایرانیان 
باستان او سر سال که همان نوروز است، زنده می شد و زنده شدن او همان آمدن کی خسرو، 

فرزند اوست که انتقام او را می گیرد، برآمدن کیخسرو به نوعی زنده شدن سیاوش است.
این اسطوره شناس افزود: در بین النهرین، سومر باستان، حدود 3 هزار قبل از میالد مسیح، 
به ایزدی با نام دوموزی معتقد بودند، در 2 هزار و هزار قبل از میالد در بابل و آشور او را تموز 
می خواندند، تموز بابلی یا دوموزی سومری، خدای شهید شونده بوده است و معتقد بودند که 
زمستان به زیر زمین می رود و کشته می شود، مثل سیاوش و به همین دلیل زمستان و یخ 
بندان و خشک سالی روی می دهد و در آغاز بهار در 5 روز اول، عیدی به نام اکی تو داشتند 
که همان سال نو بابلی بود و می گفتند که دوموزی بعد از این پنج روز زنده می شده و در این 

زمان جشن سال نو را می گرفتند.
اسماعیل پور با اشاره به نظرات مهرداد بهار، گفت: استاد مهرداد بهار احتمال می داد که 
سوگ سیاوش و جشن سیاوشان مربوط به زنده شدن او در پایان با آیین بین النهرینی شباهت 
هایی دارد. بهار معتقد بود که همجواری می تواند این تاثیر و تاثر را داشته باشد. در آیین 
باستانی فیروزی، جامه سرخ حاجی فیروز می تواند نماد خون سیاوش و یا شهادت او باشد و 
چهره سیاهش به این معنی است که از سرزمین مردگان می آید و خبر خوش می آورد، اگر 

کاله او را هم نماد مهرپرستی بدانیم با خورشید ارتباط دارد.
آیین های کهن بر اساس تقویم کشاورزی است

استاد دانشگاه شهید بهشتی، اظهار داشت: بهتر است نظر استاد بهار را احتمالی فرض 
کنیم و بر دیدگاهی تمرکز کنیم که می تواند بیشتر به جنبه آیینی این سنت باستانی تاکید 
کند که رنگ لباس او خورشید و چهره اش، ظلمت، زمستان و دیو است. همیشه در آیین 
های ایرانی، دو نگری وجود داشته و اهورا در برابر اهریمن و نور در برابر ظلمت قرار گرفته 
است. در تمام جشن های ایرانی، از مهرگان که در آغاز پاییز شروع می شود و جشن فصلی 
ایران باستان و مربوط به آفرینش بوده است به شب یلدا می رسیم که آن هم تولد خورشید 
یا به گمان اسطوره ای تولد مهر است. عامه مردم برای چله جشن می گرفتند که با خورشید 
در ارتباط است، بنابراین قداست و پاسداشت خورشید و گرما که منبع انرژی برای کشاورزی 

بوده، به آیین تبدیل شده است.
وی با بیان این که آیین های ایرانی، صرفا برای شادی و خوشگذرانی نبوده است، افزود: 
آیین های کهن بر اساس تقویم های کشاورزی برای مردم برگزار می شده است، وقتی مهر 
در شب یلدا متولد می شود، آیین فیروزی اوج این آیین است، یلدا جرقه تولد خورشید است، او 
تازه نوزاد است و این که درازترین، تیره ترین و ظلمانی ترین شب سال و کوتاه ترین روز سال 

است، به معنی این است که خورشید جان ندارد و تازه متولد شده است.
اسماعیل پور به رسوم تولد نوزاد که امروز نیز رایج است اشاره کرد و ادامه داد: در این 
آیین ها برای خورشید دهه می گرفتند، مثل همان دهه ای که برای نوزادان گرفته می شود و 
پس از آن چله می گرفتند، چله خورشید همان جشن سده است که جشن ظاهر شدن، برنایی 
و جوانی خورشید است و در نهایت به آیین فیروزی می رسد. این سرخی در آیین فیروزی بی 
گمان نشان خورشید و آن چهره سیاه، نماد ظلمت و اهریمن است، چون خورشید می آید و 
ظلمت را از بین می برد و گرما و بهار را با خود می آورد و کشاورزی آغاز می شود، این شادی 

برای این است که کشاورزی و حیات معیشت مردم از بهار آغاز می شود.
باید وجه مردم شناسی آیین فیروزی تقویت شود

وی افزود: ما باید این سنت را پاس بداریم، به هر طریقی که ممکن است باید وجه 
را  آن  قدما،  به سبک  و  بیاید  بیرون  لودگی  حالت  از  تا  کنیم  تقویت  را  آن  شناسی  مردم 
برگزار کنیم، همان طور که چهارشنبه سوری خراب شده است و به شکل نامعقولی برگزار 
می شود و باید به همان سبک پاسداشت هایی که سال ها قبل نیاکان ما آن را جشن می 
گرفتند بازگردد. این رسم هم برای خوشامدگویی به خورشید و گرم شدن هوا بوده است. 
جشن سوری یعنی جشن سرخ که حتی همین نام هم به لباس آیین فیروزی اشاره دارد، 
اگر همه این ها را در یک مجموعه آیینی و سنتی ببینیم، نتیجه می گیریم که این آیین 
ها، کشاورزی و مدنی بوده اند و حتی این هم که به شکل تزیینی و تجملی درآمده است، 

واقعا اشتباه بوده است.
این پژوهشگر با توضیح درباره هفت سین نوروزی گفت: ۷ سین که جای خود را دارد 
اما مرسوم بوده که ۱2 گیاه را سبز می کردند که بدانند رشد کدام گیاه در آن سال بهتر است 
و رویش پربارتری دارد، آن را به زمین کشاورزی ببرند و بکارند. ما در عصر جدید، به جای این 
که این آیین ها را حفظ کنیم، به شکلی غیرعمدی به تجمل درآورده ایم، در حالی که برای 

نیاکان ما تقدس و جنبه زندگی و حیات و باروری داشته است.
اجرای آیین های نوروزی باید معقول باشد

اسماعیل پور با غیرعلمی خواندن مطرح کردن دیدگاه های نژادپرستانه درباره حاجی فیروز 
گفت: مسلما این نگاه که مساله نژاد را مطرح می کند، بسیار غیرعلمی است و باید متخصصان 
فرهنگ، اسطوره شناسان، انسان شناسان و متخصصان آیین های سنتی درباره آن نظر بدهند. 
از همه آیین های سنتی که جنبه کارناوالی دارد، همین حاجی فیروز باقی مانده است، باید آن 

را به سمت اجرایی مقعول هدایت کنیم.
وی به انتشار آیین مهر در جهان اشاره و بیان کرد: سنت 5 هزار ساله میترایی از طریق 
آسیای صغیر به روم رفته است و آنجا بسیاری از آیین های میترایی وارد مسیحیت شده است، 
بابانوئل که مسیحیان در کریسمس به آن اشاره می کنند، همان  از جمله همان شخصیت 
کاله فریجی یا میترایی دارد. فریجی ها یک قوم کهن و باستانی بوده اند که کاله نوک تیز 
خاصی داشته اند، لباس سرخ بابانوئل نشان خورشید است و بسیاری از آیین هایی که وارد 
مسیحیت روم شده از جمله تعطیالت روز یک شنبه که Sunday  یعنی روز خورشید است 

و این رسوم زنده مانده است.

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱2 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات 

)غ- ی-ر- م-و- ا- ت(اعالم نموده است،لذا با توجه عدم دسترسی به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ۷۰/۱۱/23 مجمع تشخیص نظام مراتب دردونوبت 
وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی می رساند.در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ 

انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارنددرصورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.
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از راست علیرضا بهرامی، احمد پوری، عباس رضوانی
اختصاصی دنیای جوانان

در من دوباره 
شور عجیبی نهفته است

اعظم زارع

حس می کنم دوباره زمین در مدار نیست
یا ذره ذره های دلم را قرار نیست

دارم دوباره دور خودم چرخ می زنم
حاال که چرخ قافله را اعتبار نیست

در من دوباره شور عجیبی نهفته است
مضراب های زیر و بمم استوار نیست

در ذره ذره های تنم رشد می کند
یک رویش عجیب که شاید بهار نیست

یک جوشش عمیق و یا یک حرارت است
این اتفاق معجزه گر ، نه، حصار نیست

در من تنیده روح خودش را کسی که باز
در پیله های شعر من امشب دچار نیست
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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آزادفر: مسئوالن به هنر اهمیت نمي دهند!

بود  قرار  که  آزادفرد  محمدرضا 
نمایش بیست تومنی را از ۸ فروردین 
در تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد به 
دلیل تعطیلي این سالن و البته برخي 
دیگر از سالن ها از سوي ستاد مبارزه 

با کرونا، نتوانست این کار را انجام دهد. او 
گفت: مسئوالن به منظور جلوگیری از شیوع 
کرونا می توانستند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو را 
محدود و از سفرهای غیرضروری و تفریحی به شهرهای دیگر جلوگیری 
کنند اما به دلیل منافع خود این کار را انجام ندادند. تعداد بسیاری مراکز 
رعایت  بدون  مردم  ازدحام  و  باز هستند  رستوران  و  کافی شاپ  خرید، 
پروتکل های بهداشتی در آنها مشاهده می شود. درواقع مسئوالن به هنر 

و هنرمندان اهمیت و وضعیت نابسامان آنها اهمیت نمي دهند!

آزادي هواپیمارباها به درخواست حاتمي کیا

با درخواست و پیشنهاد ابراهیم 
حاتمی کیا، فیلمساز شاخص سینماي 
اهواز  پرواز  ۴هواپیماربای  کشور، 
بندرعباس بعد از 2۰ سال عفو و از 
رئیس  موافقت  با  شدند.  آزاد  زندان 

قوه قضائیه با درخواست و پیشنهاد ابراهیم 
اهواز  ز  پروا پیماربای  هوا  ۴ حاتمی کیا 
از  و  از 2۰ سال عفو  بعد  زمان)عج(  امام  مناسبت میالد  به  بندرعباس 
زندان آزاد شدند. حاتمی کیا 3۱ فروردین ۹۹ طی نامه ای به حجت االسالم 
سیدابراهیم رئیسی پیشنهاد عفو و بخشش این ۴ هواپیماربا را داده بود. 
عامالن اصلی این هواپیماربایی، ابتدا به اعدام محکوم شدند اما این حکم 
در نهایت به حبس ابد تبدیل شد. فیلم سینمایی ارتفاع پست به کارگردانی 
حاتمی کیا و نویسندگی مشترک حاتمی کیا و اصغر فرهادی براساس این 

قصه واقعی ساخته شده بود.

صدور 177 مجوز موسیقي در 2 هفته!

هنری  ونت  معا موسیقی  دفتر 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
هفته چهارم اسفند ۹۹ و هفته نخست 
فروردین ۱۴۰۰ مجوز ۱66 تک آهنگ 
و ۱۱ آلبوم را صادر کرده است. دو آلبوم 

به روایت رحیم رضایی در  درنا و تجنیس 
این دو هفته مجوز انتشار گرفتند. موسیقی 
این آلبوم ها از مقام های موسیقی شمال خراسان و نواخته شده به روایت 
رحیم رضایی یکی از نوازندگان این خطه است و از آهنگساز این مقام ها 
پرنیا و  آهنگسازی حسین  به  آلبوم حصار شب  نیست.  نامی در دست 
هفته  دو  این  در  که  است  آلبوم هایی  از  نیز  پورتیمور  خوانندگی سعید 
مجوز انتشار گرفته است. برای این آثار فقط مجوز انتشار صادر شده و 

زمان انتشار آنها در اختیار مالک اثر است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

از سواحل چمخاله تا ستاره عرصه هنر
مهدي هاشمي: همیشه سعي مي کنم 

شادي را در خود زنده نگه دارم

محمد حسین زاده
مهدی هاشمی بدون شک یکي از برترین، محبوب ترین و بزرگترین 
بازیگران تاریخ سینماي کشور به شمار مي رود. او نه تنها در سینما بلکه 
سال ها در تئاتر و تلویزیون نیز درخشیده و از این رو یکي از برترین هاي 
متولد خطه  که  او  به شمار مي رود.  تاریخ هنر کشور  البته  و  نسل خود 
شمال است، بعد از ورود به دنیاي هنر و البته حضور در تهران با تعدادي 
دیگر از هنرمندان جوان آن زمان یعني داریوش فرهنگ، سوسن تسلیمي 
و گالب آدینه تشکیل یک گروه نمایشي در تئاتر دادند و تا مدت ها به 

فعالیت در این عرصه پرداختند.
مهدي هاشمي نیز یکي دیگر از هنرمندان ماندگار سینماي کشور 
است که در نشست تاریخ شفاهی موزه سینما شرکت کرد. او در ابتداي 
صحبت هایش با بیان اینکه در لنگرود به دنیا آمده است، گفت: تابستان ها 
از پدرمان می خواستیم ما را به چمخاله که دریا داشت ببرد تا شنا کنیم. 
از کودکی شناکردن را دوست داشتم و شاید مهمترین عالقه من در آن 

ایام همین کار بود.
وی با بیان اینکه سال ۱352 در رشته هنرهای نمایشی از دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد، ادامه داد: در دانشگاه با 
داریوش فرهنگ که از آبادان آمده بود آشنا شدم. این آشنایی برای من 
بسیار سازنده بود و من برای این دوستی همیشه از او تشکر می کنم. البته 
من و داریوش باهم تفاوت هایی هم داشتیم او بسیار بیرونی و چاالک بود 
و من گوشه گیر بودم. در اردیبهشت سال 5۸ که چهار ماه از انقالب گذشته 
بود تئاتر دایره گچی قفقازی، نوشته برتولت برشت را تمرین می کردیم که 
داریوش فرهنگ کارگردانی آن را برعهده داشت و فاطمه معتمدآریا، گالب 
آدینه و سوسن تسلیمی در آن بازی می کردند و من هم نقش آزداک را 
داشتم. نمایش بسیار مهمی بود و در تاالر وحدت روی صحنه رفت. فرح 
اصولی هنرمند نقاش که بعدها همسر زنده یاد خسرو سینایی شد به او 
گفت بازی من را در این نمایش ببیند و بعد از آن از من تست گرفتند و 

فیلم زنده باد ... اولین فیلم سینمایی من شد.
وی با تشکر از علی رفیعی، کیانوش عیاری، بهرام بیضایی و داریوش 
فرهنگ بیان کرد: کارگردان ها هر کدام تفکر و سلیقه خود را دارند و من 
بازیگری هستم که برای بازی جدیدم بازی های قبلی را از ذهنم پاک و 
خودم را از گذشته خالی می کنم و در اختیار کارگردان جدید قرار می دهم. 
من معتقدم یک بازیگر باید تا جایی که می تواند َمنیت را از خود دور کند 
و َمنیت خود را مطلق نکند، زیرا این امر بازیگر و دیگران را در درازمدت 

در سیاست، هنر و زندگی نابود می کند.
مهدي هاشمی که در تمام ژانرهاي هنري سینمایي ایفاي نقش کرده 
است، درباره حضور در آثار مختلف گفت: در کمدی از یک حدی بیشتر 
خجالت می کشم بازی کنم و برای بازی هایم در نقش های کمدی حد و 
اندازه می گذارم و به همه کارگردان ها هم گفتم که اگر از حد تعیین شده 

بازی بخواهند باید سراغ جری لوئیس بروند.
وی درباره همکاری اش با کیانوش عیاری نیز توضیح داد: من سه 
همکاری با عیاری داشتم که دو سریال روزگار قریب و هزاران چشم )که 
نقش یک نابینا را داشتم( و فیلم سینمایی خانه پدری که یک حرف اساسی 
تاریخی را بیان می کند. در این فیلم بچه به کمک پدرش خواهرش را دفن 
می کنند و وقتی پدر پیر می شود و جنازه را دوباره می بیند که فقط یک 

دسته مو باقی مانده، قلبش می گیرد و بی هوش می شود.
مهدي هاشمی در بخش دیگري از صحبت هایش یادآور شد: یادم 
از عزیز ساعتی عکاس بزرگ و فیلمبردار خوب سینمای  می آید یکبار 
چندین  که  کردم  داشتیم سوال  باهم همکاری  فیلم  چند  در  که  ایران 
در  او  و  چیست؟  من  درباره  نظرت  داریم،  همکاری  باهم  است  دهه 
جواب به من گفت در این اوضاع بهم ریخته که هر لحظه ممکن است 
زندگی یک هنرمند قطع شود از اینکه خودت را با ورزش، روحیه شاد 
و اخالق خوب تا اینجا رساندی و توانستی با کارگردان های خوب کار 

کنی، خوشحال باش.
وی با بیان اینکه خیلی طرفدار شادی است، افزود: خداوند بزرگ ما 
را برای شادی آفریده است که شاید به هزاران دلیل شادی روز به روز 
کمتر شود، اما من همیشه سعی دارم شادی بدوی را در خودم حفظ کنم.

را خیلی  ترانزیت  رانندگی کامیون و  اینکه  بیان  با  مهدي هاشمی 
دوست داشته است، گفت: رانندگی شغلی است که آدم را به هیچ جا وصل 
نمی کند و آدم در اختیار تنهایی خود است. بازیگری من را به سمت جمع 
بازیگر  اگر  افتاد. شاید  اتفاق  این  اینکه  از  برد و خیلی خوشحال هستم 

نمي شدم، راننده کامیون مي شدم.
این بازیگر پیشکسوت و شاخص در پایان صحبت هایش گفت: در 
دودناک ترین فضاها سعی کنید یک روزنه ای به سمت روشنی و پاکیزگی 
خواندن  و  ورزش  با  می تواند  کار  این  بروید.  آن  دنبال  به  و  کنید  پیدا 
شعرهای تعالی دهنده از بزرگانی همچون حافظ، موالنا و سعدی و... باشد. 
در کشورمان گنجینه هایی وجود دارد که می توانیم با درون پاکیزه مان با 

آلودگی های بیرون مبارزه کنیم.

پرداخت بیمه هنرمندان از سوي وزارت ارشاد

ز  ا بسیاري  که  شرایطي  در 
ز  ا اخیر  سال  یک  در  هنرمندان 
وضعیت اقتصادي نامناسبي برخوردار 
بوده اند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در جدیدترین توئیت خود از پرداخت 
تمامی  درمان  سرانه  و  بیمه  حق 

بیمه شوندگان صندوق اعتباری هنر در سه 
ماه اول سال جاری همچون سال گذشته خبر داد. سیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جدیدترین توئیت خود آورده است: در 
سه ماهه نخست سال جاری چون سال پیشین، حق بیمه و سرانه درمان 
تمامی بیمه شوندگان صندوق هنر تامین خواهد شد. در یک سال اخیر، 
پرداخت دو نوبت تسهیالت بالعوض به همه اعضا و پرداخت شش ماهه 
ترمیم نسبی شرایط دشوار  در  بیمه و سرانه درمان و... گام هایی  حق 

هنرمندان در دوره کروناست.
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خاطره بازي با فیلمساز موفق سینماي کشور

کیومرث پوراحمد: فروتن و شاکردوست را من به سینما معرفي کردم
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محمد حسین زاده

تاریخ  در  زیادي  فیلمسازان 
به شکل  نبوده اند که  سینماي کشور 
همزمان بتوانند هم در نقش نویسنده 
و هم در نقش کارگردان و تهیه کننده 
کیومرث  کنند.  تولید  ماندگار  آثاري 
پوراحمد یکي از این فیلمسازان است 
که توانسته آثار درخشاني را در تاریخ 
سینماي کشور رقم بزند، آثاري که در 
ژانر کودک و توجوان بوده تا درام هاي 
نیز پاي  او  جذاب خانوادگي و... حال 
گفتگو با موزه سینما نشسته است. در 
سلسله نشست های تاریخ شفاهی، موزه 
سینما این بار میزبان کیومرث پوراحمد 
بود و بخش هایی از این گفتگو منتشر 
عنوان  به  ایران  سینمای  موزه  شد. 
که  تاریخی  و  فرهنگی  مجموعه ای 
روایتگر سیر تاریخ و تحوالت سینمای 
می داند  موظف  را  خود  است  ایران 
سینماگران  دیدگاه های  و  نظرات 
جمع آوری  را  پیشکسوت  و  باتجربه 
کرده تا نسل های آینده با نگاه و مسیر 
زندگی و نحوه خلق و شکل گیری آثار 
هنرمندان و صاحب نظران هنر سینما 

آشنا شوند.
کیومرث پوراحمد در ابتداي این 
گفتگو با اشاره به دوران کودکی خود 
گفت: من در اصل نجف آبادی هستم 
زیادی  سرگرمی  کودکی  زمان  در  و 
برای ما وجود نداشت. یک مدادرنگی 
شش تایی کوچک برای ما جهان بزرگی 
بود و با همان مدت ها سرگرم مي شدیم 

و به همان قناعت مي کردیم.
وی درباره آشنایی خود با سینما 
چندبار  بزرگم  برادر  کرد:  خاطرنشان 
من را به سینما برده بود. یادم می آید 
فیلم های عروس فراری، آقا جنی شده 
و اسپارتاکوس را با او در سینما دیدم و با 
دیدن فیلم اسپارتاکوس دریچه دیگری 
از سینما به روی من باز شد و دائم از 
خودم می پرسیدم این فیلم ها را چگونه 

می سازند و این تصاویر را چگونه کنار 
هم قرار می دهند و هنوز بعد از سال ها 

اسپارتاکوس فیلم محبوب من است.
وی با بیان اینکه در جوانی همیشه 
با خودم می گفتم من یا باید کارگردان 
شوم و یا معلم، بیان داشت: در دوره ای 
رفتم  اطالعات  روزنامه  به  کار  برای 
که جواد مجابی سردبیر بود در همان 
دوره ای که فریدون جیرانی هم در این 
روزنامه کار می کرد و رسول صدرعاملی 

من  همکاری  بود.  حوادث  بخش  در 
که  بود  زمانی  درست  روزنامه  این  با 
همان  در  بسازم.  فیلم  می خواستم 
کانون  به  را  تاتوره  فیلمنامه  دوره ها 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برده 
بودم که بعد از ۱3 بار اصالح تصویب 
شد. یادم می آید با محمدمهدی دادگو 
سینما  موزه  محوطه  جوی های  سر 
باهم قرارداد بستیم و اولین فیلم بنیاد 

سینمایی فارابی را من ساختم.

وی درباره انتخاب مادرش برای 
نیز  مجید  قصه های  در  نقش  ایفای 
که  بود  شکل  این  به  داستان  گفت: 
باقربیگی  مهدی  و  خانه  لوکیشن  ما 
و  بودیم  کرده  انتخاب  را  )مجید( 
برای  بود. مادر من  فقط بی بی مانده 
و  همسایه ها  با  بی بی  نقش  انتخاب 
خانم های ُمسن صحبت می کرد و ما 
از آنها تست بازیگری می گرفتیم. یادم 
به  از خواهرانم  می آید یک روز یکی 

من گفت تو سراغ خانم های معمولی 
خانه دار می روی؟ مادر خودمان هم این 
خصوصیات را دارد چرا از او برای این 
نقش استفاده نمی کنی؟ اینها درحالی 
بود.  سینما  عاشق  من  مادر  که  بود 
می رفت،  سینما  به  دوسه بار  هفته ای 
می دید  را  تلویزیون  سریال های  همه 
و در آشپزخانه اش یک رادیو داشت که 
کتاب  می کرد،  گوش  را  قصه ها  دائم 
زیاد می خواند و کتاب قصه های مجید 
را هم چندبار خوانده بود. یک دوربین 
وی اچ اس کوچک داشتیم مادرم را به 
به  بودیم  کرده  انتخاب  که  خانه ای 
همراه مجید بردیم و به او گفتم قصه 
فیلمبرداری  ما  و  بگوید  را  خواب نما 
کردیم و متوجه شدم که مادرم برای 
این  به  و  است  بسیارخوب  نقش  این 
بود که بی بی قصه های مجید  شکل 

انتخاب شد.
ز  ا یگری  د بخش  ر  د وی 
صحبت هایش درباره بازیگران جوانی 
که در فیلم هایش حضور داشتند، گفت: 
محمدرضا فروتن و الناز شاکردوست را 
افسانه  و  کردم  معرفی  سینما  به  من 
بایگان سطح کارش با فیلم خواهران 
غریب عوض شد. فیلم خواهران غریب 
بسیار موفق بود در جشنواره فیلم فجر 
و چند جشنواره خارجی جایزه گرفت و 
آقای زم اصرار داشت قسمت دوم این 
فیلم را هم بسازیم اما من موافق نبودم 
و گفتم نمی خواهم خودم را تکرار کنم.

وی درباره چگونگی ساخت فیلم 
وحید  روزی  داد:  توضیح  نیز  گل یخ 
نیکخواه آزاد به من گفت با دوستانش 
و  است  دیده  را  قلب ها  سلطان  فیلم 
پیشنهاد داد این فیلم را به روز کنیم و 
به شکل دیگری بسازیم و من در ابتدا 
جدی نگرفتم. یک سال گذشت و بعد 
فکر کردم بد نیست به آن بپردازم همه 
اتفاق حادثه های آن فیلم را دراماتیک 
فیلمنامه  شد  نهایت  در  که  کردم 
گل یخ که یک سال بر روی آن کار 

کردم و بعد آن را ساختم. من بدترین 
و بهترین فیلمم را کمتر از یک سال 
روی فیلمنامه آن کار نکرده ام و همه 
آنها را به یک میزان وسواس ساخته ام 
و طبیعی است که یکی خوب و یکی 

بد شود.
سوال  این  به  پاسخ  در  پوراحمد 
از فیلم هایش را بیشتر  که کدام یک 
فیلم هایم  همه  گفت:  دارد،  دوست 
اتوبوس  یلدا،  اما شب  را دوست دارم 
شب، خواهران غریب، به خاطر هانیه 
و قصه های مجید را بیشتر دوست دارم.

نیز  یلدا  شب  فیلم  درباره  وی 
خودم  زندگی  یلدا  شب  داد:  توضیح 
که  شد  ساخته  شکل  بدین  و  است 
می کردم  بازی  پالن  به  پالن  خودم 
و محمدرضا فروتن تکرار می کرد. به 
شکلی که وقتی مادرم در اصفهان فیلم 
را دیده بود کامال متوجه شده بود که 
زندگی خودم است زیرا حرکات و نحوه 
بیان محمدرضا فروتن درست مثل من 
و  زد  زنگ  من  به  بالفاصله  که  بود 
گفت کیومرث تو واقعا خودت را یک 
سال در خانه حبس کرده بودی و به 
ما نگفته بودی.پوراحمد در ادامه افزود: 
در کارم فقط به نادر ابراهیمی که در 
حق من پدری کرد مدیون هستم زیرا 
من را آزاد گذاشته بود هر سکانسی که 
می خواستم با هر فیلمبرداری می گرفتم 

و تشویقم هم می کرد.
فیلم  در  حضورش  درباره  وی 
جمشیدیه به عنوان بازیگر بیان داشت: 
کار  خلعتبری  فردین  با  سال هاست 
می کنم. خلعتبری بسیار آهنگساز خوب، 
مرد شریف، فیلسوف و دوست نازنینی 
است. یک روز به من گفت می خواهم 
را  نوشته ام  خودم  که  فیلمنامه ای 
خواندم  من  و  بخوانی  تو  و  بفرستم 
و گفتم فیلمنامه خوبی است. به من 
گفت حاضر هستی نقش پدر در فیلم 
جمشیدیه را بازی کنی؟ نقش کوچکی 

بود اما من پذیرفتم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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