
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران تاکید کرد؛

تعطیلی کامل تهران مطالبه جدی کادر درمان

مشاغل  فعالیت  توقف  از  تهران  استاندار 
داد.  خبر  هفته  دو  مدت  به   ۴ و   ۳  ،۲ گروه های 
انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه شورای 
اداری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت:  مهمترین رویداد 
تهران  انتخابات است که در حوزه  پیش رو در سال ۱۴۰۰ 
چهار انتخابات برگزار می شود. بی تردید یکی از مسائلی که 

موجب ایجاد شور و اشتیاق مردم برای مشارکت در انتخابات 
خواهد شد مدیریت بیماری کروناست که متأسفانه شلوغی بازار، 
بازگشایی تاالرها و عدم رعایت فاصله گذاری در اسفندماه و 
در ادامه سفرهای نوروزی موجب شده که در حال حاضر روند 

فزاینده مبتالیان در کشور را شاهد باشیم.
صفحه ۲

نماینده مجلس: 

مخالفت غرب با سند همکاری ایران و چین 
نشانه موفقیت آن است

مربی خارجی برای هندبال ما معجزه نمی کند
رییس فدراسیون هندبال گفت: اینگونه 
خارجی همه  مربی  با  کنیم  فکر  که  نیست 
مشکالت ما حل می شود و او معجزه خواهد 
کرد.علیرضا پاکدل درباره لیگ هندبال، عنوان کرد: امسال 
لیگ متفاوتی  داشتیم که با پخش زنده در دو بخش مردان 
و زنان همراه بود. در بخش اسپانسر هم اتفاقات خوبی رخ داد 
و توانستیم در شرایط کرونا اسپانسرهای خوبی را جذب کنیم. 
همچنین بحث بدهی ها هم که هر سال مطرح می شد جمع 
شد و ما چالش های قبل را دیگر نداریم.رئیس فدراسیون 
هندبال درباره مربی خارجی بانوان، گفت: ما قطعا این 
موضوع را پیگیری می کنیم. این موضوع در تفاهم قرارداد 
ما با اشتادسازه نبود و بدون هماهنگی اعالم شد. اوایل 
می دانم پیگیر بودند اما االن نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
صفحه 5

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
صفحه 3جریمه های سنگین در انتظار خانه های خالی!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نصیر حیدریان: 

رهبر ارکستر باید 
علم الزم براي آن 

را داشته باشد

7فرهنگ
واکنش ها به درگذشت 

آیدین روشن
دوست داشتن

 بلد بود

6ورزش

وضعيت موسيقي در يك سال اخير به واسطه شيوع كرونا، 
وضعيتي عجيب بوده است. اكثر فعاليت هاي موسيقيايي در 
كشورمان خصوصا كنسرت ها به صورت كلي تعطيل بوده و در 
عين حال فعاليت هاي آموزشي و تدريس نيز يا تعطيل شده و 

يا به صورت آنالين برگزار شده اند

رفتنش را باور ندارند و می گويند چه زود رفت، خودش می گفت 
»شمردن بلد نيستم« اما كرونا او را جزء قربانيانش شمرد و شاعری 
را كه »دوست داشتن بلد بود« با خود برد.  آيدين روشن فرصت 
نکرد مجموعه شعر و رمانش را منتشر كند، چند كتاب ترجمه كه 

عمدتا ترجمه شعر بود منتشر كرد و در ۴۸سالگی از دنيا رفت.

»يحيی  جای  به  كه  )چهارشنبه(  گذشته  روز  مطهری  حميد 
گل محمدی« در نشست خبری پيش از ديدار پرسپوليس و 
نساجی حاضر شده بود، اظهار داشت: نساجی هميشه برای 
من تداعی كننده حس خوب و قشنگی است چرا كه من آنجا 
اميدوارم  و  پرشور هستند  تيم  اين  كردم. هواداران  كار 
اين تيم به غير از بازی پنجشنبه در ادامه ليگ موفق باشد.

مطهری: از نظر 
تاکتیکی تیم موفقی 

هستیم

استاندار تهران: قرنطینه تهران منتفی است! کلیات طرح ساماندهی نظارت 
بر دانشگاه آزاد اسالمی تصویب شد

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی از 
تصویب کلیات دو طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد اسالمی و آزمون فراگیر 

ارشد دانشگاه پیام نور در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خانه ملت، احمدحسین فالحی در تشریح جزییات دستورکار نشست کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: در این نشست طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد اسالمی 

صفحه ۳مورد بررسی قرار گرفت که توسط خضریان به عنوان طراح آن مطرح شد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه حقیقت های کشور 
باید  گازوئیل  و  بنزین  تولید  در  خودکفایی  جمله  از 
برای مردم بازگو شود، گفت: شک دارید ما در بنزین 
در  بنزین  صادرکننده  بزرگ ترین  دارید  شک  هستیم؟  خودکفا 
چرا  هستیم؟  گازوئیل  صادرکننده  دارید  شک  هستیم؟  منطقه 

نمی گویید؟ را  این ها 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن 

روحانی، روز گذشته )چهارشنبه، ۱۸ فروردین ماه( در نشست هیئت 
دولت گفت: یکی از افتخارهای این دولت این است که در سال های 
فشارهای  و  سختی ها  همه  با   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  و   ۹۹  ،۹۸  ،۹۷
جنگ اقتصادی و شدیدترین تحریم ها، کشور را طوری اداره کرده 
که نه تنها دوستان ما، بلکه دشمنان نیز اعتراف می کنند که فشار 

حداکثری شکست خورده است.
صفحه ۲

حقیقت های کشور باید برای مردم بازگو شود 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

احمد اسعدی
سالی گذشت و در این آمد و رفت؛ کاروان 
عمر همچنان زنگوله ی تذکر و یادآوری را برای 
باشندگان به صدا در می آورد گاه به ترنم و گاه 

به هش باش!
ترنم عید و بهار هنوز سراپای وجود را از شادی 
و امید به آینده و تالش در جهت ساختن زندگی و 
برآورد آرزو ها؛ پر ساخته است ؛ می ماند؛ هشدار 
های عمر و روزگار که بهتر است در این نخستین 
روزهای آغازین سال با مسمایی ۱۴۰۰ مرور کنیم !

بر خالف تصور برخی افراد سال جاری سال آغاز قرن چهاردهم خورشیدی 
نیست! بلکه پایان سال است که قرن  چهاردهمین شمسی آغاز می شود و از 
آن پس- که امید همگی خوانندگان عزیز زنده باشند- می توان با راحتی بیشتر 
و آسانتر تفاوت سال های میالدی و هجری قمری را با تقویم خیامی- ایرانی 

محاسبه کرد!
طی یک قرن گذشته ؛ حداقل سه نسل در کنار هم با خاطراتی مشترک و 
گاه به شدت متفاوت زندگی کرده این به برخی مشترکان و تفاوت ها به اختصار 

اشاره می کنیم: 
گسل نسلی؛ تفاوت در نوع خانواده به معنای تفاوت در عرصه های مختلف 
مرکزی شکل  و هسته ی  اجتماعی  نهاد  مهمترین  تنها  نه  خانواده  زیرا  است 
گیری فرهنگ پذیری انسانها محسوب می شود بلکه هر گونه جابجایی نظام 
ارزشی خانوادگی تفاوت دیدگاه های نسلی را به وجود می آورد گاه این تغییر و 
دامنه ی آن موجب تشکیل گسل نسلی بین  افراد گردیده است که باید برای 

پر کردن این گسل فکرکرد
تغییر خانواده از خانواده گسترده به خانواده هسته ای و کوچک نیز بر تعمیق 

گسل افزوده است ۰
]۱۰:۳۳ بعدازظهر, ۱۷/۱/۱۴۰۰[ احمد اسعدی: درباره ی تغییرات متفاوت و 
اشتراکات نسل ها یاداشتی از یک نویسنده ناشناس در صفحات ارسالی به شبکه 
اینترنتی یافتم که خیلی جالب و موجز  به موضوع این یاداشت پرداخته بود که 

در ذیل بدون کم و کاست می آورم:»
ما بی نظیرترین نسلیم  

  نسل ما سال ۱۴۰۰ و قرن جدید را هم دید. ما بی نظیرترین نسلی هستیم 
انتقال  نسل  ما  تجربه می کند.  را  آن  بعد کسی  قرنها  نه  و  پیش  قرنها  نه  که 
در  مدرن  نسل  اولین  و  سنتی  نسل  آخرین  دهنده ی  پیوند  که  نسلی  هستیم. 

پهنای ایران زمین است.  
 نسلی هستیم که هم خانواده ی پرجمعیت را دیدیم و هم خانواده کم جمعیت 

تک فرزندی را تجربه کردیم. 
  نسلی هستیم که عمو، عمه، دایی و خاله برایمان بسیار پررنگ بود و نسلی 

را دیدیم که کم کم با آن غریبه شد. 
  نسلی هستیم که همسایه  و هم محله ای بخش مهمی از خاطراتمان بود 

و نسلی را دیدیم که در یک آپارتمان چند واحدی کسی، کسی را نمی شناسد. 
 نسلی هستیم که پای تلویزیون های کوچک سیاه و سفید، ساعتها چشم 
انتظار یک برنامه کودک نشستیم و نسلی را دیدیم که با انبوهی از برنامه های 

مختلف، تلویزیون های چند بعدی و هوشمند را تجربه کرد. 
 نسلی هستیم که خوابیدن های چند نفره کنار هم را تجربه کردیم و نسلی 

را دیدیم با اتاق خواب های مخصوص. 
نسلی که با تلفن های سکه ای و عمومی بزرگ شدیم و هنرمان بازکردن 
صفربند تلفن های خانگی بود  و نسلی را دیدیم با تلفن های همراه  و هوشمند. 
نسلی که گروه های گفتگویمان، جمع شدن هایمان داخل کوچه بود و نسلی 
را دیدیم که با ایسنتاگرام و واتساپ و تلگرام، جمع های مجازی تشکیل دادند. 

 نسلی که مسافرت با مینی بوس، پیکان و پشت وانت را تجربه کردیم و 
نسلی را دیدیم با اتومبیلهای مدرن و هواپیما و... 

 نسلی که با هفت سنگ و توپ پالستیکی و تیله، بزرگ شدیم و نسل بازیهای 
»پلی استیشن«، »آمانگ آس« و »پاپ جی«  را دیدیم. 

 نسلی که هفته ها و ماه ها در خانه پدربزرگ و عمو و دایی و ... می ماندیم 
و نسلی را دیدیم که ماه ها و سالها خبری از هم ندارند. 

 نسلی که پول تو جیبی مان سکه ای بود و تغذیه هایمان نان و قندی و لقمه 
پنیری و نسلی را دیدیم که با کارت بانکی زندگی کرد و انبوهی از فست فودها 

را دید. 
 نسلی که با خریدن کفشی، تمام لذت دنیا در وجودمان موج می زد و نسلی 

را دیدیم که قفسه ای از کفشهای جورواجور دارد و هیچ لذتی از آن نمی برد. 
 نسلی که لباسهای عیدمان تمام دلخوشیمان بود و نسلی را دیدیم با انبوهی 

از لباسهای رنگارنگی که هیچ حسی به آنها ندارند. 
 نسلی که ماه ها چشم انتظار فیلم جدیدی بر پرده سینما بودیم و نسلی را 

دیدیم که به راحتی به انبوهی از فیلها دسترسی دارد. 
 نسلی هستیم که با دوربین های»کداک« و »فوجی« عکس می گرفتیم و 
همیشه اضطراب ظاهر نشدن عکسها را داشتیم و نسلی را دیدیم که با دوربین 

موبایلش، هر لحظه و هر جا سلفی می گیرد.  

سرمقاله 

سال1400و تفاوت نسل ها

صفحه ۲

برای یکسان سازی  باقر نوبخت گفت:   محمد 
اعتبار کافی در   ۱۴۰۰ بازنشستگان در سال  حقوق 
این رابطه  در  مشکلی  تنها  نه  و  شده  گرفته  نظر 
ندارد،  وجود  لشکری  و  بازنشستگان کشوری  برای 
این  هم  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  برای  بلکه 

یکسان سازی  انجام شده است.
سازمان  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
در  نوبخت«  باقر  »محمد  کشور  بودجه  و  برنامه 
دیدار با نمایندگان بازنشستگان کشوری و لشکری، 
بر  اقتصادی هستیم  در شرایط سخت  اینکه  افزود: 
در  مسول  مقام  عنوان  به  اما  نیست  پوشیده  کسی 
سازمان برنامه و بودجه کشور معتقدم هر تصمیمی 
که گرفته می شود از نظر هزینه- فایده باید بررسی 
باید  داریم  را که  مقدار کمی  باورم همین  به  شود. 

با انصاف و عاقالنه توزیع کنیم. عادالنه، 
 نوبخت اضافه کرد: ما سال گذشته جلسه ای 

موضوع  که  شتیم  ا گذ ر  ا قر هم  با  و  شتیم  ا د
یکسان سازی را اجرا کنیم و من خواهش کردم که 
به من اعتماد کنید و عالقه مند هستم این کار انجام 
شود و در این راستا کارگروهی  با حضور نمایندگان 
بازنشستگان کشوری و لشکری تشکیل شد و امروز 

قدردان نظرات و همفکری های شما هستم.
ی  ا بر  : گفت ی  ر جمهو ییس  ر ن  و معا
 ۱۴۰۰ سال  در  بازنشستگان  حقوق  یکسان سازی 
مشکلی  تنها  نه  و  گرفته شده  نظر  در  کافی  اعتبار 
در این رابطه برای بازنشستگان کشوری و لشکری 
وجود ندارد، بلکه برای تأمین اجتماعی هم این کار 

انجام شده است.
افزود:  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
بازنشستگان  از  عده ای  متناسب سازی حقوق  گرچه 
در مردادماه ۱۳۹۹ به صورت افزایش حقوق انجام 
توانستیم  را  سازی  متناسب  این  احکام  اما  شد، 

برای  اکنون هم  و  اسفندماه  اواخر  یکبار در  مجددا 
سال ۱۴۰۰ برای همه آنان اصالح کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه 
بازنشستگان  ۱۳۹۹ حقوق  از مهرماه  داشت:  اظهار 
به  درصد   ۹۰ فرمول  طبق  بر  لشکری  و  کشوری 
حداقل  باید  بازنشسته  هر  اینکه  یعنی  رسید.  انجام 
خود  همتراز  و  طبقه  هم  شاغلین  حقوق  درصد   ۹۰
را دریافت کند. بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان هم 
مشمول  بازنشستگان  برای   ۱۴۰۰ سال  بودجه  در 

اجتماعی در نظر گرفته شد. تامین 
سازمان  کرد:  تاکید  نوبخت  جلسه  پایان  در 
و  همفکری  با  است  مصمم  کشور  بودجه  و  برنامه 
مشورت نمایندگان بازنشستگان کشوری و لشکری، 
را  بازنشستگان  سازی  یکسان  شدن  دائمی  الیحه 
شورای  مجلس  تقدیم  فوریتی  دو  الیحه  قالب  در 

کند. اسالمی 

نوبخت:اعتبار یکسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده است
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نماینده مجلس: 
مخالفت غرب با سند همکاری ایران و چین نشانه موفقیت آن است

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی گفت: اینکه غرب، 
آمریکا و اپوزیسیون خارج نشین با انعقاد سند جامع همکاری ایران و چین مخالفت 

می کنند نشانه موفقیت آن است.
علیرضا پاک فطرت، افزود: بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی فرمودند که در هر 
اقدامی که مورد تعریف و تمجید غرب قرار گرفت از آن هراس و کار و موضوعی 
که مورد مخالفت غرب بود بر آن تاکید کرده و بدانید که اقدام خوبی بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: تجارب گذشته در 
تاریخ نشان داده است که  آمریکا و غربی ها دلسوز ملت ایران نیستند و از این 

رو، از انعقاد سند همکاری ایران و چین ناراحت هستند.
وی ادامه داد: فریاد غرب و آمریکا و هجمه رسانه ای به سند همکاری ۲5 
ساله ایران و چین نشان می دهد که امضای سند همکاری با چین منافعی برای 
ایران در پی خواهد داشت. پاک فطرت تاکید کرد: بر مفاد این سند همکاری باید 
تامل بیشتری صورت پذیرد و توجه به این نکته ضروری است که جنس این سند 
از نوع تفاهمی است که ایران با همه کشورها منعقد خواهد کرد و چین نیز از 

جنس این تفاهم با کشورهای بسیاری منعقد کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اغلب کشورها 
مفاد انعقاد سند همکاری خود را به ویژه در بعد نظامی، محرمانه تلقی و از رسانه ای 
کردن آن پرهیز می کنند، این پرسش را طرح کرد که آیا مفاد تفاهم نامه های 
آمریکا با کشورهایی ازجمله انگلیس و اسرائیل رسانه ای شده است که برخی 

انتظار دارند متن کامل سند همکاری ایران و چین منتشر شود.
وی درباره اظهارات مطرح شده در خصوص نیاز سند همکاری ایران و چین به 
تصویب در مجلس شورای اسالمی گفت:   براساس ماده ۷۳ قانون اساسی، هرنوع 
قرارداد تعهد آوری که بین ایران و سایر کشورها منعقد می شود نیازمند مصوبه 
مجلس است اما در سند امضا شده، قراردادی وجود ندارد که نیاز به تصویب در 
مجلس داشته باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: پیگیری های زیادی در 
خصوص سند جامع همکاری ایران و چین از سوی مجلس انجام شده اما هیچ 
این سند  قرار شد  اگر  این سند گنجانده نشده است؛  تاکنون در متن  قراردادی 
همکاری به قراردادهایی در آینده منجر شود قطعا در مجلس بررسی می شود و 

نمایندگان در خصوص آن اظهار نظر خواهند کرد.
وی با بیان اینکه جای هیچ نوع هراس و دلهره ای برای انعقاد این تفاهم 
نامه وجود ندارد، گفت: مجلس شورای اسالمی نیز درباره این تفاهم نامه بررسی 

های الزم را انجام و در آینده به اطالع عموم مردم خواهد رسید.
وی در ادامه به مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: انعقاد این سند همکاری 
مانند ساخت یک کتابخانه است که انجام و قفسه های آن نیز برای حوزه های 
مختلف ساخته شده اما هیچ کتابی که در تفاهم ایران و چین به قرارداد تشبیه 
شده در حال حاضر در این قفسه ها وجود ندارد و اگر در هر حوزه ای مقرر شد 

قراردادی بسته شود با مصوبه مجلس انجام خواهد شد.
هفتم فروردین ماه جاری در جریان سفر وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر 
امور خارجه جمهوری خلق چین سند جامع همکاری های ایران و چین به امضای 
وزیران خارجه دو کشور رسید. سابقه این سند به سفر رسمی شی جین پینگ، رئیس 
جمهوری خلق چین به تهران برمی گردد که در جریان  آن  جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری خلق چین با صدور بیانیه ای، سطح روابط دو کشور را به »مشارکت جامع 
راهبردی« ارتقاء دادند و به پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت 
در بازه زمانی ۲5 ساله با چین، طرفین در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی 

خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت را اعالم کردند.
بنا بر اعالم مسئوالن، این سند یک برنامه جامع در بازه زمانی بلندمدت 
)۲5 ساله( رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد- برد  در زمینه روابط دو 

جانبه، منطقه ای و بین المللی را مدنظر قرار داده است.

قاضی زاده هاشمی:
در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنم

انتخابات ریاست  از ثبت نام خود در  نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
جمهوری ۱۴۰۰ خبر داد.

سید امیرحسین قاضی زاده نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی در حاشیه 
جلسه صحن علنی روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اخباری 
مبنی بر اعالم کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری توضیح داد: من 
در انتخابات ثبت نام خواهم کرد و نامزدی من در انتخابات به تایید صالحیت 

شورای نگهبان بستگی دارد.
نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: جریانی در حال ایجاد 
است که شورای نگهبان را با جوسازی و هوچی گری تحت فشار قرار دهند در حالی 

که ویژگی های رجل سیاسی و مذهبی در قانون مشخص شده است.
این نماینده مجلس به سوالی  درباره احتمال کاندیداتوری قالیباف و رئیسی 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ پاسخ نداد و بیان کرد: من به این پرسش 
پاسخ نمی دهم، زیرا ما براساس اما و اگرها عمل نمی کنیم و رهبری هم در 
سخنرانی اخیرشان فرمودند همه ببینید که نسبت به موضوع ها صالحیت دارید یا نه.

روحانی:
حقیقت های کشور باید برای مردم بازگو شود 

رئیس جمهـوری بـا بیان اینکه حقیقت های کشـور از جمله خودکفایی 
در تولیـد بنزیـن و گازوئیـل باید برای مردم بازگو شـود، گفت: شـک دارید 
مـا در بنزیـن خودکفا هسـتیم؟ شـک داریـد بزرگ ترین صادرکننـده بنزین 
در منطقـه هسـتیم؟ شـک داریـد صادرکننده گازوئیل هسـتیم؟ چـرا این ها 

نمی گویید؟ را 
 بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهـوری، دکتـر حسـن 
روحانـی، روز گذشـته )چهارشـنبه، ۱۸ فروردین مـاه( در نشسـت هیئـت 
دولـت گفـت: یکـی از افتخارهـای ایـن دولت این اسـت که در سـال های 
۹۷، ۹۸، ۹۹ و ابتـدای سـال ۱۴۰۰ بـا همـه سـختی ها و فشـارهای جنـگ 
اقتصـادی و شـدیدترین تحریم هـا، کشـور را طـوری اداره کـرده که نه تنها 
دوسـتان مـا، بلکـه دشـمنان نیـز اعتـراف می کننـد کـه فشـار حداکثـری 

شکسـت خورده اسـت.
وی بـا تأکیـد بر اینکه به دسـت آمدن این موفقیت در سـایه مقاومت 
و ایسـتادگی مـردم و رهنمودهـای رهبـر معظـم انقالب بوده اسـت، افزود: 
دولـت در طـول ایـن جنگ اقتصادی سـه سـاله حاضر نشـد توصیه برخی 
دوسـتان دربـاره برقـرار کردن سیسـتم کوپنی بـرای تأمیـن ارزاق عمومی 

را اجـرا کند.
رئیس جمهـوری تصریـح کـرد: ما در دولـت دوازدهم بـا رهبری رهبر 
معظـم انقـالب و حمایـت و هدایـت ایشـان توانسـتیم آمریـکا را شکسـت 
دهیـم. چـرا بـرای آن شکسـت از پـول ملـت فیلم درسـت نمی کنیـد؟ اگر 
قـرار اسـت از پـول ملـت فیلـم درسـت کنیـد واقعیت هـا را نشـان دهیـد. 
حقیقت هـا را بـه مـردم بگوییـد. پیـروزی ملـت را بگوییـد. نبایـد بـه مردم 

غیرواقعـی بگوییـم و واقعیت هـا را تحریـف کنیـم.
روحانـی عنـوان کـرد: امـروز نشـاط، زنـده بـودن، حیـات، قـدرت و 
توسـعه ای که از جاسـک گرفته تا چابهار و راه آهنی که از چابهار به سـمت 
راه آهـن سراسـری در حال اجراسـت، تا آبـی که در منطقه شـرق از دریای 
جنوب به فالت مرکزی آوردیم، تا گازی که وارد شـرق کشـور و سیسـتان 
و بلوچسـتان شـد تـا جـاده و بزرگراهـی کـه در سراسـر سـواحل مکران و 

جنـوب ایـران می بینیـد، در تاریـخ ۷ هـزار سـاله ایران کی بوده اسـت؟
وی گفـت: اینکـه مـا در یک دولت بتوانیم 5۰ سـد ملی افتتاح کنیم و 
تا امروز 5۲ سـد ملی افتتاح کرده ایم، کی چنین چیزی بوده اسـت؟ شـک 
داریـد مـا در بنزین خودکفا هسـتیم؟ شـک داریـد بزرگ تریـن صادرکننده 
بنزیـن در منطقه هسـتیم؟ شـک داریـد صادرکننده گازوئیل هسـتیم؟ مگر 

مـا در دولـت قبـل واردکننده اینهـا نبودیم؟ چرا اینهـا را نمی گویید؟

توقف دو هفته ای فعالیت مشاغل گروه های ۲، ۳ و 4 در تهران؛

استاندار تهران: قرنطینه تهران منتفی است!
استاندار تهران از توقف 
فعالیت مشاغل گروه های ۲، 
۳ و ۴ به مدت دو هفته خبر 
داد. انوشیروان محسنی بندپی در پایان 
در  تهران  استان  اداری  شورای  جلسه 
جمع خبرنگاران گفت:  مهمترین رویداد 
پیش رو در سال ۱۴۰۰ انتخابات است 
که در حوزه تهران چهار انتخابات برگزار 
مسائلی  از  یکی  تردید  بی  می شود. 
مردم  اشتیاق  و  شور  ایجاد  موجب  که 
برای مشارکت در انتخابات خواهد شد 
مدیریت بیماری کروناست که متأسفانه 
شلوغی بازار، بازگشایی تاالرها و عدم 
رعایت فاصله گذاری در اسفندماه و در 
ادامه سفرهای نوروزی موجب شده که 
در حال حاضر روند فزاینده مبتالیان در 

کشور را شاهد باشیم.
یافته  جهش  ویروس  افزود:  وی 
همه  کردن  درگیر  قدرت  نگلیسی  ا
تمام  در  ویروس  این  و  دارد  را  سنین 
کشور گردش پیدا کرده و در ۳۰ استان 
روند بیماری رشد شتابی گرفته است. 
با اتخاذ تصمیمات،  لذا الزم است که 
قرار  کار  دستور  در  را  بیماری  کنترل 

دهیم.
تا  آذر  ابتدای  از  داد:  ادامه  بندپی 
پایان اسفند با اتخاذ تدابیر این بیماری 
را مدیریت کردیم و در حال حاضر نیز 
بر  نظارت  و  محدودیت ها  تشدید  با 

با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  اجرای 
کرونا و تقویت طرح محله محور شهید 
سلیمانی باید مدیریت و کنترل بیماری 

را در دست بگیریم.
در  کرد:  تأکید  تهران  استاندار 
این بیماری فزاینده  تهران روند شیوع 
و  بستری  سرپایی،  مراجعات  و  است 
فوتی ها روند افزایشی دارد. باید خودمان 
و  ملی  ستاد  مصوبات  اجرای  برای  را 
گذشته  مردم همچون  جذب همکاری 

آماده کنیم.
محدودیت  خصوص  در  وی 
مشاغل مختلف گفت:  مشاغل ضروری 
خدمت رسان،  دستگاه های  همچون 
مشاغلی  و  زنجیره ای  فروشگاه های 
که مایحتاج مردم را مهیا می کنند باید 
فعالیت کنند اما فعالیت پاساژها، تاالرها، 
مراکز آموزشی، سینماها، مراکز ورزشی 

جزو  مذهبی  مراسم  برگزاری  حتی  و 
فعالیت هایی است که در شهرهای قرمز 

باید متوقف شوند.
اقشار  سایر  از  داد:  ادامه  وی 
یت ها  د و محد ل  مشمو ف  صنو و 
ت  ر صو به  می کنیم  ست  ا خو ر د
و  دهند  انجام  را  کار  این  داوطلبانه 
را  خود  فعالیت های  هفته  دو  برای 
متوقف کنند. بی تردید چیزی اضافه بر 
نیست.  اجرا  قابل  ملی  ستاد  مصوبات 
تنها  نیز  ادارات  فعالیت  خصوص  در 
سوم  یک  از  قرمز  شهرهای  در  باید 
حضوری  صورت  به  خود  نیروهای 
شهری  نمی توان  قطعا  کنند.  استفاده 
کشور  پایتخت  که  را  تهران  همچون 
آن  در  بین المللی  فعالیت های  و  است 
لذا  کرد  قرنطینه  است  انجام  در حال 
است. منتفی  تهران  قرنطینه  موضوع 

خصوص  در  ن  تهرا ر  ندا ستا ا
طرح  اجرای  مورد  در  تصمیم گیری 
ترافیک در تهران نیز گفت:  سال گذشته 
نیز این موضوع مطرح بود اما هنگامی 
که کاهش فعالیت ها را داریم قطعا رفت 
و آمدها کاهش پیدا می کند و براساس 
مصوبات قانونی شهر با تراکم جمعیت 

نباید مواجه باشد.
محسنی بندپی بار دیگر با تأکید 
بر اینکه فعالیت گروه های ۱ در تهران 
ادامه دارد و مشاغل گروه های ۲، ۳ و 
برخی  افزود:  بود،  خواهند  تعطیل   ۴
مشاغل داوطلبانه فعالیت خود را متوقف 
تذکر گرفته اند که  نیز  برخی  و  کردند 
را  خود  فعالیت  امروز  پایان  تا  حداکثر 

متوقف کنند. 
تراکم  دارای  متأسفانه هنوز شهر 
جمعیتی است و گویا این پیام دریافت 
نشده که کرونای جهش یافته انگلیسی 
این  ما  درخواست  بگیرند.  جدی  را 
الکترونیک  دولت  توسعه  با  که  است 
برای  مردم  دورکاری،  از  بهره گیری  و 
باشند  داشته  همکاری  هفته  دو  مدت 
از  شود.  محقق  بیماری  مدیریت  تا 
شروع اعالم وضعیت قرمز برای تهران 
لذا  شده  ابالغ  مصوبات  گذشته  روز 
این  هفته  دو  مدت  به  گذشته  روز  از 
در  و  شد  خواهد  اعمال  محدودیت ها 

صورت نیاز تمدید می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

اسالمی  آزاد  دانشگاه  بر  نظارت  ساماندهی  طرح  کلیات 
تصویب شد

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی از 
تصویب کلیات دو طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد اسالمی و آزمون فراگیر 

ارشد دانشگاه پیام نور در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خانه ملت، احمدحسین فالحی در تشریح جزییات دستورکار نشست 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: در این نشست طرح ساماندهی نظارت 
بر دانشگاه آزاد اسالمی مورد بررسی قرار گرفت که توسط خضریان به عنوان طراح 

آن مطرح شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: دانشگاه 
آزاد اسالمی تاکنون خدمات بسیاری در نظام جمهوری اسالمی ایران انجام داده 
است و واحدها و مراکز بسیار گسترده ای در سراسر کشور دارد و می توان از آن به 

عنوان یکی از ابردانشگاه های کشور یاد کرد.
این دانشگاه وجود داشت  نیز در  البته مشکالت بسیاری  وی تصریح کرد: 
که در نهایت با ورود رهبر معظم انقالب اسالمی و هیات امنایی که تشکیل شد، 

ساماندهی شد.
فالحی یادآور شد: یکی از مواردی که طراح این طرح مورد توجه قرار داده، 
این است که این دانشگاه طبق اساسنامه آن یک موسسه غیرخصوصی غیردولتی 
بوده به این معنا که یک موسسه عمومی است. بنابراین بر اساس اصول ۴۴ و ۴5 
قانون اساسی جزء مواردی محسوب می شود که دیوان محاسبات می تواند برای 

نظارت و ارزیابی عملکرد آن ورود پیدا کند.
وی افزود: این طرح در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و 
برخی، اخطارهای متعدد قانون اساسی به آن وارد کردند که یکی پس از دیگری رای 
نیاوردند و در نهایت کلیات این طرح به تصویب رسید و قرار بر این شد که جزییات 

آن در کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گیرد.
فالحی اظهار کرد: طرح آزمون فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور دومین طرحی 
بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که مورد اشکال سازمان بازرسی 
قرار گرفته بود و توسط وزارت علوم برگزاری آن متوقف شده بود و در نهایت با 
تالشی که صورت گرفت امسال هم برای این دانشگاه برگشت، اما قانونی نبود، 
بنابراین باید از چند دستگاه متولی از جمله سازمان سنجش برای تصمیم گیری در 

این زمینه دعوت به عمل می آمد.
وی افزود: این آزمون به این گونه است که دانشجو برای تحصیل در مقطع 
ارشد ۳ عنوان درسی را اخذ می کند و می تواند این واحدها در قالب یک ترم به 
صورت آموزش مجازی یا حضوری فراگیرد و بعد از اینکه در آزمون قبول شد به 

عنوان دانشجوی مقطع ارشد پذیرفته خواهد شد.
فالحی خاطرنشان کرد: بعد از بررسی اخطارهایی که به این طرح داده شد در 
نهایت کلیات آن نیز به تصویب رسید و برای بررسی جزییات آن به کمیته آموزش 

عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع داده شد.
وی افزود: طرح ۱۶ ماده ای جهش تولید دانش بنیان نیز بعد از چندین هفته 
بررسی در نهایت اولویت آن در نشست روز یکشنبه صحن رای آورد و امروز نیز 

دو شوری شدن این طرح به تصویب رسید.
از  حمایت  به  که  بوده  امسال  شعار  مطابق  طرح  این  کرد:  تشریح  فالحی 
شرکت های دانش بنیان می پردازد و در آن بیش از ۱5 دستگاه از جمله معاونت 
علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به کمک جوانان نخبه 
که اجرای گام دوم انقالب توسط آنها انجام می شود، آوردیم تا بتوانند در پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد به فعالیت خود ادامه دهند و در حوزه تولید جهشی از 

بُعد دانش بنیان ایجاد کنند.
دانشگاه های  هم اکنون  کرد:  عنوان  یازدهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
نسل اول و دوم پاسخگو نبوده و باید به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم 
حرکت کنیم که طرح جهش تولید دانش بنیان این نقش را ایفا می کند. بنابراین بعد 
از انجام کارهای تخصصی تکمیلی بر روی آن مجدد برای رای گیری در صحن 

علنی مجلس ارائه خواهد شد.

دستگیری عامالن درگیری و تیراندازی در » تهران “
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران از دستگیری ۲ عامل اصلی درگیری 

و تیراندازی در خیابان شهید »نامجو« خبر داد.
سرهنگ سعید راستی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک 
فقره درگیری منجر به تیراندازی و تخریب خودروهای پارک شده در کنارخیابان شهید 
نامجو با سالح جنگی، ۲ موتورسوار، شناسایی و دستگیری عامالن درگیری به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی با کار اطالعاتی هویت هر دو عامل اصلی درگیری و 
تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی پلیسی در مخفیگاهشان 

در حوالی هفت تیر دستگیر شدند.
در همان  متهمان  داشت:  بیان  تهران  امنیت عمومی  پلیس  عملیات  مرکز  رئیس 

بازجوئی اولیه به جرم انتسابی اعتراف و علت آن را قدرت نمایی  اعالم کردند.
سرهنگ راستی با بیان اینکه متهمان از افراد شرور و با سابقه بوده و پیش تر با 
همین عنوان مجرمانه دستگیر شده اند، اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده در 

اختیار  مرجع قضائی قرار گرفتند.

یک کشته حاصل اختالف خانوادگی در بکران میامی
فرمانده انتظامی میامی گفت: بر اثر اختالفات خانوادگی در روستای بکران بخش 

مرکزی این شهرستان یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

سرهنگ حسین عجم از یک فقره درگیری منجر به قتل بین سه برادر خبر داد و 
گفت : ۲۲ دقیقه پس از زمان وقوع جرم، عامل این قتل دستگیر شد.

و  به ضرب  فقره درگیری منجر  وقوع یک  داد: سه شنبه شب گذشته  ادامه  وی 
جرح در روستای بکران منطقه کالته های شرقی شهرستان میامی به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اعالم شد.
عجم تصریح کرد: با اعزام ماموران به محل و بررسی های اولیه مشخص شد سه 
برادر با هم درگیر شدند که یکی از آنها با ضربات چاقو ۲ نفر دیگر را مجروح کرده و 

متواری شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان میامی با بیان اینکه یکی از مصدومان به علت شدت 
برای  پلیس  و تخصصی  قانونی  اقدامات  افزود:  کند،  فوت می  بیمارستان  در  خونریزی 

دستگیری عامل این جنایت از همان لحظات ابتدایی آغاز شد.
سرهنگ عجم اظهارداشت: با بررسی های اطالعاتی و به کارگیری فناوری های نوین 
و جمع آوری اظهارات مردمی، محل اختفای متهم شناسایی و او در عملیاتی دستگیر شد.

وی از اعتراف صریح متهم خبر داد و با بیان این که اختالف مالی و خانوادگی علت 
وقوع این درگیری و در پی وقوع این درگیری برادر کشی بوده ، خاطر نشان کرد : پس 

از بازجویی و مراحل اداری متهم به مراجع قضایی معرفی شد.
وی تاکید کرد: مردم اختالفات و دعاوی خود را از مراجع قانونی پیگیری کنند تا از بروز 
اینگونه حوادث تلخ و ناگوار که عواقب غیر قابل جبرانی نیز به دنبال دارد پیشگیری شود.

پنج کشته در حادثه رانندگی در محور بیرجند - زاهدان 
رییس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر برخورد ۲ دستگاه تریلی با یک دستگاه 

پراید در محور بیرجند - زاهدان پنج نفر کشته شدند.
سرهنگ علیرضا رضایی افزود: این حادثه عصر سه شنبه روی داد و خودروی پراید 
پنج جاده  کیلومتر  در  تریلی کشنده ماک  اسکانیا و یک دستگاه  تریلی  با یک دستگاه 

بیرجند - زاهدان حد فاصل پل فرودگاه تا پل غدیر برخورد کرد.
وی گفت: خودروی پراید در وسط ۲ دستگاه تریلی قرار داشت و یک دستگاه تریلی 
از عقب با پراید برخورد کرد که متاسفانه در این حادثه پنج نفر جان باختند و یک نفر 

مجروح شد.
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آغاز سخت گیری گوگل بر کاربران ایرانی
 که تحریم ها را دور می زنند

 VPN طبق گزارش کاربران ایرانی، گوگل در حال شناسایی کاربرانی است که با
از خدمات این شرکت استفاده می کنند. این موضوع ابتدا در احتساب آمار کاربران ایرانی در 
بازدید ویدئوهای یوتیوب و نمایش ندادن تبلیغات برای برخی یوتیوبر های ایرانی دیده شد 

که عمال بر درآمدشان تأثیر می گذارد.
از کجا شروع شد؟

از سال ها پیش تاکنون، همواره مخالفت های شرکت های تبلیغاتی با سیاست گوگل 
مبنی بر نمایش تبلیغات به کاربران کشورهای تحریم شده  گزارش شده است. برخی شرکت ها 
اعتراض کرده بودند که کاربران کشورهای تحریم شده، هیچ وقت مشتری آن ها نخواهند شد 

و گوگل باید سخت گیری بیشتری در این زمینه اعمال کند.
چنین اعتراضی دورازانتظار هم نیست. تصور کنید کاربر ایرانی با تغییر IP به تماشای 
ویدئو یوتیوب می نشیند و تبلیغاتی هم در میانه ی تماشا به او نمایش داده می شود؛ تبلیغاتی 
یوتیوب  تبلیغ کنندگان  به بیان دیگر،  نشانه نمی گیرند.  را در جذب مشتری  که هیچ  هدفی 
به دنبال کسب درآمد و جذب مشتری برای سرویس هایش هستند و مخاطب ایرانی یوتیوب 
مشتری آن ها محسوب نمی شود؛ از این رو، پخش تبلیغ برای کاربران ایرانی و متقابال کسب 

درآمد برای یوتیوبرهای ایرانی کاهش خواهد یافت.
حاال چه اتفاقی افتاده است؟

اتفاق رخ داده این است که کاربران ایرانی نمی توانند برخی خدمات گوگل را دریافت 
کنند؛ خدماتی که پیش از این به دلیل تحریم ها برایشان مسدود شده است یا پولی هستند.

این سرویس ها شامل چه مواردی می شود؟
طبق گزارش های کاربران ایرانی، این خدمات به جز تأثیر نمایش داده نشدن تبلیغات 

برای یوتیوبرها، سرویس های زیر را شامل می شود:
گوگل آنالیتیکس

مشتریان زیرساخت ابری گوگل )GCP( همچون اسپاتیفای 
Developer Services سرویس های مرتبط با توسعه دهندگان اندروید

dev گوگل
Firebase مشتریان

Youtube Premium
 Kaggle

 ۲,۰ Google OAuth
 Google Prompt

Last.fm
Slite.com

به طورکلی، گوگل سعی کرده است اقدامات سفت و سخت تری درقبال محدودیت هایی 
انجام دهد که پیش از این به دلیل تحریم ها لحاظ شده اند. این محدودیت ها همانند پیش، 
شامل حال سرویس های مدنظر کسب و کارها می شود و نه استفاده  کاربران عمومی. درنتیجه، 
تغییری در اصول قوانین گوگل رخ نداده و محدودیت ها شامل اقداماتی شده که تاکنون 

کشورهای تحریم شده آن ها را دور می زدند.
چگونه شناسایی می شویم؟

شاید سؤال پیش بیاید که وقتی با استفاده از VPN آدرس IP را تغییر داده ایم، چگونه 
باز هم شناسایی می شویم؟ نکته ی اول اینکه فهرست IPهایی که سرویس های وی پی ان از 
آن ها استفاده می کنند، مشخص است و برخی از این سرویس ها از آی پی های محدودی برای 
همه ی کاربرانشان استفاده می کنند. دسترسی به این آی پی ها برای گوگل و دیگر سرویس ها 
آسان است و ظاهرا گوگل سرویس های تحریم  شده اش را برای کاربران این IPها مسدود کرده 
است. نکته ی دوم این است که گوگل به واسطه ی سرویس های مختلفش اگر بخواهد، می تواند 
به موقعیت جغرافیایی کاربرانش پی ببرد. عالوه براین، آی پی اصلی و سرویس هایی را می تواند 
تشخیص دهد که در قالب پروکسی فیلترینگ را دور می زنند؛ ازاین رو، دسترسی سرویس هایش 
برای این کاربران را نیز مسدود کرده است. همان طورکه می دانیم، DNS (سیستم نام دامنه( 
نام وب سایت ها را به آدرس IP عددی تبدیل می کند تا رایانه آن را تشخیص دهد. سرورهای 
DNS را شرکت های ISP ارائه می دهند؛ یعنی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی. شما می توانید 
با انجام آزمایشی ساده متوجه شوید VPN شما نشانی تان را لو می دهد یا خیر. البته با توجه به 
تمام کارهایی که در گوگل انجام می دهید و اطالعاتی که در بازه های زمانی متفاوت دراختیار 

این شرکت قرار گرفته، راه های شناسایی کاربر ایرانی بسیار ساده است.
دلیل دیگر ممکن است نشت WebRTC باشد که با انجام آزمایشی دیگر می توانید 
به آن پی ببرید. بااین حال، بعید به نظر می رسد عامل نشت اطالعات IP یا DNS کاربران 
ایرانی یکی از نهادهای کشوری باشد. نکته ای که باید بدانیم، این است محدودیت های جدیدی 
وضع نشده و سرویس های جدیدی مسدود نشده اند و ظاهرا گوگل تنها بر اساس سیستم 
Index جدیدی محدودیت ها را اعمال می کند که در شناسایی دقیق تر IP کاربران مؤثر است.
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فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران تاکید کرد؛
تعطیلی کامل تهران مطالبه جدی کادر درمان

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران ایجاد محدودیت های 
بیشتر و تعطیلی کامل تهران را نظری کامال فنی، علمی و کارشناسی دانست و اظهار 
امیدواری کرد که با اعمال محدودیت ها وکاهش تردد در هفته های پیش رو با کاهش 

بار بیماری روبه رو شویم.
دکتر علیرضا زالی در جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن 
شهر تهران که روز گذشته)چهارشنبه۱۸( فروردین ماه با حضور روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی مستقر در تهران و مسئوالن نظامی و انتظامی و نمایندگان دستگاههای نظارتی و 
بهداشتی تهران برگزار شد، ضرورت اجرای قوانین بازدارنده و جدی تر برای مهار کرونا را 

مورد تاکید قرار داد و  شرایط و وضعیت کرونایی تهران را تشریح کرد.
وی با اشاره به این که پس از ۱۴ ماه از شیوع کرونا حادثه تلخی به لحاظ شیوع 
گسترده وچرخش ویروس کووید ۱۹در تهران رخ داده؛ استفاده از خرد جمعی و بهره مندی 

از نطرات اعضای ستاد مقابله با کرونا را ضروری ذکر کرد.
که  این  به  اشاره  با  تهران  در کالن شهر  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
شاهد  همچنان  شهری،  بین  و  نوروزی  سفرهای  از  ممانعت  بر  مبنی  تاکیدات  علیرغم 
نتیجه تراکم و تردد در واپسین هفته  افزود:  ایام تعطیالت بودیم،  ترددهای گسترده در 

های اسفند و تعطیالت نوروزی،  قرمز شدن 
شرایط کرونایی تمام مراکز کشور به لحاظ 

رنگ بندی کرونایی است.
لحاظ  به  تهران  استان  شرایط  زالی 
نامطلوب  و  پیچیده  را  ویروس  چرخش 
توصیف کرد و گفت: تهران در شرایط کامال 

قرمز کرونایی به سر می برد.
بیماری  مدیریت  عملیات  نده  فرما
کرونا در کالن شهر تهران ادامه داد: به جز 
بقیه شهرها و  قرچک، شهر قدس و مالرد 
قرمز  رنگ  به  تهران  شهر  و  استان  مراکز 

کرونایی درآمده است.
تابلوی کرونایی کشور نگران کننده است

وی با بیان این که تعداد کلی شهرهای آبی، زرد و نارنجی کشور به کمتر از ۱۲ شهر 
کاهش یافته تاکید کرد: تابلوی استانی، شهری، عمومی و کشوری بسیار نگران کننده است.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران افزود:  ۱۰5 بیمارستان 
تخصیص یافته به درمان بیماران کرونایی به چهار هزار و ۸۱۲ بیمار بستری خدمات ارایه 
می دهند و این درحالی است که از شب گذشته موارد بستری به شکل قابل  توجهی روبه 

افزایش است.
بستری ۲5 درصد از بیماران کرونایی در بخش مراقبت های ویژه بخش دیگری از 

سخنان دکتر زالی را به خود اختصاص داد.
وی افزود: فاصله قابل توجه بین بستری شدگان جدید کرونایی درمقایسه با ترخیص 

شدگان، نشان از تراز و باالنس منفی کرونا دارد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران از درانتطار بودن ۳۰۰ 

بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در انتظار بستری در بخش اورژانس بیمارستانها خبر داد.
زالی گستردگی و بازتوزیع پراکنده کرونا در سطح استان تهران را نگران کننده توصیف 
کرد وگفت: هیچ نقطه ای از مناطق ۲۲ گانه تهران وضعیت مطلوبی تری در مقایسه با سایر 

نقاط  کالن شهر پایتخت ندارد.
شرایط  ومتوفیان  کرونا  به  مبتالیان  تعداد  نظر  از  تهران  که  این  بر  تاکید  با  وی 
یکسان وهمگنی دارد اظهار کرد: بدون تردید ویروسی که امروز با آن  مواجه هستیم ویروس 

جهش یافته ایست که مبدا آن، ویروس کالسیک ووهان نیست.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران گفت: چرخش ویروس 

جهش یافته انگلیسی تابلوی عمومی کشور است.
افزایش بستری های کرونایی امروز، نتیجه ازدحام  و ترددهای متراکم آخر سال است

و  دانست  پررنگ  را  تهران  در  کرونا  بیماری  خانوادگی  خوشه های  باالرفتن  زالی 
و  از سرعت  نشان  را  انگلیسی  یافته  به ویروس جهش  اعضای خانواده  ابتالی عمومی 

چرخش باالی ویروس ذکر کرد.
به گفته وی، افزایش میزان بستری شدگان کرونایی امروز نتیجه ازدحام  و ترددهای 
متراکم آخر سال است بنابراین نتیجه سفرهای نوروزی در هفته آینده بیش از پیش بروز 

خواهد کرد.
زالی هفته آینده را هفته سخت و طاقت فرسا برای تهران پیش بینی کرد و افزود: آثار 
اصلی کرونا و نادیده گرفتن توصیه های پیشگیرانه در هفته های آینده مشخص خواهد شد.

وی در ادامه ضمن یادآوری شرایط پیچیده و دشوار تهران، اعمال محدودیت های 
بیشتر در تهران با هدف کاهش چرخش ویروس کرونا را خواستار شد.

وی اعمال محدودیت های جدید، حضور حداقل کارکنان بخش دولتی و خصوصی، 
تعطیلی جشنواره ها، نمایشگاهها و مراسم مذهبی و آیینی را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
با کفایت  و  به صورت کامل  قرمز  در شهرهای  باید محدودیت های کرونایی خصوصا 

الزم اعمال شود.
زالی تنها راه برون رفت از شرایط پیچیده و دشوار کرونایی را تعطیلی کامل شهر 
و اعمال محدودیت های بیشتر دانست و استمرار این محدودیت ها را تا رسیدن به حد 

استاندارد ضروری ذکر کرد.
وی گستردگی و بازتوزیع یکسان کرونا در سطح استان تهران را نگران کننده توصیف 
کرد وگفت: هیچ نقطه ای از مناطق ۲۲ گانه تهران وضعیت مطلوبی تری در مقایسه با 

سایر نقاط  کالن شهر پایتخت ندارد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران با بیان این که جان 
شمار زیادی از مردم در معرض خطر ابتال به کروناست، از شرایط شیوع گسترده کووید 
۱۹ در  کشور و تهران ابراز نگرانی کرد و اعمال تصمیمات سریع و بی کم و کاست را 

مورد تاکید قرار داد.
هدف  با  را  تهران  کامل  تعطیلی  وی 
کاهش زنجیره شیوع کرونا را مطالبه جدی 
کادر بهداشت، درمان و مردم دانست و تسریع 
برای  مناسبی  راهکار  را  واکسیناسیون  روند 
جدید  سویه های  شکل گیری  از  پیشگیری 

ویروس دانست.
بیمارستانهای  که  این  بیان  با  زالی 
خدمت دهنده به بیماران کرونایی درحال آماده 
باش کامل به سر می برند، بازتوزیع منطقی 
بیماران مبتال به کووید ۱۹در بیمارستانهای 
سطح شهر را برای ارائه خدمات مطلوب تربه 

مردم و کاهش فرسودگی کادر درمان دردستور کار قرار داد.
استفاده از درمان های سرپایی، داروهای خوراکی و تزریقی خصوصا در مراحل اولیه 
ابتال به کرونا، متوقف کردن کلیه اعمال نیمه ضروری و غیرضروری حداقل به مدت ۱۴ 
روز با نظر رییس و پزشک بیمارستان، پالسما درمانی و اختصاص باالترین سطح پوشش 
سبد خدمات بیمه ای از دیگر مواردی بود که فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالن شهر تهران به آن اشاره کرد.وی در ادامه با یادآوری این مهم که استان تهران به 
نقطه پرخطر کرونا نزدیک شده است، تعامل و همکاری کلیه نهادهای نظامی، انتظامی، 
ارگان ها و واحدهای بهداشتی و درمانی را با هدف ریشه کنی کرونا مورد تاکید قرار داد.

متمرکز شدن مراکز امداد هدایت سه گانه بیمار در تهران با هدف باز توزیع مناسب 
مبتالیان به کرونا بخش دیگری از مواردی بود که فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 

در کالن شهر تهران در این جلسه مطرح کرد.
وی  در بخش دیگری ازاین جلسه با بیان این که تجربیات مقابله با کرونا بیانگر این 
مهم است که تعطیلی کامل شهر »به معنای واقعی« می تواند با میزان قابل توجهی بار 
بیماری را بکاهد خاطرنشان کرد: هدف کاهش فعالیت مشاغل غیرضروری خلوت تر شدن 
شهر و اجرای بی کم و کاست طرح های بهداشتی موثری چون طرح شهیدسلیمانی است.

زالی ایجاد محدودیت های بیشتر و تعطیلی کامل تهران را نظری کامال فنی، علمی 
و کارشناسی دانست و اظهار امیدواری کرد که با اعمال محدودیت ها وکاهش تردد در 

هفته های پیش رو با کاهش بار بیماری روبرو شویم.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران با اشاره به دستاوردهای 
ارزنده طرح شهید سلیمانی، استمرار و  اجرای این طرح را با هدف ریشه کنی کرونا درگام 

چهارم مقابله با کرونا ضروری دانست.
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فروردین(  امروز)۱۹  از 
نه  خا لکان  ما می  تما ید  با
امالک  به  مربوط  اطالعات 
خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت 
نظر  از  آنها  کنند که وضعیت سکونت 
خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال 
زمینه  این  در  شود.  مشخص  مالیات 
شمولیت،  شرایط،  با  باید  صاحبخانه ها 
معافیت و چگونگی محاسبه مالیات بر 

خانه های خالی آشنا شوند. 
نون  قا مکرر   5۴ ده  ما طبق 
مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی 
از  بیش  جمعیت  با  شهرهای  در  واقع 
سامانه  استناد  به  که  نفر  هزار   ۱۰۰
»واحد  به عنوان  اسکان  و  امالک  ملی 
خالی« شناسایی شوند، از سال دوم به 
بر  مالیات  معادل  مالیات  مشمول  بعد 

اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات 

متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک 
و نیم )۱.5( برابر مالیات متعلقه

و  ه  را وزارت   ، راستا ین  ا در 
واحدهای  شناسایی  برای  شهرسازی 
که  اسکان  و  امالک  سامانه  خاالی 
اطالعات واحدهای مسکونی کشور در 
آن درج می شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ 
رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد و 
به این سامانه وظیفه  دیگری هم عالوه 
بر شناسایی خانه های خالی محول شد 
که شناسایی محل سکونت خانوار است 
و طبق قانون هر خانواری می تواند یک 
اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت 
و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از 
محل سکونت داشته باشد که این موارد 
بر  مازاد  اما  نمی شوند  مالیات  مشمول 
آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول 

مالیات می شود. 
همچنین، اگر این افراد واحدهای 
نباشند  خالی  اما  باشند  داشته  بیشتری 

مشمول مالیات نخواهد شد. 
گذشته  سال  در  که  نجا  آ ز  ا
سامانه های مرتبط برای اخذ مالیات از 
اعالم  آماده شد، طبق  خانه های خالی 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی نخستین 
مالیات از خانه های خالی در مرداد امسال 
و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن 

دریافت خواهد شد. 
 ۳۰۰ تاکنون  آمار  آخرین  طبق   

مالیات  اخذ  برای  مسکونی  واحد  هزار 
خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی 
 5۴ قانون  براساس  که  شده  معرفی 
مالیات های  قانون  از  بخشی  که  مکرر 
از  اعم  خانوارها  همه  است،  مستقیم 
مستاجر،  و  مالک  روستایی،  شهری، 
خود  اطالعات سکونتی  هستند  مکلف 
را در سامانه امالک و اسکان ظرف دو 

ماه ثبت کنند.
آغاز ثبت اطالعات ملک در سامانه 

امالک و اسکان ازامروز 
در این زمینه، بر اساس اعالم وزارت 
راه و شهرسازی، تمامی مردم باید از امروز 
پنجشنبه )۱۹ فروردین ۱۴۰۰( نسبت به 
ثبت امالک تحت تملک خود در سامانه 
amlak. نشانی  به  اسکان  و  امالک 

mrud.ir اقدام کنند. بنابراین، از فردا 
تمامی مالکان باید اطالعات مربوط به 
امالک خود را در سامانه امالک و اسکان 
ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر 
خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال 
مالیات مشخص شود؛ در این بین الزم 
است تا با جزئیات اخذ مالیات از خانه های 

خالی آشنا شوید.
لیات های  ما نون  قا اساس  بر 
مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای 
باالی ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه 
ملی امالک و اسکان کشور، در هر سال 
روز   ۱۲۰ از  بیش  مجموع  در  مالیاتی 
ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان 
مشمول  و  شده  شناسایی  خالی  خانه 

مالیات می شود.
خانه های خالی شهرهای کوچک و 

روستاها مشمول مالیات نمی شود
همچنین، مالک دو واحد مسکونی 
در شهر محل سکونت خود، مالک بیش 

از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند 
باشد،  خالی  روز   ۱۲۰ از  بیش  واحد 
هستند  مالیات  نوع  این  مشموالن  جز 
در  یکی  مسکونی؛  واحد  دو  مالک  اما 
شهر  در  یکی  و  سکونت  محل  شهر 
مالیات معاف  این  از  یا روستایی دیگر 

هستند.
در  واقع  خانه های  براین،  عالوه 
شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد 

اما باید در سامانه ثبت شوند.
از سوی دیگر، میزان مالیات برای  
در  حقیقی  اشخاص  خالی  خانه های 
ترتیب  به  سوم  و  دوم  اول،  سال های 
۶، ۱۲ و ۱۸ برابر است و جرائم مالیاتی 
برای خانه های خالی اشخاص حقوقی 
مالیات  برابر  دو  دولتی  دستگاه های  و 
اشخاص حقیقی است به گونه ای مالیات 
این افراد در سال های اول، دوم و سوم به 
تربیت معادل ۱۲، ۲۴ و ۳۶ برابر ارزش 

اجاره واحد محاسبه می شود. 
چگونگی  شدن  روشن  برای 
بحث  خالی  خانه های  مالیات  محاسبه 
را با یک مثال به پایان می بریم، به این 
با  مسکونی  واحد  یک  اگر  که  صورت 
ودیعه 5۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه 
دو میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی 
بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و 

۶۰۰ هزار تومان جریمه می شود.
***

افزایش ۸۱ درصدی هزینه خرید 
مسکن در تهران

خریداران مسکن در تهران باید به 
طور متوسط ۸۱ درصد بیش از گذشته 

برای خرید هزینه کنند. 
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت 

قیمت مسکن در پایان سال قبل نشان 
اسفند  در  شاخص  عدد  که  دهد  می 
۱۳۹۹ بر اساس ماه پایه فروردین ۱۳۹5 
به ۶۸۹,۹ رسید که نسبت به ماه قبل 

۳.۲ درصد افزایش داشته است.
 کاهش تورم نقطه ای

تغییر  درصد  نقطه ای،  تورم  نرخ 
عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه 
سال قبل است و این در حالی است که 
نرخ تورم نقطه ای در اسفند ماه ۱۳۹۹ 
به عدد ۸۱,۹ درصد رسیده است؛ یعنی 
واحد  یک  خرید  برای  خریداران  باید  
مسکونی در شهر تهران نسبت به اسفند 
۱۳۹۸ معادل ۸۱.۹ درصد بیشتر پرداخت 
کنند. تورم نقطه ای این ماه در مقایسه با 
ماه قبل)۹۱,۳( ۹.5 واحد درصد کاهش 

یافته است.
کاهش تورم ماهانه

ماهانه،  تورم  نرخ  از  منظور  اما 
ماه  قیمت  شاخص  عدد  تغییر  درصد 
جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل 
این   ۱۳۹۹ ماه  اسفند  در  که  می باشد 
اطالع به عدد ۳,۲ درصد رسیده است.

با  مقایسه  در  اسفند  ماهانه  تورم 
همین اطالع در ماه قبل )۴,۷ درصد(، 

۱.5 واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش تورم ساالنه

نرخ تورم ساالنه نیز درصد تغییر 
یک  در  قیمت  شاخص  اعداد  میانگین 
به  نسبت  جاری،  ماه  به  منتهی  سال 
شاخص دوره مشابه سال قبل می باشد.

 ۱۳۹۹ ماه  دی  ساالنه  تورم  نرخ 
عدد  به  تهران  شهر  مسکونی  امالک 
۷۸,۲ درصد رسیده است که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبل )۷5,۴(، ۲.۸ 

واحد درصد افزایش نشان می دهد.

رکورد شکنی عصر جدید با حمایت بیمه »ما«

برنامه تلویزیونی عصر جدید با حمایت بیمه »ما«، به عنوان بهترین 
ویژه برنامه تحویل سال تلویزیون شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه »ما« بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی 
مرکز تحقیقات رسانه ملی، ویژه برنامه تحویل سال عصرجدید شبکه سه 
سیما با حمایت شرکت سهامی بیمه »ما«، با ۷۰,5 درصد مخاطب و ۸۷ 

درصد رضایت رکوردشکنی کرد.
تلویزیونی  برنامه  از  با حمایت  »ما« در سال گذشته   بیمه  شرکت 
عصرجدید تالش کرد در کنار هنرمندان و دست اندرکاران تولید این برنامه، 
مسیر رشد و بلوغ شرکت کنندگان در این مسابقه را هموار و فرصت دیده 

شدن استعدادهای ایرانی را تامین کند.
گفتنی است در زمان ضبط و پخش برنامه، تمامی شرکت کنندگان در 
برنامه تلویزیونی عصرجدید تحت پوشش بیمه حوادث برای خطرات فوت 

یا نقص عضو دائم کلی و جزیی قرار گرفتند.

تمدید پنجمین جشنواره فروش بیمه هاي جامع عمر و پس 
انداز بیمه آسیا 

 به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، پنجمین جشنواره فروش بیمه 
هاي جامع عمر و پس انداز و مهر آسیا به دلیل استقبال مردم، تا پایان 

فروردین ۱۴۰۰ تمدید شد.
 بنا بر این گزارش،  پنجمین جشنواره فروش بیمه های عمر و پس 

انداز بیمه آسیا با جوایز ارزنده طالیی از  ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شده بود.
 پرداخت معادل حق بیمه عمر و پس انداز سال دوم به صورت واریز به 

اندوخته از دیگر جوایز برگزیدگان قرعه کشی این جشنواره است.
 بنابراین گزارش، از ویژگی های این جشنواره، افزایش متناسب در 
 ۷۰ آسیا)تخفیف  مهر  جامع  و  انداز  پس  و  عمر  جامع  نامه  بیمه  اندوخته 
درصدی در هزینه های اداری(، انجام آزمایش و معاینه رایگان متقاضیان 

خرید بیمه نامه است. 
 افزایش پوشش امراض خاص از 5 مورد به ۳۳مورد و افزایش سرمایه 
بیماری های خاص از 5۰۰میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال و همچنین افزایش 
سرمایه برای امراض خاص از ۳۰ درصد تا 5۰ درصد از امتیازات ممتاز فروش 
بیمه هاي جامع عمر و پس انداز در این جشنواره نسبت به سال گذشته است. 
 همچنین خریداران بیمه عمر و پس انداز بیمه آسیا در مدت برگزاری 
این جشنواره می توانند از تخفیفات ویژه در سایر رشته های بیمه ای بهره 
مند شوند از جمله فروش اقساطی بیمه شخص اتومبیل، ۲5 تا ۳5 درصد 
تخفیف ویژه در بیمه بدنه اتومبیل، ۷۰ درصد تخفیف در بیمه آتش سوزي 
منازل مسکوني و اماکن تجاری و اداری، ۳۰درصدتخفیف در بیمه های  
عمر و حوادث انفرادي و گروهي، 5۰ درصد تخفیف در بیمه های جامع 
های  ساختمان  مالکین  و  مدیر  مدیره،  هیأت  مسئولیت  شامل  مسئولیت 
تجاری،اداری و مسکونی و سرویس کاران آسانسور  ، ۲۰ درصد تخفیف در 
بیمه درمانی مسافرت به خارج از کشور و ۱۰ درصد تخفیف در بیمه های 

باربری)وارداتی،صادراتی یا داخلی (.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حجت اله صیدی قدردانی کرد
بانک صادرات ایران بر سکوی نخست واگذاری اموال مازاد

بانک صادرات ایران رتبه برتر در شاخص واگذاری دارایی های مازاد 
بانک ها در بین بانک های دولتی و خصوصی شده را کسب کرد و به همین 
مناسبت در این شاخص و شاخص اصالح ساختار مالی مورد تقدیر وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در جلسه شورای عالی مدیران این وزارتخانه که با حضور مدیران عامل 
بانک های کشور برگزار شد، با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک صادرات 
ایران در فروش و واگذاری دارایی های مازاد خود در سال ۹۹ قدردانی کرد.

در بخشی از تقدیرنامه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
ایران آمده است: با توجه به اهمیت  خطاب به مدیرعامل بانک صادرات 
توان  افزایش  تولید،  از  پشتیبانی  و  اقتصاد  مالی  تأمین  در  بانک ها  نقش 
تسهیالت دهی و تخصیص بهینه منابع بانک، از مهم ترین اقداماتی است 
که می توان در حمایت از بخش های مختلف انجام داد. در همین خصوص، 
واگذاری اموال مازاد که هم چالش انجماد دارایی ها را مرتفع و هم افزایش 
بهره وری را در پی خواهد داشت، به عنوان یک تکلیف قانونی، مورد تأکید 
رئیس جمهور محترم و همواره یکی از اولویت های وزارت امور اقتصادی و 

دارایی در هدایت منابع بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به ارزیابی های صورت 
گرفته در بخش واگذاری دارایی های مازاد بانک ها به عملکرد موفق بانک 
صادرات ایران در این بخش اشاره کرد و از کسب رتبه برتر این بانک در 
واگذاری دارایی های مازاد در بین بانک های دولتی و خصوصی شده قدردانی 
کرد.گفتنی است در این جلسه همچنین در شاخص اصالح ساختار مالی از 

عملکرد بانک صادرات ایران قدردانی شد.
تولید  موانع  رفع  قانون  تصویب  با  همزمان  ایران  صادرات  بانک 
رقابت پذیر در سال ۹۴، فروش اموال و دارایی های مازاد خود را با جدیت 
در دستور کار قرار داد و در سال ۱۳۹۹ موفق شد تعداد ۴۲۲ رقبه از امالک 

مازاد خود به بهای بالغ بر ۷ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال را واگذار کند.
این بانک همچنین با هدف چابک سازی و اصالح ساختار مالی، تجهیز 
و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش های تولیدی کشور، در سال ۹۴ حدود 
۱۰۳ رقبه ملک به بهای بیش از 5۹۱ میلیارد ریال، در سال ۹5 تعداد ۱۴۷ 
رقبه ملک به بهای بالغ بر ۸۷۱ میلیارد ریال، در سال ۹۶ حدود ۴۱۱ رقبه 
ملک مازاد به بهای سه هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال، در سال ۹۷ تعداد 5۳۳ 
رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال و در سال ۹۸ نیز 
۴۷5 رقبه ملک به بهای ۹ هزار میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل 
از آن را در مسیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی 
کشور قرار داده است. فروش این اموال و دارایی ها بر اساس نقشه  راه و 
برنامه های عملیاتی ابالغ شده بانک صادرات ایران، در مسیر عمل به قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر، چابک سازی و اصالح ساختار مالی، تجهیز و 
مصرف بهینه منابع و تقویت بخش های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد.

افزایش 40 درصدی ظرفیت ایستگاه تزریق گاز پارسی 
ظرفیت ایستگاه تزریق گاز ۷۰۰ پارسی با راه اندازی یک دستگاه توربوکمپرسور، 

۴۰ درصد افزایش یافت و تزریق در میدان پرنج نیز امکانپذیر شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پژمان 
قضایی پور، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، گفت: این ردیف 
دارای تنها توربین سه محوره در سطح مناطق نفت خیز جنوب است که ظرفیت 
ایستگاه تزریق گاز ۷۰۰ پارسی را حدود ۴۰ درصد افزایش داده و امکان تزریق در 

میدان پرنج را نیز فراهم آورده است.
وی افزود: راه اندازی و به کارگیری این توربوکمپرسور به واسطه تحریم ها میسر 
نشده بود و بسیاری از سیستم ها و بخش های این توربوکمپرسور نواقصی داشت، 
به نحوی که امکان راه اندازی و کارکرد مستمر آن بدون پشتیبانی فنی و قطعاتی 
سازنده اصلی بسیار مشکل و امکان ناپذیر به نظر می رسید. بسیاری از سیستم های 
این توربوکمپرسور و قطعات آن بازطراحی یا تغییر طراحی و نقص های این ماشین 
با تکیه بر دانش فنی  و مهندسی موجود در سطح مناطق نفت خیز جنوب برطرف 
شد و در ابتدای سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست، این 

توربوکمپرسور راه اندازی شد و بدون اشکال در سرویس عملیاتی قرار گرفت.
قضایی پور گفت: راه اندازی این توربوکمپرسور با استفاده از توانمندی و دانش 
کارشناسان و متخصصان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در بخش های 
تعمیرات مکانیک، برق، ابزاردقیق، راه اندازی و فرآیند و مشارکت مدیریت تولید 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بدون حضور شرکت سازنده و هزینه ارزی، در 
کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد، به طوری که حدود ۱۰۰ میلیارد ریال صرفه  جویی 

مستقیم در بر داشته است.
وی عنوان کرد: ایستگاه تزریق گاز ۷۰۰ پارسی از راهبردی ترین ایستگاه های 
تزریق گاز در سطح شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که امکان تزریق گاز 

در میدان نفتی پارسی را فراهم می آورد.

بهبود چشم انداز اقتصادی قیمت نفت را افزایش داد
قیمت شاخص نفت خام برنت روز چهارشنبه با ۳۴ سنت افزایش به ۶۳ دالر 
و ۸ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا با ۳۲ سنت افزایش به 5۹ دالر و 

۶5 سنت برای هر بشکه رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت 
روز سه شنبه )۱۷ فروردین ماه(، ۶۲ دالر و ۷۴ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 

آمریکا 5۹ دالر و ۳۳ سنت بود.
قیمت نفت امروز افزایش یافت، زیرا چشم انداز رشد اقتصادی جهان به دلیل 
افزایش واکسیناسیون ویروس کرونا بهبود یافته است. افزون بر این، گزارشی 
بزرگ ترین مصرف کننده  متحده،  ایاالت  خام  نفت  ذخیره سازی  که  داد  نشان 
 )ANZ( سوخت جهان، کاهش یافته است.تحلیلگران بانک استرالیایی ای ان زی
در یادداشتی اعالم کردند: خوش بینی به چشم انداز اقتصادی جهان سبب بهبود 

شرایط روانی بازار نفت خام شده است

تمجید تولیدکننده بزرگ نفت شیل از اوپک
شرکت آمریکایی تولیدکننده نفت خام شیل ذکاوت اوپک برای متوازن 

کردن بازار نفت را ستود.
سازمان  از  پترولیوم  اکسیدنتال  بلومبرگ، شرکت  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( به دلیل 
مدیریت بازارهای نفت خام هنگام سقوط تاریخی پارسال آن تمجید و اعالم کرد 

صنعت شیل ایاالت متحده از تالش های این ائتالف قدردانی می کند.
ویکی هولوب، مدیرعامل این شرکت، در کنفرانسی گفت: این ائتالف در 
نحوه برخورد و روش انجام کار درخشان عمل کرد، همه شرکت های نفت و گاز 

ایاالت متحده قدردان تالش های اوپک پالس هستند.
اوپک پالس و شیل ایاالت متحده آمریکا در بخش عمده ای از دهه اخیر دو 
رقیب تلقی شده اند و با رشد سریع صنعت نفت آمریکا، این کشور بخشی از سهم  
بازار نفت و قدرت کنترل آن را از رقیب خود گرفت. این در حالی است که ایاالت 
متحده سال گذشته حدود ۲ میلیون بشکه در روز یعنی ۱5 درصد تولید خود را از 
دست داد و رشد آینده این کشور به دلیل دسترسی کم تولیدکنندگان به سرمایه و 

تقاضای سهامداران برای بازده نقدی بیشتر با تولید بیشتر، به چالش کشیده شد.
هولوب گفت: برای بازگشت ایاالت متحده آمریکا به اوج تولید خود و رسیدن 
آن به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز که در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ رخ داد، 

سرمایه گذاری بیش از حدی الزم است.
وی انتظار دارد که اوپک بخشی از محدودیت عرضه خود را تسهیل کند، اما 

نه به مقداری که بیش از تقاضای جهانی در نیمه دوم امسال باشد.
مدیر اجرایی اکسیدنتال گفت: آنها در تالش اند به توازن عرضه و تقاضا 
بازگردند، بسیاری از کشورهای جهان نیاز دارند که قیمت نفت به ۶۰ یا ۷۰ یا ۸۰ 
دالر برای هر بشکه برسد و فکر می کنم سرانجام در سال ۲۰۲۲ به قیمت ۷۰ 

دالر برای هر بشکه یا بهتر از آن برسیم.
قیمت نفت خام برنت امسال حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۶۲ 

دالر برای هر بشکه رسیده است.

آغاز ثبت اطالعات ملک در سامانه امالک و اسکان ازامروز ؛

جریمه های سنگین در انتظار خانه های خالی!
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زیر نظر: محمد امامی

بازگشت نفت ایران بازارها را 
شوکه نخواهد کرد

با آمریکا برای  با آغاز مذاکرات غیرمستقیم  گلدمن ساکس همزمان 
بازگشت به برجام پیش بینی کرد بازگشت نفت ایران به بازار، باعث شوکه 
شدن بازار نخواهد شد و بازگشت کامل نفت ایران حداقل تا تابستان سال 

آینده زمان خواهد برد.
تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی اعالم کردند با نظر می رسد 
اکنون که اوپک پالس در حال مدیریت خروج از توافق کاهش تولید است، 
تغییر جهت  برجام  به  ایران  احتمالی  بازگشت  به سوی  نگرانیهای عرضه 

پیدا خواهد کرد.
آمریکا درباره توافق هسته ای ایران با دیپلماتهای اروپا، روسیه و چین 

در وین وارد مذاکرات غیرمستقیم شده است.
علیه صادرات  ترامپ  دولت  زمان  در  تحریمهایی که  در حال حاضر 
نفت ایران وضع شد، باعث شده است بسیاری از خریداران در سراسر جهان 
به دلیل واهمه از مجازات آمریکا، قادر به خرید نفت ایران نباشند. با این 
حال جو بایدن، رییس جمهور آمریکا تمایل خود را برای بازگشت به توافق 
هسته ای اعالم کرده است مشروط بر این که ایران به طور کامل به تعهدات 

برجامی خود برگردد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اظهار کرد: انتظار نداریم 
پیشرفت اولیه یا فوری داشته باشیم زیرا انتظار داریم این مذاکرات دشوار 
باشد اما بر این باوریم که مذاکرات با شرکایمان و مذاکرات شرکایمان با 

ایران گام مثبتی به جلو خواهد بود.
گلدمن ساکس پیش بینی کرد رسیدن به توافقی که به برچیده شدن 
کامل تحریمها علیه ایران منجر شود، ماهها زمان خواهد برد. گروه اوپک 
پالس طی این مدت رویدادها را زیر نظر خواهد داشت و اگر الزم باشد 
بازار  به  ایران  نفت  بازگشت  برای  را  فضا  تا  داد  خواهد  تغییر  را  سیاستها 

فراهم کند.
گلدمن ساکس همچنان به نفت خوش بین است و انتظار دارد عالوه بر 
دو میلیون بشکه در روز تولیدی که قرار است عربستان سعودی و متحدانش 
در فاصله ماه مه تا ژوییه احیا کنند، تقاضای قوی، افزایش تولید اوپک پالس 

به میزان دو میلیون بشکه در روز دیگر در سه ماهه سوم را ایجاب کند.
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صاد
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زیر نظر: بهنام مومنی

عضو اتاق بازرگانی تهران:
قراردادن تمام تخم مرغ ها در سبد چین، 

منطقی نیست! 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید در هر قراردادی، دو 
طرف به فکر منافع ملی خود هستند و ایران نیز باید همین هدف را دنبال کند.

محمدرضا نجفی منش، اظهار کرد: آنچه که فعال میان ایران و چین امضا 
شده، یک توافق کلی یا سند همکاری ۲5 ساله است که نه در آن عدد و رقمی 
وجود دارد و نه از قرارداد همکاری در حوزه های مختلف حکایت می کند. از اینرو 

منفی  یا  مثبت  جنبه های  تحلیل 
ماجرا وقتی هنوز قراردادی وجود 
دارد به دور از واقعیت خواهد بود.

بخش   ، ی و گفته  به 
موضوع  این  همواره  خصوصی 
رابطه  که  کرده  مطرح  را  مهم 
مختلف  کشورهای  با  اقتصادی 
اولویت  یک  عنوان  به  جهان 
شناخته می شود و همانطور که باید 
با چین به عنوان یک قدرت بزرگ 
اقتصادی تعامل داشت، رابطه باید 
با دیگر کشورهای جهان و دیگر 

قطب های اقتصادی جهان نیز ادامه یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره جایگاه فعلی چین در 
صنعت خودروسازی، گفت: این کشور در سال های گذشته فعالیت گسترده ای 
را در حوزه خودرو آغاز کرده و میزان تولیدات خود را نیز افزایش داده است. با 
این وجود از زمان شیوع کرونا با کاهش جهانی تقاضا، تولیدات چین نیز کاهش 
یافته و در این مدت، ایران در کنار دو کشور دیگر، تنها تولیدکنندگان خودرویی 

بوده اند که با وجود کرونا، تولیدات خود را افزایش دادند.
توافق همکاری،  این  از  آیا پس  این سوال که  به  پاسخ  در  نجفی منش 
چینی ها ساختار صنعت خودرو ایران را تغییر خواهند داد، بیان کرد: چینی ها در هر 
توافقی به دنبال منافع خود هستند، همانطور که ما نیز در قراردادها باید به منافع 
خود فکر کنیم. از این رو اینکه ایران شرایط صنعت خودرو خود را به چه سمتی 
ببرد و از تولیدکنندگان چگونه حمایت شود که امکان عقد قرارداد یا مشارکت با 
طرف های چینی را داشته باشند اهمیت فراوانی دارد. از سوی دیگر ما باز تاکید 
می کنیم که قراردادن تمام تخم مرغ ها در سبد چین، منطقی نیست و باید این 

مشارکت و همکاری با سایر کشورهای جهان نیز ادامه یابد.
وی افزود: در دوره تحریم، بسیاری از قطعاتی که ورود آنها به ایران دشوار 
شده بود، با تولید داخل پوشش داده شد، هرچند ما هنوز در مواد اولیه، واردات داریم 
و چین یکی از تامین کنندگان این 
مواد است. از این رو دیگر نه چین 
مانند سال های گذشته، در صنعت 
و  ندارد  گفتن  برای  حرفی  خودرو 
نه ما مانند سال های نه چندان دور 
واردات  به  نیاز  تولید خودرو،  برای 
که  زمانی  تا  داریم.  قطعه  گسترده 
آنچه  شود،  نهایی  چین  با  قرارداد 
که بیشترین اهمیت را دارد، حفاظت 
از داشته ها و دستاوردهای کشور در 
تولید و تالش برای به دست آوردن 

منافع در قرارداد با خارجی هاست.

به  رسیدگی  و  بازرسی  معاون 
تشکیل  از  حمایت  سازمان  تخلفات 
پرونده تخلف برای حدود ۶۰۰ مرغداری 
به دلیل احتکار یا عرضه خارج از شبکه 

خبر داد.
رسانی  اطالع  شبکه  گزارش  به 
)شاتا(، سیدجواد  ایران  تجارت  و  تولید 
احمدی اظهار کرد: پس از التهابات ایجاد 
شده در بازار مرغ و عدم عرضه کافی 
این محصول به بازار و دریافت گزارشاتی 
از  مرغداران  از  برخی  اینکه  بر  مبنی 
یا  بازار خودداری کرده  به  عرضه مرغ 
عرضه  شبکه  از  خارج  را  تولیدی  مرغ 
می نمایند، موضوع در دستور کار این 

سازمان قرار گرفت.
وی ادامه داد: طی بازرسی های 
واحد   ۳۰۰۰ به  نزدیک  از  شده  انجام 
سازمانهای  بازرسان  توسط  مرغداری 
در  استانها  تجارت  و  معدن  صنعت، 
 5۷۳ گذشته،  روزه   ۲۰ زمانی  بازه 
مبادرت  که  مرغ  کننده  تولید  واحد 
شبکه  از  خارج  عرضه  یا  احتکار  به 
از  پس  و  شناسایی  بودند،  کرده  مرغ 
از یک  بیش  ارزش  با  پرونده  تشکیل 
هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، به تعزیرات 

حکومتی معرفی شدند.
به  رسیدگی  و  بازرسی  معاون 
به  اشاره  با  حمایت  سازمان  تخلفات 
در  سازمان  این  شده  انجام  اقدامات 
ها  کشتارگاه  ها،  مرغداری  از  بازرسی 
و عمده فروشان و خرده فروشان مرغ 
اظهار کرد: با توجه به وضعیت نابسامان 
بازرسان  اخیر  ماههای  در  مرغ  بازار 
استانها  صمت  سازمان  و  سازمان  این 
برای  دولت  سیاستگذاری  با  همگام 
صیانت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان، 

التهاب  کمک به برقراری ثبات و رفع 
و ناامن سازی فضا برای سودجویان، با 
بهره گیری از تمام ظرفیت و امکانات 
و  ها  نظارت  تشدید  به  نسبت  موجود 
بازرسی ها از این مراکز در سراسر کشور 

اقدام کردند.
احمدی با بیان این مطلب افزود: 
از تعداد کل این بازرسی ها که در طی 
بازه زمانی ۲۰ روزه )۲۶ اسفند ۱۳۹۹ 
تا ۱5 فروردین ۱۴۰۰( انجام شد، 5۷۳ 
واحد متخلف که اقدام به احتکار و عرضه 

خارج از شبکه مرغ با سن باالی ۷ هفته 
تعزیرات  به  و  شناسایی  بودند،  کرده 

حکومتی معرفی شدند.
به  ورسیدگی  بازرسی  معاون 
دامه  ا در  حمایت  سازمان  تخلفات 
تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده های 
تخلف این واحدها بالغ بر یک هزار و 
۱۷۰ میلیارد ریال بوده است که جهت 
سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی 
به تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شد.

احمدی در ادامه با تذکر به برخی 
از واحدهای مرغداری که در این برهه 
شبکه  از  خارج  عرضه  و  احتکار  قصد 
بازرسان  را دارند، گفت:  محصول خود 
این سازمان با جدیت و مطابق قانون با 

آن ها برخورد خواهند کرد.
به  ورسیدگی  بازرسی  معاون 
عموم  از  حمایت،  سازمان  تخلفات 
شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، 
عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، عدم 
فروش  از  امتناع  تقلب،  فاکتور،  صدور 
اجباری  کاال، عدم درج قیمت، فروش 
کاال و خدمات مراتب را به تلفن ۱۲۴ 

اعالم کنند.

معاون بازرسی سازمان حمایت اعالم کرد:

معرفی ۶00 مرغداری متخلف به تعزیرات حکومتی
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فناوری  معاون علمی و 
رئیس جمهوری با حضور در 
استان  فناوری  و  علم  پارک 
سمنان واقع در شهرستان شاهرود چهار 

طرح این پارک را افتتاح کرد.
یک  سفر  قالب  در  ستاری  سورنا 
روزه به استان سمنان، فاز یک ساختمان 
رشد  مرکز  فناوری،  رویش  کارگاهی 
انرژی  آب،  نوآوری  مرکز   ،  ۲ شماره 
فناوری  و  نوآوری  مرکز  کشاورزی،  و 
صنایع  و  معدن  شناسی،  زمین  های 
فناوری  و  علم  پارک  در  واقع  معدنی 

استان سمنان را افتتاح کرد.
رویش  های  ه  رگا کا مجموعه 
قلو  دو  ساختمان   ۲ شامل  فناوری 
و  هزار   ۲ مساحت  با  یک  هر  مجزا، 
۱۰۰ مترمربع و در مجموع چهار هزار 
شکل  یک  قالب  در  مترمربع   ۱۰۰ و 
شرکت  گیری  بهره  برای  هندسی، 
های دانش بنیان و واحدهای تولیدی 
در بخش شمالی اراضی پارک علم و 
شده  طراحی  سمنان  استان  فناوری 
 ۱۳۹۸ از سال  آن  اجرایی  عملیات  و 

آغاز شده بود.
ایجاد  مرکز  این  ساخت  از  هدف 
برای  کارگاهی  و  کاری  فضاهای 
فعالیت واحدهای فناور و شرکت های 

تولید  از  حمایت  هدف  با  بنیان  دانش 
اراضی  در  بنیان  دانش  محصوالت 
نتایج  سازی  تجاری  از  حمایت  پارک، 
تحقیقات و فناوری های در حال توسعه، 
فناور  واحدهای  بین  افزایی  هم  ایجاد 
طریق  از  بنیان  دانش  های  شرکت  و 
مبادله موثر اطالعات، همکاری و بهره 
برداری از زیرساخت های پارک، ایجاد 
ایجاد مرکز منطقه  برای  بستر مناسب 
ای انتقال فناوری، ارائه آموزشهای الزم 
مدیریتی، مالی و بازاریابی به واحدهای 
مستقر به منظور تقویت دانش مدیریت 

کسب و کار جهت افزایش احتمال بقا 
بازار و  این واحدها در  امکان رقابت  و 
توانمندسازی استارتاپ ها، شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور نوپا است.

سازی  فراهم  در  تسریع  هدف  با 
فناور  واحدهای  برداری  بهره  امکان 
متقاضی از فاز نخست، عملیات تکمیلی 
سرعت  با   ۱۳۹۹ سال  ماه  شهریور  از 
با بیش  بیشتری پیگیری شده و طرح 
آماده  فیزیکی،  پیشرفت  درصد   ۹5 از 
فناور  واحدهای  گیری  بهره  و  استقرار 

متقاضی است.

شده  هزینه  اعتبارات  مجموع  از 
 ۲۰ مبلغ   تاکنون  طرح،  احداث  برای 
موافقت  قالب  در  ریال  میلیون  هزار 
نامه متبادله، از محل اعتبارات معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین 

و پرداخت شده است.
ستاری در سفره یک روزه خود به 
وفناوری  علم  پارک  از  استان سمنان 
مستقر  شاهرود  شهر  در  که  استان 
های  شرکت  از  و  کرده  بازدید  است 
ICT و ماشین آالت نیز بازدید  حوزه 

می کند.

معاون رئیس جمهوری پارک علم و فناوری شهرستان شاهرود را 
افتتاح کرد

کشف ۶۶0 کیلو تریاک از یک پژو در گلستان

ســردار محمــد ســعید فاضــل دادگــر بعدازظهــر ســه شــنبه در گفتگو 
بــا خبرنــگاران اظهارکــرد: مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر اســتان 
ــی از  ــایی یک ــه شناس ــق ب ــی موف ــات اطالعات ــری اقدام ــس از یکس پ

ســوداگران مــرگ شــدند.
ــای  ــی ه ــا بررس ــزود: ب ــتان اف ــتان گلس ــی اس ــده انتظام  فرمان
تخصصــی مشــخص شــد متهــم قصــد جابجایــی مــواد افیونــی بــا یــک 
دســتگاه ســواری پــژو از شــرق کشــور بــه گلســتان را دارد کــه بالفاصلــه 
تیمــی ویــژه از مامــوران بــه محورهــای ورودی اســتان اعــزام شــدند. 

وی گفــت: بــا هوشــیاری مامــوران، خــودرو مــورد نظــر بــه محــض 
ورود بــه گلســتان شناســایی و در فرصتــی مناســب طــی عملیاتــی ضربتی 
متوقــف و در بازرســی از ایــن خــودرو، ۶۶۰ کیلــو تریــاک کشــف و یــک 

متهــم هــم دســتگیر شــد. 
فاضــل دادگــر خاطرنشــان کــرد: مقابلــه قاطعانــه با ســوداگران مرگ 
در دســتور کار پلیــس گلســتان قــرار دارد بــه طــوری کــه از ابتــدای ســال 
جــاری تــا کنــون بیــش از یــک تــن و ۷۰۰ کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر 
در ســطح اســتان کشــف کــه میــزان کشــفیات نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل ۲۹۶ درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد. 
وی گفــت: همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی ۱5 نفــر از عناصــر قاچاق 
مــواد مخــدر در اســتان گلســتان شناســایی و دســتگیر کــه نســبت بــه 

مــدت مشــابه ۱5۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.
فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد: ضمنــًا در اجــرای طــرح 
ــال  ــدای س ــا از ابت ــارک ه ــر و پ ــر در معاب ــادان پرخط ــع آوری معت جم
جــاری تعــداد ۶۶۰ معتــاد متجاهــر جمــع آوری و تحویــل کمــپ هــای 

تــرک اعتیــاد شــدند

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی :

افزایش ۱4 درصدی جابجایی کاال در استان مرکزی

معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
از افزایــش ۱۴ درصــدی جابجایــی کاال در ســال ۱۳۹۹ نســبت بــه مــدت 

مشــابه آن در ســال ۱۳۹۸ خبــر داد.
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــی اداره کل راه ــط عموم ــزارش رواب ــه  گ ب
جــاده ای اســتان مرکــزی، امیــری معاون حمــل و نقــل اداره کل راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی گفــت: ۲۱.۳۳5.5۳۸ تــن کاال 
در ســال ۱۳۹۹ از مبــدأ اســتان مرکــزی بــه اقصــی نقــاط کشــور جابجــا 

شــده اســت.
وی افــزود: در ســال ۱۳۹۸ از مبــدأ اســتان مرکــزی ۱۸ میلیــون و 
۶۸۶.۶۸۲ تــن بــار جابجــا شــده بــود کــه بــا تــالش و همــت مضاعــف 
راننــدگان نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی و ۱۳۴ شــرکت حمــل و نقــل 
کاالی فعــال در اســتان ایــن رقــم در ســال ۱۳۹۹ بــا رشــد ۱۴ درصــدی 

مواجــه شــد.
امیــری خاطرنشــان کــرد: بیشــترین تنــاژ بــار حمل شــده در اســتان 
مرکــزی در ســال ۱۳۹۹ از مبــدأ شهرســتانهای اراک، ســاوه و دلیجــان 
ــه  و بیشــترین مقصــد آن اســتان های تهــران و اصفهــان  صــورت گرفت
ــتان  ــده از اس ــل ش ــار حم ــد از ب ــب ۱۷ و ۱۲ درص ــه ترتی ــه ب ــوده ک ب

مرکــزی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــورت  ــتان بص ــد از کاالی اس ــدود ۱۱ درص ــرد: ح ــح ک وی تصری
درون اســتانی و ۸۹ درصــد از آن بــه خــارج اســتان حمــل شــده  اســت. 
بــه گفتــه معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــده در  ــل ش ــد از کاالی حم ــدود ۳۸ درص ــزی ح ــتان مرک ــاده ای اس ج
ــاختمانی، ۳۱ درصــد  ــی و س ــای معدن ــروه کااله ــه گ ــق ب ــتان متعل اس
گــروه کاالهــای شــیمیایی و ۳۱ درصــد دیگــر مربــوط بــه ســایر اقــالم 

حمــل شــده مــی باشــد.
امیــری در پایــان بــا توجــه بــه اهمیــت نــاوگان حمــل و نقــل بــرون 
شــهری اســتان مرکــزی ضمــن اشــاره بــه حمایــت اداره  کل راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی از شــرکتها و راننــدگان وابســته 
در قالــب تشــکیل اکیــپ هــای نظــارت حمــل و نقــل در سراســر اســتان 
ــت  ــری گش ــرح سراس ــرای ط ــتای اج ــال ۱۳۹۹ و در راس ــت: در س گف
دروازه ای، بــا اســتقرار کارشناســان ایمنــی و ترافیــک و حمــل و نقــل در 
محــل پاســگاه های پلیــس راه اســتان، اقــدام بســیار موثــری در کنتــرل 
نــاوگان و مبــارزه بــا قاچــاق کاال بــه عمــل آمــده اســت کــه امیدواریــم با 
اســتمرار ایــن اقــدام در ســال جدیــد نیــز بتوانیــم از تخلفــات احتمالــی در 
سیســتم نــاوگان حمــل و نقــل جلوگیــری و درصــورت لــزوم بــا متخلفین 
برخــورد قانونــی الزم را بعمــل آوریــم تا روز به روز شــاهد رشــد اقتصادی 

در ســطح اســتان در حــوزه حمــل و نقــل باشــیم.

مانع زدایی« در شهرکهای  »لزوم  فرهنگ  بر  تاکید 
صنعتی

صنعتی  شهرکهای  در  زدایی«  مانع  »لزوم  فرهنگ  باید  امسال 
بنحو شایسته شکل بگیرد. دکتر عقاب نشین در جلسه شورای معاونین 
سال«تولید؛  در  کرد:   تاکید  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت 
پشتیبانی ها،مانع زدایی ها« تمامی پرسنل  شرکت شهرک های صنعتی 
تالش  صنعتی  شهرکهای  شکوفایی  رشد  در  بسزایی  نقش  استان 

. باشند  مضاعف داشته 
 وی با بیان این که عمل به فرامین مقام معظم رهبری در تمامی زمینه ها 
موجب حل تمامی مشکالت کشور می شود، گفت: انتخاب شعار سال، نکات 
بسیار مهم و قابل توجهی دارد که بیان می کند بایستی پشتیبانی ها از تولید 

انجام بگیرد و هم موانع موجود بر سر این راه برداشته شود. 
وی اظهار کرد: هدف از این جلسه این است که با روحیه جهادی و 
ایثار در جهت تحقق شعار سال کوشا باشیم  تا در جهت تحقق این شعار با 

همدلی به فرامین مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم.
استان   رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
افزود؛ هر یک از کارکنان موظف هستند تا موانع موجود در حیطه خدمات 
رسانی به صنعتگران را در حوزه خود شناسایی کرده و نسبت به رفع آن با 

پیشنهادات خود راه حلی برای رفع موانع اقدام نمایند.

سیاست سازمان جیره بندی آب شرب در اصفهان نیست
حســین اکبــری در خصــوص برخــی اخبــار مبنــی بــر احتمــال جیــره 
بنــدی آب در اصفهــان، اظهــار کــرد: متاســفانه بارش ها در شــرایط نرمالی 
قــرار نــدارد و بــا توجــه بــه اینکــه بــارش هــا ۳۳ درصــد زیــر حــد نرمــال 

اســت، اکنــون ذخیــره ســد زاینــده رود حــاد اســت.
وی افــزود: در ایــن شــرایط نیازمنــد اقدامات فنی، توســعه زیرســاخت 
هــا و تکمیــل ســامانه اضطــراری آبرســانی هســتیم، در اولویــت دوم نیــز 

عملکــرد و مدیریــت مصــرف آب توســط مردم ضــرورت دارد.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان تصریــح کــرد: مــد نظــر شــرکت آب و فاضــالب اســتان در هیچ 
زمانــی، جیــره بنــدی آب شــرب نبــوده و نیســت و اگــر مــردم مدیریــت 
مصــرف را ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد، مــی تــوان بــدون جیــره بنــدی 

و محدودیــت، از شــرایط موجــود عبــور کنیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه اصفهانــی هــا همــواره یــاد گرفتــه اند در شــرایط 
ســخت بــا مدیریــت و روش هــای بهتــر در مصــرف آب صرفــه جویــی 
کننــد، افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه تجهیــزات کاهنــده مصــرف بیــن 
۳۰ تــا 5۰ درصــد مصــرف آب را کاهــش مــی دهــد، از ســوی دیگــر بــا 
توجــه بــه شــیوع کرونــا، مصــرف آب بیــن ۱۲ تــا ۱۶ درصــد مصــرف آب 
افزایــش پیــدا کــرد، بنابرایــن شــرایط ســخت تــری را نســبت بــه ســال 

هــای غیرکرونایــی داریــم.
ــه نرمــال  ــر اینکــه در شــرایط پیــک نســبت ب ــا تاکیــد ب اکبــری ب
حــدود ۳ متــر مکعــب بــر ثانیــه کمبــود آب داریــم، چراکــه ظرفیــت آبــی 
۳.۲ مترمکعبــی چــاه هــای فلمــن را بــه دلیل خشــکی زاینده رود از دســت 
داده ایــم، تصریــح کــرد: هــم و غــم مجموعــه آبفــا و شــرکت آب منطقــه 
ای و مدیریــت اســتان ایــن اســت تــا فــاز اول و اضطــراری ســامانه دوم 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ را کــه جبــران ایــن بخــش از آب دســت رفتــه 

اســت را تــا پایــان خــرداد وارد مــدار بهــره بــرداری کنــد.
وی اضافــه کــرد: اگــر ایــن ســامانه بــه هــر دلیــل وارد مــدار نشــد، 
راهــکار دوم، مدیریــت مصــرف آب و فرهنگســازی در ایــن حــوزه اســت.

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســاختار شــرکت آب و فاضــالب مقدمات 
و زیرســاخت هــای جیــره بنــدی آب ایجــاد شــده اســت، گفــت: از تعهدات 
ــا طبقــه اول آب را تحویــل دهیــم و در  ــا ایــن اســت کــه حداقــل ت آبف
صــورت همراهــی مشــترکان مــی تــوان تــا طبقــه دوم تامیــن آب داشــته 

باشــیم، امــا در مجمــوع سیاســت مــا جیــره بنــدی آب شــرب نیســت.

شهرستان های  بین  ارتباطی  محور  از  بهره برداری 
سیروان- بدره در استان ایالم 

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان ایــالم گفــت: بــا بهره بــرداری از 
ــه آنهــا ۸5  ــدره فاصل مســیر ارتباطــی بیــن شهرســتان های ســیروان- ب

ــود. ــر می ش ــر کوتاه ت کیلومت
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی)ایالم(، مدیــرکل 
ــازی  ــرح راه س ــه از ط ــدی ک ــالم در بازدی ــتان ای ــازی اس راه و شهرس
ســیروان – بــدره داشــت، گفت:ایــن طــرح یکــي از پــروژه هــاي مهــم 
اســتان اســت و عــالوه بــر ایــن که مســیر ارتباطی دو شهرســتان ســیروان 
و بــدره را ۸5 کیلومتــر کوتاهتــر مــی کنــد، در افــق دورتــر مــی توانــد بــه 
ــوب اســتان  ــه جن ــوان محــور دوم ارتباطــی اســتان های کرمانشــاه ب عن

ایــالم و اســتان خوزســتان نقــش مهمــی داشــته باشــد.
ــن محــور  ــداث ای ــت اح ــن وضعی ــورد آخری ــادری در م ــداهلل به عب
بیــان داشــت: طــول کل محــور ۱۳ کیلومتــر کــه ۶ کیلومتــر آن از ســمت 
شهرســتان ســیروان قبــاًل تکمیــل شــده  و حجــم عملیــات راه ســازي در 
۷ کیلومتــر بعــدی بــا توجــه بــه وضعیــت کوهســتاني و رودخانــه بزرگــی 
ــرای اجــرای آن یــک  ــود کــه ب ــاد ب ــرار دارد بســیار زی کــه در مســیر ق
ــر  ــزرگ جاب ــل ب ــل شــد، پ ــاري و تکمی ــر حف ــه طــول ۲۰۰ مت ــل ب تون
ــان رســیده ، حــدود  ــه پای ــا ۸ دهنــه ۲۰ متــري ب هــم در ایــن مســیر ب
۲۰ پــل دیگــر در مســیر احــداث و تــا دو مــاه آینــده عملیــات آســفالت 
و ایمــن ســازی مســیر بــه پایــان خواهــد رســید و تــردد در ایــن محــور 

برقــرار خواهــد شــد.

ایالم  اورژانس ۱۱۵  مامویت  ۲۱ هزار  از  بیش  انجام 
در سال گذشته

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم 
ماموریت   ۴۳۱ و  هزار   ۲۱ مجموع  در  گذشته  سال  گفت:  ایالم  پزشکی 

اورژانس ۱۱5 انجام شده است.
صید نور علیمرادی در نشست مجازی با خبرنگاران ایالم اظهار داشت: 
در راستای ماموریت های انجام شده توسط اورژانس ۱۱5 در مجموع ۱۲۷۰۴ 
مصدوم به مراکز درمانی سطح استان منتقل شده که از این تعداد مصدوم 

۳۶۰۴ مصدوم تصادفی و ۱5۶۹۸ مصدوم و بیمار غیر تصادفی است.
وی افزود: همچنین در این مدت ۹۰۶۳۹ تماس مردمی با اورژانس 

۱۱5 استان برقرار شده است.
پایان  تا  داشت:  اظهار  ایالم  بیمارستانی  پیش  اورژانس  مرکز  رییس 
سال ۹۹ در مجموع ۲۳۳ ماموریت توسط اورژانس هوایی انجام شده است.

وی بیان داشت: همچنین سال گذشته، ۴۲۴۹ بیمار کرونایی توسط 
اورژانس پیش بیمارستانی ایالم به مراکز درمانی انتقال داده شده است.

علیمرادی خاطرنشان کرد: تعداد پذیرش بیماران داخل استان در این 
مدت ۳۸۷۷ و خارج از استان ۳۳۰ بیمار است.

*برقراری 5 هزار تماس تلفنی با اورژانس ۱۱5 ایالم در نوروز ۱۴۰۰
وی اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تا ۱5 فروردین ۱۴۰۰، در مجموع 
5۶۷۲ تماس با اورژانس ۱۱5 ایالم برقرار شده و در این راستا ۱۳۷۸ مورد 

آمبوالنس به محل اعزام شده است.
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایالم افزود: در این راستا ۱۴۷5 
بیمار جابجا شده که از این تعداد  ۲۳۰ مصدوم تصادفی و ۱۲۴5 مصدوم 

غیر تصادفی است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت ۲۲۳ نفر با مراجعه حضوری 
به اورژانس ۱۱5 از خدمات پایگاههای اورژانس ۱۱5 استان بهره مند شده اند.

علیمرادی در ادامه: تعداد بیماران اعزام شده به مراکز درمانی در ایام 
نوروز را ۸۴۷ و توسط ستاد هدایت )mcmc( بیماران پذیرش شده جهت 
اعزام در داخل استان را ۲۶۷ نفر و خارج  از استان را ۱۳ بیمار عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۹ پایگاه جاده ای، ۱۳ پایگاه شهری 
ایالم  در  اورژانس  عملیاتی  نیروی   ۳۲۰ با  هوایی  اورژانس  پایگاه  یک  و 
فعال است. رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ایالم گفت: با توجه به 
عدم حضور بالگرد اورژانس ۱۱5 ایالم از نیمه دوم بهمن ماه سال گذشته، 
ارائه خدمات در ایام نوروز توسط پایگاه های ثابت شهری و جاده ای استان 

انجام شده است.
از همراهی  نو و تقدیر  پایان ضمن تبریک سال  دکتر علیمرادی در 
مردم با اورژانس ۱۱5، برای ملت ایران سالی پر از خیر و برکت و به دور 

از بیماری آرزومند شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت 
استان مرکزي مهندس  آب وفاضالب 
یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت 
با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۱ میالدي 
روز جهاني آب برابر است با  ۲ فروردین 
سال ۱۴۰۰ و شعار روزجهاني آب در این 
سال  با عنوان » ارزش آب « انتخاب 
شده افزود: این شعار به ارزش آب براي 
تداوم زندگي موجودات زنده مي پردازد و 
توجه جوامع را به امنیت آبي و دستیابي 
به منابع پایدار آب در مواجه با شرایط 

تغییرات اقلیمي جلب مي کند.
با اشاره    مهندس عرفاني نسب 
آب   : کرد  تصریح  آب  هاي  ارزش  به 
، دیني ، فرهنگي  از منظرهاي حیاتي 
به  باید  تامل است و  اقتصادي قابل  و 

آنها توجه شد.
      وي با اشاره به ارزش حیاتي 
آب در تکوین و تداوم زندگي گفت:آب 
در شکل گیري کره زمین  و آفرینش 
و  داشته  اساسي  نقش  زنده  موجودات 
زنده  موجودات  انواع  و  انسان  براي  
این  است.  سرزندگي  و  زندگي  مایه   ،

ماده، زندگي را بر روي کره زمین ممکن 
نموده به طوریکه  زیستن بدون وجود 

آب غیرممکن است.
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر  مد
جایگاه  به  مرکزي  استان  فاضالب 
دین  ویژه  به  دیان  ا در  آب  ویژه 
فرهنگ  در  و همچنین  اسالم   مبین 
افزود:  و  نمود  اشاره  باستان  ایرانیان 
به  کریم  قرآن  آیه  صد  از  بیش  در 
نیز  شیعه  مذهب  و  شده  اشاره  آب 

جایگاهي ممتاز براي آب  قائل شده 
است به طوریکه در بخش زیادي از 
نیز  و  آب  موضوع  به  فقهي،  احکام 
طهارت  و  حیات  براي  آن  اهمیت 

است. شده  پرداخته 
ادامه  در  نسب   عرفاني  مهندس 
آب  فرهنگي،  منظر  :از  داشت   اظهار 
طبیعي  عناصر  مقدس ترین  از  یکي 
مي رفته.  شمار  به  باستان  ایرانیان  نزد 
جلوه هاي گسترده اي از فرهنگ، تمدن 

و  باورها  تأثیر  تحت  ایرانیان  هنر  و 
رابطه  در  که  است  بوده  اسطوره هایي 
امر حکایت  این   و  آمده اند  پدید  با آب 
از آن دارد که ایرانیان از گذشته آب را 

بسیار پاس مي داشتند
ارزش اقتصادي آب از دیگر ارزش 
هاي آب است که مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان مرکزي به آن اشاره 
به ارزش  نمود و تصریح کرد:پرداختن 
اقتصادي آب به سادگي آن چیزي که به 
نظر مي رسد نیست. آب یک منبع حیاتي 
است و با محدود شدن هرچه بیشتر آن 

ارزش آن افزایش مي یابد.
وي با اشاره به اینکه در زندگي 
روزمره ، آب کاالیي مصرفي معمولي 
به شمار مي رود تصریح کرد: با این 
دارد  باالیي  اقتصادي  ارزش  آب  که 
مصرفي،  کاالهاي  سایر  به  نسبت   ،
براي  کمتري  مراتب  به  ي  هزینه 
آن  دلیل  که  شود.  مي  پرداخت  آن 
این  پرداخت  بخش عمده  تواند  مي 
لتي  دو نه هاي  ا ر یا توسط  هزینه ها 

باشد.

مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزي:

روز جهاني آب فرصتي براي اندیشیدن به ارزش ها ي آب و مدیریت مصرف آن

جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان 
دوشنبه  روز  زظهر  بعدا سمنان  شهرداری  های 

شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  گزارش  به 
مدیره  هیات  جلسه  سمنان  شهرداری  الملل  بین 
فروردین  شانزدهم  دوشنبه  روز  بعدازظهر  سازمان 
حمیدرضا  ریاست  با  حضوری  صورت  به   ۱۴۰۰
اداری  ساختمان  جلسات  اتاق  محل  در  پیوندی 
رئیسه  هیات  مصوبات  جلسه  این  در  شد.  برگزار 

توسط اعضای هیات مدیره مورد بحث و بررسی و 
قرار گرفت.  تصویب 

این  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  ترین  مهم  از 
جلسه می توان به موارد زیر اشاره نمود.

در  نها  مستا ا ر آ زمان  سا عملکرد  گزارش  .۱
سال۹۹

۲.گزارش اقدامات صورت گرفته توسط سازمان 
آرامستانها در ایام نوروز ۱۴۰۰

ذ  تخا ا ، رها راهکا ئه  ا ر ا ، مشکالت  بررسی  .۳

ص  خصو ر  د یی  نها تکلیف  تعیین  و  تصمیم 
خانوادگی آرامگاه های 

های  پروژه  اتمام  جهت  مشکالت  ۴.بررسی 
در دست اجرا

5.برنامه ریزی جهت اجرای پروژه ها و طرح 
بودجه  به  عنایت  با  آرامستان  سایت  آتی  توسعه 

عمرانی مصوب سازمان در سال ۱۴۰۰
۶.بررسی مشکالت موجود و پیگیری و برنامه 

ریزی جهت خرید ماشین آالت مورد نیاز سازمان

برگزاری اولین جلسه سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان 

و  لعاده  ا فوق  عمومی  مجمع 
فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
تاریخ  در  مبارکه  فوالد  شرکت  العاده 
 ۷۲ از  بیش  حضور  با  اسفندماه   ۲5
درصد از سهامداران با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای 
بهداشتی به صورت آنالین و از طریق 
سایت شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.

مجمع  ر  د رش  ا گز ین  ا بر بنا
عمومی فوق العاده، حمیدرضا عظیمیان، 
به  اشاره  با  مبارکه،  فوالد  مدیرعامل 
عملکرد درخشان این شرکت در سال 
جاری گفت: میزان درآمد این شرکت 
رشد  درصد   ۸۱ اخیر  سال  یک  طی 
کرده است. همچنین آمارها از رشد ۹۱ 
درصدی سود هر سهم فوالد مبارکه در 
۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته حکایت دارد.
وی همچنین با اشاره به بازدهی 
مبارکه در  ۱۹۰ درصدی سهام فوالد 

سکه  درصدی   ۷۰ بازدهی  با  مقایسه 
امامی و ۶۴ درصدی یورو )ارز( از ابتدای 
سال جاری، اظهار کرد: این شرکت در 
نظر دارد در صورت نهایی شدن افزایش 
اجرای  در  آن  از  این شرکت،  سرمایه 
سرمایه گذاری  و   ۲ گرم  نورد  طرح 
در شرکت هایی نظیر الکترود اردکان، 
زاگرس،  فوالد  اصفهان،  آب  تأمین 
هرمزگان،  فوالد  سفیددشت،  فوالد 
شرکت صنایع معدنی چادرملو و مواردی 

از این قبیل استفاده کند.
نهایت  در  گزارش،  این  بنابر 
هیئت مدیره  گزارش  استماع  از  پس 
شرکت  قانونی  بازرس  و  حسابرس  و 
سرمایه،  افزایش  پیشنهاد  درخصوص 
مجمع با افزایش سرمایه ۸۴۰۰ میلیارد 
محل  از  درصد   ۴۰ )معادل  تومانی 
سود انباشته و سایر اندوخته ها( فوالد 
اینکه  ضمن  کرد.  موافقت  مبارکه 
اختیار  تفویض  هیئت مدیره  به  مجمع 

کرد تا در مدت زمان حداکثر ۶ ماه و با 
رعایت دستورالعمل های سازمان بورس 
نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه و 
ثبت در دفاتر رسمی اقدام شود تا این 
سرمایه  افزایش  ثبت  از  پس  شرکت 
بورسی  شرکت  دومین  به عنوان  خود، 

ایران معرفی شود.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
این  لعاده  فوق ا عمومی  مجمع  در 
شرکت از صدور مجوز افزایش سرمایه 
۸۴۰۰ میلیارد تومانی و تصویب آن در 
مجمع عمومی فوق العاده فوالد مبارکه 

خبر داد.
ن  عظیمیا حمیدرضا  مهندس 
شرکت  فوق العاده  عمومی  مجمع  در 
امیدواریم  اینکه  بیان  با  مبارکه  فوالد 
در  مثبتی  نشانه  مجمع  این  برگزاری 
و  سودآوری  به  امید  افزایش  جهت 
اظهار  باشد،  سهام داران  ارزش افزوده 
 ۸۴۰۰ سرمایه  افزایش  مجوز  کرد: 

توسط  مبارکه  فوالد  تومان  میلیارد 
سازمان بورس صادر شد.

وی افزود: افزایش سرمایه شرکت 
تومان  میلیارد  از ۸۴۰۰  مبارکه  فوالد 
 ۴۰ معادل  سرمایه  افزایش  )مجموع 
درصد(، ۸۳55 میلیارد تومان از محل 
انباشته سهامداران، حدود ۴۴۶۲  سود 
میلیارد تومان از سایر اندوخته ها تأمین 
افزایش  کل  اینکه  ضمن  می شود. 
سرمایه شرکت ۱۱ هزار میلیارد تومان 
با  بورس  سازمان  اما  شد،  پیش بینی 
موافقت  آن  ریال  میلیارد  هزار   ۸۴

کرده است.
درباره  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
این  سرمایه  افزایش  مصرف  محل 
شرکت نیز یادآورشد: افزایش سرمایه 
گرم  نورد  پروژه  در  عمدتا  ذکرشده 
سایر  در  سرمایه گذاری هایی  و   ۲
شرکت های فوالدی و معدنی )۱5۰۰ 

میلیارد تومان( صرف می شود.

افزایش سرمایه 8400 میلیارد تومانی شرکت فوالد مبارکه

عمومی  بط  روا گزارش  به 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
االسالم  حجت  اصفهان،  استان 
اجرای  به  اشاره  با  صادقی  رضا 
طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه 
شهرستان نجف آباد اظهار داشت: دو 
امامزاده شمس الدین محمد علویجه 
و ساره مریم جوزدان میزبان اجرای 
این طرح بوده و مراکز افق این دو 
بقعه به صورت ۲۴ ساعته در خدمت 

زائران بوده است.
برگزاری  کنار  در  افزود:  وی 
مراسم های حضوری تحویل سال و 
اعیاد شعبانیه و میالد امام زمان )عج( 
شهرستان  متبرکه  بقاع  برنامه های 
نیز به صورت مجازی برای مخاطبان 

منتشر شد.رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نجف آباد با بیان 
امامزادگان  برنامه های  همه  اینکه 
شهرستان نجف آباد در طرح آرامش 
رعایت دستورالعمل های  با  بهاری 
بهداشتی و با رعایت فاصله گذاری 
ابراز  است،  شده  انجام  اجتماعی 
مواد  لیتر   ۲۰۰ ایام  این  در  داشت: 
ضد عفونی کننده و ۲۰۰ لیتر مواد 
توزیع  زائران  استفاده  برای  شوینده 

شده است.
یی  پا بر به  ه  ر شا ا با  وی 
دوامامزاده  در  معرفت  خیمه های 
شهرستان با حضور سه مبلغ افزود: 
استقبال شهروندان از این خیمه ها 

نیز خوب بوده است.

حجت االسالم صادقی با اشاره 
بقاع  در  نیز  جماعت  نماز  اینکه  به 
براز  ا می شود،  برگزار  شهرستان 
یادمان  کنار  در  مراسم  این  داشت: 
شهید حججی نیز اجرایی شده است.

وی همچنین به برپایی مراسم 
عقد زوج های جوان در امامزاده سید 
محمد علویجه اشاره کرد و گفت: در 
دو امامزاده نیز میزبان طرح آرامش 
و  شادی  کاروان  برپایی  بهاری، 
نورافشانی در شب میالد امام زمان 

)عج( بوده ایم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
پنج  انجام  به  همچنین  آباد  نجف 
وقف جدید در طرح آرامش بهاری 
گفت:  و  کرد  اشاره   ۱۴۰۰ نوروز 

تاکنون اقدامات ثبتی برای دو وقف 
به پایان رسیده و سه وقف دیگر نیز 

در دست ثبت است.
وی گفت: دو وقف جدید در روز 
نام ولی  با  و  ثبت شد  نیمه شعبان 
آقای  توسط  یکی  که  )عج(  عصر 
سلیمانی زمین حدود یک هزار متر 
حدود  و  عالم  خانه  و  مسجد  برای 
۶ رقبه تجاری وقف شد که ارزش 
ریالی آن ۲,5 میلیارد تومان است .

حجت االسالم صادقی با بیان 
اینکه زمین ۱5۰ متری توسط ربابه 
حجتی در جهت توسعه مسجد ولی 
شد،  ثبت  محمد  آل  قائم  و  عصر 
حدود  نیز  زمین  این  ارزش  افزود: 

۴5۰ میلیون تومان بوده است.

۲ وقف جدید در طرح آرامش بهاری 1400 نجف آباد ثبت شد
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حضور  با  مراسمی  در 
سیاسی،  معاون  رئوفی  علی 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
مدیرعامل  های  تالش  از  هرمزگان 
تحقق  در  هرمزگان  فاضالب  و  آب 
از  صیانت  در  سازمانی  مطلوب  رفتار 
و  عفاف  رعایت  و  شهروندی  حقوق 
مراسم  این  در  شد .  قدردانی  حجاب 
تالش  از  هرمزگان  استاندار  معاون 
و  آب  مدیرعامل شرکت  قصمی  امین 
فاضالب هرمزگان تجلیل و لوح تقدیر 
فریدون همتی استاندار هرمزگان را به 

وی اعطا کرد.
در این لوح تقدیر آمده است:

تکلیف  به  عمل  و  تعهد  میثاق، 
و  لیت ها  فعا همه  لوده  شا ره  هموا
حضور  و  بوده  خداپسندانه  تالش های 
نظام  به  خدمت  در  پرتالش  نیروهای 
جمهوری اسالمی شایسته تجلیل است.

برنامه  راستای  در  صیانت  ستاد 
هدف  با  اداری،  تحول  و  توسعه  های 
معرفی  از طریق  مناسب  فضای  ایجاد 
الگوهای برتر سازمانی و ارزیابی عملکرد 

دستگاه های اجرایی انجام می گردد.
ذهن  و  راسخ  عزم  با  که  اینک 
خالق در این راه پرتالش گام نهاده اید 
با  با کسب نمره خوب  از جنابعالی که 

رعایت اصل شایستگی موفق به تحقق 
رفتار مطلوب سازمانی در حوزه صیانت 
از حقوق شهروندی و رعایت عفاف و 
حجاب گشته اید قدردانی نموده و امید 

اعتالی مدیریت  راستای  در  داریم که 
به  گذشته  چون  وری  بهره  ارتقای  و 
سرافرازی  و  سعادت  رفیع  قله های 

دست یابید.

تجلیل از مدیرعامل آبفا
 برای کسب رتبه در تحقق رفتار مطلوب سازمانی

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت :
ضریب ۱00 درصدی نفوذ پذیری گاز در مناطق شهری 

و روستایی مهران

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از ضریب ۱۰۰ درصدی نفوذ پذیری 
گاز در مناطق شهری و روستایی مهران خبر داد.

عباس شمس الهی با اعالم این خبر اظهار داشت: هر دو شهر این 
شهرستان که شهرهای صالح آباد و مهران می باشند و نیز تمام روستاهای 

دارای قابلیت گازرسانی گازدار می باشد.
وی با اشاره به اینکه مهران در سال ۹۹ بعنوان دومین شهرستان سبز 
استان معرفی شد افزود: در این شهرستان تنها دو روستا بدلیل کم بودن 
تعداد خانوار ساکن و باال بودن سرانه گازرسانی خارج از مقررات جاری نیز 
بعد مسافت از خطوط لوله گاز موجود تاکنون گازدار نشده است که در حال 
رایزنی برای اخذ مجوز گازرسانی به این دو روستا بوده و جزء برنامه های 

آتی این شرکت می باشد.
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: این شهرستان دارای ۸ هزار 
و 5۰۰ مشترک است که از این تعداد پنج هزارو 5۰۰ اشتراک شهری و سه 

هزار مشترک روستایی از نعمت گاز برخوردار شده اند.
وی با بیان اینکه ۴۰۸ کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و شبکه توزیع 
گاز در شهرستان مهران اجرا شده است، تصریح کرد: برای گازرسانی به 
مناطق شهری این شهرستان، ۲۲۷ کیلومتر و برای مناطق روستایی ۱۸۱ 

کیلومتر  خطوط لوله گاز در کالس و سایزهای مختلف اجرا شده است.
شمس اللهی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع عملیات گازرسانی به 
بالغ بر ۲۲۸ میلیارد ریال از محل منابع  شهرستان مهران تاکنون مبلغی 
داخلی این شرکت هزینه شده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش 
به مناطق شهری و  برای گازرسانی  ریال  میلیون  میلیارد و ۲۳۰  از ۱۰  

روستایی مهران هزینه شده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم افزود: در شهرستان مرزی مهران 
واحد   ۴۶ و   cngجایگاه  ۲ اقتصادی،  ویژه  منطقه  صنعتی،  شهرک  یک 

تولیدی و صنعتی گازدار و اشتراک پذیری شده اند.

امکان استعالم چک های صیادی و مفقودی در نرم افزار فام 
موسسه اعتباری ملل

  با هدف تسهیل در انجام امور بانکی و دسترسی مشتریان به خدمات 
مختلف امکان استعالم چک های صیادی و مفقودی و سرقتی در نرم افزار 

فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل؛ این موسسه در نرم 
افزار فام و در بخش امور بانکی امکانی را فراهم نموده است که مشتریان 
از قبیل کارت به کارت  بانکی خود  محترم می توانند ضمن فعالیت های 
نسبت به ثبت استعالم چک های سرقتی و مفقودی و همچنین استعالم 

وضعیت اعتباری چکهای صیادی اقدام نمایند.
   با نصب نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل در خانه بمانید و کلیه 

فعالیت های بانکی و اداری خود را انجام دهید.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین؛
عمومی  روابط  اجرای  بدون  دیجیتال  بانکداری  اجرای 
اجتماعی  های  شبکه  در  خدمات  ارائه  بدون  و  دیجیتال 

مفهمومی نخواهد داشت
با  ارتباط  با اشاره به اهمیت  ایران زمین،  مدیر روابط عمومی بانک 
مشتری در بانکداری دیجیتال گفت: در سال های اخیر ظهور شبکه های 
اجتماعی رابطه با اندک مشتریان را به یک ارتباط گسترده تبدیل کرده است. 
مشتریانی که جلب اعتماد آنها به خصوص در ارائه خدمات مالی نیازمند 

ارتباطی نزدیکتر و دوسویه است.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد حسین استاد 
مدیر روابط عمومی این بانک گفت: اگر نگاهی به شیوه های ارتباطی در 
عصر نوین با ظهور رسانه های جدید بی اندازیم خواهیم دید که جمع کثیری 
از افراد اجتماع از کودک تا بزرگ در شبکه های اجتماعی در حال فعالیت 
هستند. بسیاری از شرکت ها دلیل خود را برای حضور در شبکه های اجتماعی 
ارتباط مستقیم با مخاطبین و معرفی محصوالت به آنها می دانند و در واقع 

بازاریابی دهان به دهان امروز در شبکه های اجتماعی ظهور یافته است.
برند،  مانند  هایی  مقوله  اجتماعی  های  شبکه  ظهور  با  افزود:  وی 
بازاریابی، ایجاد اعتماد و ارتباط با افراد ذی نفوذ و معروف همه در یک جا 
در هم آمیخته اند. بنابراین با توجه به اینکه همه این موارد امروز در شبکه 
های اجتماعی ظهور یافته اند بنابراین روابط عمومی باید این موضوعات 

را با هم ترکیب کند.
از این رو اجرای بانکداری دیجیتال بدون اجرای روابط عمومی دیجیتال 

و بدون ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی مفهمومی نخواهد یافت.
استاد با بیان این موضوع که شبکه های اجتماعی، روابط عمومی و 
ارتباطات را تقویت کرده است اظهار داشت: پیش از این روابط عمومی ها 
تمرکز خود را برروی ذی نفعان، افراد پرنفوذ، سرمایه گذران و طیفی اندک 
از جامعه قرار می دادند. اما با ایجاد شبکه های اجتماعی و رشد آنها در 
میان طیف های گسترده ای از جامعه، سرعت انتقال پیام و ماندگاری آن 

و گستردگی دریافت کنندگان پیام بیشتر شده است.
وی افزود: مشتریان دیجیتالی دیگر به شعبه مراجعه نمی کنند، اما به 
لحاظ ارتباطی، رابطه آنها با بخش های مختلف بانک ها بیشتر شده است. 
بانکها امروز از طریق بررسی رفتار مشتری و همچنین دنبال کردن خواسته 
های آنها در شبکه های اجتماعی سعی دارند با ایجاد یک رابطه نزدیکتر 

ضمن ارائه خدمات شخصی سازی شده، اعتماد مشتریان را جلب کنند.
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به این موضوع که بانک 
ها امروز برای ارائه خدمات مالی باید یک رابطه دیجیتالی با مشتریان خود 
ایجاد کنند گفت: این رابطه باید فراتر از پشتیبانی و ارائه خدمات آنالین 
به مشتریان باشد. ما در آینده باید ابزارهایی در اختیار مشتریان قرار دهیم 
که ضمن دریافت خدمات آنالین بتواند به مشتری در پس انداز، سرمایه 
گذاری، نحوه استفاده از خدمات، انتخاب گزینه های مختلف و ارائه خدمات 

شخصی سازی شده کمک کند.
استاد افزود: مشتری در فضای دیجیتال منتظر نخواهد بود، در واقع 
ما باید در همه حال کنار مشتری باشیم در تمامی کنالهایی که او در آنها 
حضور دارد، خواه شبکه های اجتماعی و یا کانال های آنالین تعریف شده 

در سایت بانک ها و فضاهای دیگر باشد.

مصرف بنزین با استاندارد یورو 4 در منطقه اردبیل
 به ۲14 میلیون لیتر رسید 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه اردبیل گفت : مصرف  
در  ماه سال ۹۹  در ۱۲   ۴ یورو  بنزین 
منطقه اردبیل به ۲۱۴ میلیون لیتر رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفتی منطقه  ملی پخش فرآورده های 
اردبیل ، سید حجت مدنی با بیان مطلب 
فوق افزود: با توزیع این فرآورده سازگار 
با محیط زیست به سهم خود از آالینده 
های زیست محیطی در شهر اردبیل به 
شدت کاسته و امیدواریم مسئولین امر 
با کنترل سایر مولفه های تاثیر گذار در 
آلودگی هوا اعم از خودروهای فرسوده، 
صنایع و .... شاهد هوای پاک برای شهر 

و استانمان باشیم.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 

های نفتی تصریح کرد:در سال گذشته  
۶۶ درصد بنزین مصرفی استان از نوع 
بنزین یورو ۴ و ۳۴ درصد از نوع بنزین 

بدون سرب بوده است.

تامین و توزیع بیش از15 هزار 
تن گاز مایع در اردبیل 

از اول فروردین ماه تا آخر اسفند 
ماه سال ۹۹ بیش از۱5 هزار تن گاز مایع 
در نواحی شش گانه منطقه اردبیل تامین 

وتوزیع شده است .
سید حجت مدنی مدیر منطقه در 
راستای مدیریت توزیع الکترونیکی گاز 
همچنین  و  بانکی  ساخت  زیر  با  مایع 
منطقه  در  طرح  این  مطلوب  اجرای 
اظهار کرد : در ۱۲ماه گذشته سال ۹۹ 

به مقداربیش از۱5 هزار تن گاز مایع در 
است  شده  توزیع  و  تامین  استان  این 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ 

درصدکاهش داشته است . 
و  هزار  ده  تعداد  به  اشاره  با  وی 
پانصد خانوار مصرف کننده نفت سفید 
و گاز مایع در منطقه اظهار داشت : گاز 
از  کنندگان  از مصرف  این دسته  مایع 
باب    ۱۲  ، موزع  شرکت  طریق هشت 
گاز  فروش  عامل   ۱5۳ و  تاسیسات  

مایع توزیع می شود .

کاهش مصرف انواع فرآورده 
های نفتی در استان  اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه اردبیل از کاهش۶۴ 

میلیون لیتری انواع مصرف انواع فرآورده 
های نفتی طی ۱۲ ماه گذشته سال ۹۹ 

در استان خبر داد.
منطقه  مدیر  مدنی  حجت  سید 
در جلسه تجزیه و تحلیل مصرف مواد 
نفتی  در خصوص تامین و توزیع فرآورده 
های نفتی گفت : در ۱۲ ماهه گذشته 
میلیون     ۸5۳ از   بیش  جاری   سال 
لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان 
اردبیل توزیع شده است که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ۶۴ میلیون 

لیتر کاهش داشته است. 
مدیر منطقه اردبیل از آمادگی کامل 
و ذخیره سازی مناسب در انبارهای نفت 
منطقه ، از تامین و توزیع سوخت بموقع 
مجاری  تولیدی،   ، صنعتی  مراکز  به 
ناوگان  و  ،کشاورزان  سوخت  عرضه 

حمل و نقل خبر داد.
ماهه   ۱۲ در  اینکه  بیان  با  وی 
مدت  نسب  به    ۹۹ سال  گذشته 
زمان مشابه سال ۹۸ ، مقدار مصرف 
سفید  نفت  و  ۱۹درصد  موتور  بنزین 
ه  بود ه  ا همر کاهش  ۲۷درصد  با 
غیر  نفتگاز  مصرف   : داد  ادامه  است 
ا  ر درصدی   ۱ نیزکاهش نیروگاهی 

نشان می دهد .  
این مقام مسئول در خاتمه درصد 
میزان مصرف فرآورده های نفتی طی 
اعالم  زیر  بشرح  را  ماهه سال۹۹   ۱۲
کرد :  بخش  حمل و نقل 5۹ درصد ، 
حرارتی ۴ درصد، تولید برق )نیروگاه( 
۲۲ درصد، کشاورزی۱۰درصد ، صنایع 
۲ درصد و پروژه های عمرانی ۳ درصد 

اعالم کرد.

گروه مالی دی بازوی قابل اتکای بانک در سودآوری است
اعضای  و  مدیران  با  هم اندیشی  نشست  در  دی  بانک  مدیرعامل 
مدار  بر  بانک  مالی  گروه  حرکت  لزوم  بر  دی،  مالی  گروه  هیئت مدیره 

سودآوری تأکید کرد.
حضور  با  که  مراسم  این  در  دی،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
رییس  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  اسبق  وزیر  حسینی،  سیدشمس الدین 
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی، محمد باقری، مشاور رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه 
مالی دی برگزار شد، برات کریمی گروه مالی دی را بازوی قابل اتکای بانک 

در مسیر سودآوری دانست.
و  مدیرعامل  از  قدردانی  مراسم ضمن  این  در  دی  بانک  مدیرعامل 
اعضای هیئت مدیره گروه مالی دی در پیاده سازی و طراحی ساختار یکپارچه 
و  تقویت  مالی دی،  ایجاد گروه  از  مالی گفت: هدف  در گروه  و منسجم 
بهینه سازی زنجیره ارزش گروه است تا با استفاده از این ظرفیت، دامنه و 

گستره خدمات قابل ارائه به ذی نفعان و جامعه تکمیل شود.
وی افزود: امیدوارم با یکپارچگی و تقویت زنجیره ارزش گروه مالی 
دی، شرکت های تابعه بتوانند عالوه بر شناسایی حوزه های مؤثر در خلق 
ارزش برای ذی نفعان، در مسیر بهره وری و افزایش سودآوری نیز گام های 

مؤثری بردارند.
کریمی با اشاره به لزوم تداوم موفقیت های کسب شده در شاخص های 
عملکردی بانک دی گفت: هدفمندسازی سرمایه گذاری ها و تکمیل زنجیره 
ارزش گروه و شرکت ها در حوزه فعالیت های مالی یکی از اولویت های مهم 
بانک دی است تا از این طریق موفقیت های کسب شده در یک سال اخیر 

در حوزه های دیگر نیز تسری یابد.
را راهکاری مؤثر در توسعه و بهبود  وی یکپارچگی گروه مالی دی 
فعالیت های کسب وکار دانست و تصریح کرد: با مدیریت یکپارچه و هدفمند 
گروه مالی دی در بازارهای پول و سرمایه، می توانیم استراتژی هدفمندی 

در بهره برداری از زنجیره ارزش افزوده ایجاد کنیم.
بیمه  مانند  از شرکت هایی  برخورداری  با  مالی دی  گروه  افزود:  وی 
دی، نیروگاه دماوند، صرافی دی، تجارت الکترونیک و... گروه قدرتمند و 
مؤثری در نظام مالی کشور است که امیدوارم با استراتژی مناسب همگام با 

استراتژی های بانک در مسیر سودآوری گام بردارد.
وی در پایان با اشاره به لزوم ایجاد انضباط مالی در راستای سودآوری 
هر چه بیشتر گفت: هدف هیئت مدیره از ساماندهی گروه مالی دی عالوه 
بر ایجاد انضباط مالی در شرکت های تابعه، تبدیل شدن به یک گروه مالی 
سرآمد و تخصصی در سطح کشور و حرکت در مسیر تحقق بخش عمدة 
اهداف مالی بانک است که امیدواریم با همت تمامی همکاران خدوم و تدابیر 

مدیرعامل محترم این گروه، شاهد تحقق این اهداف باشیم.
در ادامه این مراسم محسن امیری، مدیرعامل گروه مالی و اقتصادی 
دی ضمن قدردانی از حسن اعتماد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک 
به برنامه های گروه مالی گفت: پس از گذشت ۱۰ سال از تشکیل بانک 
دی، ساختار جدید بنگاه داری مالی با تشکیل گروه مالی پیاده شد که این 

امر، گام مهمی در حوزه فعالیت های بانک است.
و  بنیاد شهید  لطف حمایت های همه جانبه  به  امروز  تأکید کرد:  وی 
امور ایثارگران و مساعدت های بانک مرکزی، تمام شرایط الزم برای بهبود 
روندهای عملیاتی و سودآوری بانک دی با تحقق افزایش سرمایه فراهم 
شده است و امیدوارم در این بین، با ایجاد هم افزایی استراتژیک در گروه 
مالی دی، از ظرفیت های بالقوه گروه مالی در راستای توسعه دامنه خدمات 

به جامعه هدف بنیادشهید و امور ایثارگران بهره ببریم.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین؛
بانکداری دیجیتال بدون روابط عمومی دیجیتال مفهمومی 

نخواهد داشت
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین،  با اشاره به اهمیت ارتباط با 
های  اخیر ظهور شبکه  سالهای  در  گفت:  دیجیتال  بانکداری  در  مشتری 
تبدیل کرده  ارتباط گسترده  به یک  را  اندک مشتریان  با  رابطه  اجتماعی 
مالی  خدمات  ارائه  در  به خصوص  آنها  اعتماد  جلب  که  مشتریانی  است. 

نیازمند ارتباطی نزدیکتر و دوسویه است. 
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد حسین استاد 
مدیر روابط عمومی این بانک گفت: اگر نگاهی به شیوه های ارتباطی در 
عصر نوین با ظهور رسانه های جدید بی اندازیم خواهیم دید که جمع کثیری 
از افراد اجتماع از کودک تا بزرگ در شبکه های اجتماعی در حال فعالیت 
هستند. بسیاری از شرکتها دلیل خود را برای حضور در شبکه های اجتماعی 
ارتباط مستقیم با مخاطبین و معرفی محصوالت به آنها می دانند و در واقع 

بازاریابی دهان به دهان امروز در شبکه های اجتماعی ظهور یافته است. 
برند،  مانند  هایی  مقوله  اجتماعی  های  شبکه  ظهور  با  افزود:  وی 
بازاریابی، ایجاد اعتماد و ارتباط با افراد ذی نفوذ و معروف همه در یک جا 
در هم آمیخته اند. بنابراین با توجه به اینکه همه این موارد امروز در شبکه 
های اجتماعی ظهور یافته اند بنابراین روابط عمومی باید این موضوعات 

را با هم ترکیب کند. 
از این رو اجرای بانکداری دیجیتال بدون اجرای روابط عمومی دیجیتال 

و بدون ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی مفهمومی نخواهد یافت. 
استاد با بیان این موضوع که شبکه های اجتماعی، روابط عمومی و 
ارتباطات را تقویت کرده است اظهار داشت: پیش از این روابط عمومی ها 
تمرکز خود را برروی ذی نفعان، افراد پرنفوذ، سرمایه گذران و طیفی اندک 
با ایجاد شبکه های اجتماعی و رشد آنها در  از جامعه قرار می دادند. اما 
میان طیف های گسترده ای از جامعه، سرعت انتقال پیام و ماندگاری آن و 

گستردگی دریافت کنندگان پیام بیشتر شده است. 
اما  به شعبه مراجعه نمی کنند،  افزود: مشتریان دیجیتالی دیگر  وی 
به لحاظ ارتباطی، رابطه آنها با بخشهای مختلف بانکها بیشتر شده است. 
بانکها امروز از طریق بررسی رفتار مشتری و همچنین دنبال کردن خواسته 
های آنها در شبکه های اجتماعی سعی دارند با ایجاد یک رابطه نزدیکتر 

ضمن ارائه خدمات شخصی سازی شده، اعتماد مشتریان را جلب کنند. 
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به این موضوع که بانکها 
با مشتریان خود  رابطه دیجیتالی  باید یک  ارائه خدمات مالی  برای  امروز 
ایجاد کنند گفت: این رابطه باید فراتر از پشتیبانی و ارائه خدمات آنالین 
به مشتریان باشد. ما در آینده باید ابزارهایی در اختیار مشتریان قرار دهیم 
که ضمن دریافت خدمات آنالین بتواند به مشتری در پس انداز، سرمایه 
گذاری، نحوه استفاده از خدمات، انتخاب گزینه های مختلف و ارائه خدمات 

شخصی سازی شده کمک کند. 
استاد افزود: مشتری در فضای دیجیتال منتظر نخواهد بود، در واقع 
ما باید در همه حال کنار مشتری باشیم در تمامی کنالهایی که او در آنها 
حضور دارد، خواه شبکه های اجتماعی و یا کانالهای آنالین تعریف شده در 

سایت بانکها و فضاهای دیگر باشد. 
وی در خصوص اجرای روابط عمومی دیجیتال در بانک ایران زمین 
و همسویی آن در ارتباط نزدیک با مشتریان گفت: در حال حاضر بسیاری 
از این موارد از جمله تعامل با مشتریان در شبکه های اجتماعی در راستای 
و  مشتریان  برای  ارتباطی  مختلف  کانالهای  برقراری  دیجیتال،  بانکداری 
همچنین برنامه ریزی برای ارائه خدمات در این حوزه انجام شده است و 

بزودی اتفاقات مهمی در این حوزه خواهد افتاد.  
ابزار دیجیتال،  الزاماتی مانند  وی در پایان گفت: بانکداری دیجیتال 
روابط عمومی دیجیتال، ارتباط با مشتری دیجیتال و مشتریان دیجیتال می 

خواهد و هر کدام از اینها که نباشد خللی در کار ایجاد خواهد کرد.
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رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعــی از تصویــب افزایــش حقــوق 
پیشــنهادی ســازمان تامیــن اجتماعــی 
بــرای بازنشســتگان در جلســه هیــات 

ــر داد. ــت خب دول
ــیه  ــریعتمداری در حاش ــد ش محم
جلسه روز گذشته)چهارشنبه(هیات دولت 
در جمــع خبرنــگاران با اشــاره بــه تامین 
حداقل مســتمری بازنشســتگان توســط 
ــر اســاس  ســازمان تامیــن اجتماعــی ب
قانــون، اظهــار کــرد: در اجرای مــاده ۹۶ 
قانــون تامیــن اجتماعــی ســازمان تامین 
اجتماعــی را مکلــف می کنــد بــرای 
تعییــن حداقل مســتمری بازنشســتگان، 
از کارافتادگــی کلی و مجموع مســتمری 
بازمانــدگان در فواصــل زمانــی حداکثــر 
ســالی یکبــار، بــه دولــت مراجعــه کنــد 
و مصوبــه هیــات وزیــران را اخــذ کنــد. 
پیشــنهاد ســازمان از طریــق وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در دولــت 
ــاده ۱۱۱  ــرای م ــد و در اج ــرح ش مط
ــف  ــن اجتماعــی کــه تکلی ــون تامی قان
ــن  ــورت ای ــر ص ــه ه ــه ب ــد ک می کن
حداقــل نبایــد از میــزان حداقــل میــزان 
ــد، در  ــر باش ــادی کمت ــر ع ــزد کارگ م
ــورد  ــه م ــران مصوب ــات وزی جلســه هی

نیــاز صــادر شــد.
اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــی ب ــل پرداخت ــه حداق ــن مصوب ای
ــا ۳۹ درصــد افزایــش  بازنشســتگان ب
از رقــم ۱ میلیــون و ۹۱۰ هــزار و ۴۲۷ 
ــه عــدد ۲  تومــان در ســال گذشــته ب
میلیــون و ۶55 هــزار و ۴۹5 تومــان در 
ــد؛  ــدا می کن ــش پی ــال ۱۴۰۰ افزای س
ایــن افزایــش بــرای ســایر ســطوح ۲۶ 
ــه اضافــه عــدد ثابــت  درصــد رشــد ب

ــت. ــان اس ــزار ۳55 توم ۲۴۸ ه
وزیــر کار و رفــاه اجتماعــی در 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد: ب ــادآور ش ــه ی ادام
بازنشســتگان محتــرم هــم ایــن امکان 
را پیــدا می کننــد کــه در فرودیــن مــاه 
ــه  ــتمزد ب ــش دس ــال ۱۴۰۰ از افزای س
ــه  ــق آنچــه ک ــزان ۳۹درصــد مطاب می
بــرای کارگــران محتــرم در تعییــن 
ــوردار  ــد، برخ ــدام ش ــزد اق ــل م حداق
باشــند و ایــن منهــای آن عددی اســت 
کــه تحــت عنــوان همسان ســازی 
مرحلــه دوم، در روزهــای پایانــی ســال 
بــه صــورت علــی الحســاب ۱ میلیــون 
بــه حســاب  تومــان  و ۲۰۰ هــزار 
۳ میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر واریــز 
ــغ  ــم کــه در مجمــوع مبلغــی بال کردی
ــد  ــان می ش ــارد توم ــزار میلی ــر ۴ ه ب
ــه  ــی ســال ۱۳۹۹ ب و در ســاعات پایان
حســاب بازنشســتگان عزیــز واریز شــد.

ــا  ــال ۱۴۰۰ ب ــزود: در س وی اف
همسان ســازی  اینکــه  بــه  توجــه 
مرحلــه دوم در جلســه هفتــه گذشــته 

هیــات امنای ســازمان تامیــن اجتماعی 
ــید و  ــا رس ــات امن ــب هی ــه تصوی ب
ــم  ــد؛ امیدواری ــالغ ش ــازمان اب ــه س ب
ــک گشــایش  ــم ی ــار ه ــا در کن این ه
ــتگان  ــی بازنشس ــبی را در زندگ مناس

ــد. ــاد کن ــرم ایج محت
ــه  ــان اینک ــا بی ــاون ب ــر تع وزی
بــرای  مــا  کــه  متوســطی  رشــد 
ــبه  ــش محاس ــن بخ ــتگان ای بازنشس
اســت  آن چیــزی  کردیــم هماننــد 
کــه بازنشســتگان عضــو صنــدوق 
ــکری  ــا لش ــوری ی ــتگی کش بازنشس
ــفند  ــًا از اس ــت: تقریب ــته اند، گف داش
۹۸ تــا پایــان فروردیــن ۱۴۰۰ رشــدی 
معــادل ۱۳۳ درصــد را شــاهد خواهیــم 
بــود و ایــن برمبنــای مصوبــات هیئــت 
امنــای ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه 
ــه  ــران ب ــت وزی ــه و هیئ طــور جداگان
شــکل جداگانه بــوده اســت. امیدواریم 
ــل  ــرای ح ــبی ب ــدم مناس ــا ق این ه
مشــکالت امروز بازنشســتگان سازمان 

ــد. ــی باش ــن اجتماع تأمی

پیشــنهاد افزایــش ۱5۰ هــزار 
تومانــی حــق مســکن کارگــران

وی در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
وضعیــت حــق مســکن کارگــران 
ــت  ــتور کار دول ــرد: در دس ــار ک اظه
اســت و منتظریــم کــه در اولین جلســه 
تصویــب شــود. بــرای فروردیــن مــاه 
پیشــنهاد افزایــش ۱5۰ هــزار تومانــی 
ــم در  ــم و امیدواری آن را مطــرح کردی
جلســات بعــدی دولــت تصویــب شــود 

و بــه ۴5۰ هــزار تومــان برســد.
پرداخــت ســبد معیشــتی بــه ۶۰ 
ــان ــاه رمض ــر در م ــون یارانه بگی میلی

ــبدهای  ــاره س ــریعتمداری درب ش
ــان  ــاه رمض ــران در م ــتی کارگ معیش
اظهــار کــرد: در جریــان جلســه ســتاد 
اقتصــادی دولــت پیشــنهادات متعددی 
از ســوی ســازمان برنامه و بودجــه ارائه 
شــد و در نهایت تصمیم ســتاد اقتصادی 
دولــت کــه بــه تاییــد رییــس جمهوری 
رســید و امــروز در جلســه وزیــران ابالغ 
شــد و در جلســه ســران قوا هم انشــااهلل 
بــه تصویــب می رســد، ایــن اســت کــه 
تمامــی افــراد یارانه بگیــر معیشــتی کــه 
حــدود ۶۰ میلیــون نفر از مردم هســتند 
و از ســبد حمایتــی اســتفاده می کننــد، 
معــادل آن یارانــه معیشــتی را یک مــاه 
ــر آنچــه کــه در مــاه رمضــان  مــازاد ب
اختیارشــان  در  می کننــد،  دریافــت 

قــرار گیــرد.
ــاه  ــه داد: در م ــاون ادام ــر تع وزی
رمضــان همــه آن ۶۰ میلیــون نفــری 
می گیرنــد  معیشــتی  یارانــه  کــه 
می تواننــد از ایــن ســبد معیشــتی 
حمایتــی ویــژه مــاه رمضــان اســتفاده 

ــد. کنن

وزیر تعاون اعالم کرد؛

 پرداخت »سبد معیشتی« ویژه ماه رمضان به ۶0 میلیون یارانه  بگیر

شرکت سهامی بیمه دانا برای سومین ماه متوالی، 
رتبه نخست تولید اخبار و محتوا در بین شرکت های 

بیمه را از آن خود کرد.
آمار  طبق  دانا،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
در اسفندماه سال گذشته بیمه دانا در بین شرکت های 

بیمه، رتبه نخست تولید اخبار را در پرتال شبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی )شادا( کسب کرد که این رتبه برای 

سومین ماه متوالی تکرار شده است.
وزارت  سوی  از  شده  منتشر  گزارش  اساس  بر 
و محتوا  انتشار ۱۶ خبر  و  تولید  با  دانا  بیمه  اقتصاد، 
بین  در   ۹۹ سال  ماه  اسفند  در  خود  فعالیت های  از 

بیمه  بانک ها،  بین  در  و  اول  رتبه  بیمه،  شرکت های 
ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه نیز رتبه چهارم 

اطالع رسانی را به دست آورده است. 
بیمه مرکزی با ۱۲ و بیمه آسیا با ۷ خبر، رتبه های 
دوم و سوم تولید اخبار را در شبکه اخبار اقتصادی و 

دارایی ایران کسب کرده اند.

بیمه دانا در جایگاه نخست انتشار اخبار تولیدی 

امکان استعالم چک های صیادی و مفقودی
 در نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل

  با هدف تسهیل در انجام امور بانکی و دسترسی مشتریان به خدمات مختلف امکان 
 استعالم چک های صیادی و مفقودی و سرقتی در نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل؛ این موسسه در نرم افزار فام و در 
بخش امور بانکی امکانی را فراهم نموده است که مشتریان محترم می توانند ضمن 
فعالیت های بانکی خود از قبیل کارت به کارت نسبت به ثبت استعالم چک های 
 سرقتی و مفقودی و همچنین استعالم وضعیت اعتباری چکهای صیادی اقدام نمایند.

  با نصب نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل در خانه بمانید و کلیه فعالیت های 
بانکی و اداری خود را انجام دهید.
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انتصاب در وزنه برداری نظر آباد  

طی حکمی از سوی رییس هیئت وزنه برداری استان البرز ، پژمان 
نجفی پور به عنوان رییس هیئت وزنه برداری حوزه نظر آباد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان ، با نظر موافق حسن عطایی ریاست 
هیئت وزنه برداری استان البرز و با حضور فرهمند دبیر هیئت وزنه برداری 
استان البرز، پژمان نجفی پور یکی از مربیان با سابقه شهرستان نظر آباد به 

عنوان ریاست هیئت وزنه برداری حوزه نظر آباد منصوب گردید.
 الزم به ذکر است رییس هیئت وزنه برداری حوزه نظر آباد مربیگری 
تیم پرورش اندام فدراسیون ورزشهای دانشگاهی ، ده دوره مربیگری تیم 
پرورش اندام استان البرز در مسابقات کشوری و همچنین مربیگری تیم 

پرورش اندام استان تهران را در کارنامه ورزشی خود دارد. 
نجفی پور به خبرنگار ما گفت: قصد دارم  بالفاصله نسبت به معرفی 
دیگر اعضا و کادر هیئت وزنه برداری شهرستان نظر آباد اقدام و انشااهلل 
پس از خاتمه شرایط کرونایی در کشور نسبت به برگزاری رویدادهای و 

کالسهای آموزشی اقدام  نمائیم.

قهرمانی آسیا-قرقیزستان؛
دست کاپیتان تیم ملی جودو از مدال کوتاه ماند

کاپیتان تیم ملی جودوی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا از رسیدن به مدال 
بازماند.

رقابت های جودو قهرمانی آسیا از روز سه شنبه با حضور ۱۹5 جودوکار از ۳۰ 
کشور به میزبانی قرقیزستان و در شهر بیشکک آغاز شده است.

در دومین روز مسابقات، »محمد محمدی بریمانلو« و »امین کامیابی« به عنوان 
نمایندگان ایران روی تاتامی رفتند و از رسیدن به موفقیت بازماندند.

در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم، بریمانلو کاپیتان تیم ایران ابتدا نماینده ترکمنستان 
را برد و در ادامه به تاجیکستان باخت و به جدول شانس مجدد رفت.

وی در این جدول مقابل »یولداشائف« ازبکستانی پیروز شد و به دیدار رده بندی 
رسید، اما در رده بندی نتیجه را به »داگا کینگ« از چین واگذار کرد و از رسیدن به 

مدال بازماند.
پیش از این و در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم، »امین کامیابی« رقیب اردنی را ضربه 
فنی کرد و سپس برابر »سعید موالیی« از مغولستان ایپون شد و از دور مسابقات کنار 

رفت. تیم ایران با پنج جودوکار در این مسابقات شرکت کرده است.

رییس فدراسیون هندبال:
مربی خارجی برای هندبال ما معجزه نمی کند

رییس فدراسیون هندبال گفت: اینگونه نیست که فکر کنیم با مربی خارجی همه 
مشکالت ما حل می شود و او معجزه خواهد کرد.

علیرضا پاکدل درباره لیگ هندبال، عنوان کرد: امسال لیگ متفاوتی  داشتیم که 
با پخش زنده در دو بخش مردان و زنان همراه بود. در بخش اسپانسر هم اتفاقات خوبی 
رخ داد و توانستیم در شرایط کرونا اسپانسرهای خوبی را جذب کنیم. همچنین بحث 
بدهی ها هم که هر سال مطرح می شد جمع شد و ما چالش های قبل را دیگر نداریم.

رئیس فدراسیون هندبال درباره مربی خارجی بانوان، گفت: ما قطعا این موضوع را 
پیگیری می کنیم. این موضوع در تفاهم قرارداد ما با اشتادسازه نبود و بدون هماهنگی 

اعالم شد. اوایل می دانم پیگیر بودند اما االن نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
پاکدل در خصوص شهر میزبان مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، عنوان کرد: 
باید ۲-۳ شهر را به کنفدراسیون آسیا معرفی کنیم. قطعا به سمت شهرهایی می رویم 
که از نظر سالن، هتل و پرواز شرایط فراهم باشد. در چند روز آینده با مسئوالن ورزش 

کشور هم جلسه خواهیم داشت تا اتفاق خوبی را رقم بزنیم.
رئیس فدراسیون هندبال در خصوص توجه به تیم های پایه بانوان، تصریح کرد: 
به بحث پایه بانوان اعتقاد داریم. در بحث نونهاالن هم با معرفی کادر کار را شروع 
خواهیم کرد. ما چند نفر از نواب رئیس و برخی کارشناسان را دعوت کردیم تا بتوانند 
به ما کمک کنند. بخشی از ناکامی ها قطعا در هندبال بانوان به فدراسیون برمی گردد 
و اعتقاد دارم باید بهتر عمل می کردیم. زمانی ما با چین، کره و ژاپن رقابت داشتیم اما 

حاال قزاقستان و ازبکستان هم از ما فاصله گرفته اند.
وی افزود: ممکن است در بزرگساالن نتوانیم با این شرایط توفیقی حاصل 
کنیم. ما نمی خواهیم خودمان را گول بزنیم، یک یا ۲ میلیاردی که قرار است در 
بخش بزرگساالن هزینه کنیم می تواند به بانوان در بخش پایه کمک کند. تالش 
ما این است با رفتن به کشورهای دیگر یا دعوت از آنها در بخش مسابقات تدارکاتی 

هم کارهایی انجام دهیم.
پاکدل ادامه داد: اسپانسر در بخش بانوان بد نیست و سقف قراردادها هم نسبت 
به قبل بهتر شده بود. اگر اعداد باال برود ممکن است اسپانسرها نیایند اما اگر حق 
پخش حل شود اسپانسرها هم بیشتر دیده می شوند. زمانی قرارداد بانوان ۲-۳ میلیون 

تومان بود اما االن بهتر شده هرچند همین مبلغ باز هم کفاف بازیکنان را نمی دهد.
رئیس فدراسیون هندبال در خصوص زمان استفاده از لژیونرها خاطرنشان کرد: 
این موضوع را در اختیار مربی می گذاریم. تیم امید ما از فردا به اردو می رود و تالش 
ما پشتوانه سازی است. این انتخاب را برعهده سرمربی تیم ملی می گذاریم تا بهترین 
را برگزیند. لژیونرها سرمایه های ما هستند و به راحتی نمی توان از آنها گذشت اما باید 
منافع ملی را در نظر بگیریم. ما باید با توجه به میزبانی بهترین بازیکنان را انتخاب کنیم.

پاکدل ادامه داد: اینگونه نیست فکر کنیم با مربی خارجی همه مشکالت ما حل 
می شود و او معجزه خواهد کرد. تا زمانی که در رده نوجوانان و جوانان آسیا مقامی 
کسب نکنیم در بزرگساالن هم نتیجه ای نخواهیم داشت. ما ۱۲-۱۳ سال است که 

در رده های پایه توفیقی نداشته ایم.

دی بروین با سیتی 4 ساله تمدید کرد

ستاره منچسترسیتی قرارداد خود را با این تیم به مدت ۴ سال دیگر تمدید کرد.
به گزارش دیلی میل، کوین دی بروین هافبک بلژیکی قرارداد خود را با این 
تیم چهار سال دیگر تمدید کرد. این بازیکن غیر از پاداش هایی که در بند قرارداد 
خود با سیتی دارد، هفته ای ۳۰۰ هزار پوند درآمد خواهد داشت تا یکی از گران ترین 

بازیکنان تاریخ لیگ برتر از حیث درآمد هفتگی باشد.
در صورتی که دی بروین چهار سال حضور خود در سیتی را به پایان ببرد می 
تواند در کنار ونسان کمپانی، داوید سیلوا و سرخیو آگوئرو در زمره بازیکنانی باشد که 

یک دهه در این تیم حضور دارد.
این بازیکن بعد از تمدید قرارداد خود گفت: بیش از این نمی توانم خوشحال 
باشم. از زمانی که در سال ۲۰۱5 با سیتی قرارداد امضا کردم، این تیم مثل خانه من 
بود و رابطه خیلی خوبی با هواداران، سرمربی و باشگاه داشتم و خیلی خوشحالم که 
می توانم چهار سال دیگر در تیم باشم. امیدوارم افتخارات زیادی را در این مدت در 
منچسترسیتی به دست بیاوریم. من ارتباط خوبی با پپ گواردیوال دارم و خوشحالم که 
روزهای خوبی را زیر نظر او بازی می کنیم و امیدوار هستم به همین روند ادامه دهیم.

دیدارهای یورو ۲0۲0 به میزبانی رم و با حضور هواداران
جریان  در  کشور  این  دولت  که  کرد  اعالم  ایتالیا  فوتبال  فدراسیون  رییس 
برگزاری دیدارهای یورو ۲۰۲۰ به میزبانی رم، اجازه حضور هواداران را در ورزشگاه ها 

صادر خواهد کرد.
»گابریله گراوینا« ضمن تایید دریافت نامه ای از سوی وزارت بهداشت ایتالیا، 
العاده  فوق  و  مطلوب  کشور  کل  برای  بلکه  فوتبال  برای  تنها  نه  دولت  تصمیم 

توصیف کرد.
وی در بیانیه ای اعالم کرد: از »روبرتو اسپرانزا« وزیر بهداشت ایتالیا تشکر 
ویژه می کنم. او این موضوع را با ما در میان گذاشت که به منظور یافتن بهترین 
راه حل برای صدور مجوز حضور هواداران در دیدارهایی که در ورزشگاه المپیک 
رم برگزار می شود، به کمیته فنی این نهاد این مسوولیت مهم را محول کرده است.

وی اضافه کرد که فدراسیون فوتبال ایتالیا در مورد این موضوع از سوی دولت 
چراغ سبز پررنگی دریافت کرده است.

تیم ملی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ سه بازی را در مرحله گروهی برگزار کرده و 
همچنین یکی از دیدارهای مرحله یک چهارم نیز در ورزشگاه المپیک رم انجام 

خواهد شد.
یورو ۲۰۲۰ به دلیل پاندمی کرونا یک سال به تعویق افتاد و حاال طبق برنامه 
جدید قرار است از ۱۱ ژوئن تا ۱۱ جوالی )۲۱ خردادماه تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰( در ۱۲ 

شهر متفاوت اروپا برگزار شود.

هالند به منچسترسیتی نمی رود
می گوید  تلتیک  ا نشریه  خبرنگار 
به  پیوستن  برای  برنامه ای  هالند  ارلینگ 

منچسترسیتی ندارد.
نشریه  خبرنگار  اورنستین،  دیوید 
باشگاه  درون  افراد  از  می گوید  اتلتیک 
برای  آن ها  که  شده  مطلع  منچسترسیتی 
ارلینگ هالند اقدامی نخواهند کرد و هالند 
گواردیوال  پپ  پیش تر  نمی رود.  سیتی  به 
به  منچسترسیتی  که  بود  کرده  اعالم 
نخواهد  تابستان  در  مهاجم  جذب  دنبال 
بود و سران باشگاه قصد خرید باالی ۱۰۰ 

میلیون پوند را ندارد.
سیمون جانسون دیگر خبرنگار سایت اتلتیک در پی خبر اورنستین اعالم کرد 
که چلسی آماده است تا هر کاری برای جذب ارلینگ هالند انجام دهد و آنها در حال 
بررسی بودجه خود برای این انتقال هستند اما چلسی برای خرید هالند باید سهمیه 

لیگ قهرمانان فصل بعد را کسب کند.

ال چیرینگیتو: لیونل مسی در بارسا می ماند

آینده لیونل مسی این روزها سوال اصلی هواداران بارسلوناست.
تابستان گذشته لیونل مسی چیزی تا جدایی از بارسلونا فاصله نداشت. بوروفکس 
رسمی مسی به باشگاه حکایت از عزم جزم او برای ترک بارسا داشت اما در نهایت 
جوزپ ماریا بارتومئو رئیس وقت بارسلونا به مسی اجازه چنین کاری را نداد. مسی 
تا ۲۰۲۱ قرارداد داشت و بر اساس مفاد آن نمی توانست یکطرفه قراردادش را فسخ 
باید در دادگاه پاسخگو می شد. مسی اعالم کرد که  کند و در غیر این صورت 
دوست ندارد بارسا را به دادگاه بکشاند و به همین دلیل تا پایان قراردادش می ماند.

از استعفای بارتومئو و آمدن خوان  چند ماه بعد، شرایط تغییر کرده و پس 
الپورتا، بسیاری معتقدند شانس تمدید قرارداد مسی افزایش یافته اما همه چیز در 

پایان فصل مشخص خواهد شد.
او منچسترسیتی و پی اس جی را عالقه مند به خود می بیند ولی پس از اوج 
گیری اخیر بارسا و ظهور جوانان آینده داری چون پدری در کنار وعده های خوان 
الپورتا مبنی بر جذب یکی دو ستاره بزرگ اکنون مسی بیش از همیشه برای ماندن 

و تمدید قرارداد ترغیب شده است.
سه شنبه شب گذشته در برنامه ال چیرینگیتو یک خبرنگار نزدیک به باشگاه 
بارسلونا ادعا کرد که لیونل مسی تصمیم به تمدید قراردادش گرفته و پیش از اتمام 
فصل و پس از صحبت های نهایی با الپورتا به این قضیه رسمیت خواهد بخشید.

خبری که اگر قطعی شود بدون شک موجی از شادی را به هواداران بارسا 
وارد خواهد کرد.

انجمن حمایت از حیوانات:
زالتان ابراهیموویچ ترسوی بدبختی بیش نیست!

اخیر نشریه سوئدی در مورد  ادعای 
ابردهیموویچ،  زالتان  توسط  شیر  شکار 
واکنش بسیار تند انجمن حمایت از حیوانات 

را به دنبال داشت.
زالتان ابراهیموویچ نامی شناخته شده 
در دنیای فوتبال است و کمتر کسی شهامت 
درگیری لفظی با او را دارد. ستاره سوئدی 
که اکنون برای میالن بازی می کند و به 
نیز  کشورش  ملی  تیم  به  توانسته  تازگی 
برگردد، مورد انتقاد شدید انجمن حمایت از 

حیوانات)PETA( قرار گرفته است.
طبق ادعای نشریه اکسپرسن سوئد، 

زالتان سال ۲۰۱۱ مجوز شکار کسب می کند و شش ماه بعد در آفریقای جنوبی به یک 
شیر شلیک کرده و سپس پوست، جمجمه و فک او را به عنوان غنائم تصاحب می کند.

محض  ت  سکو ر  د
و در شرایطی که  فدراسیون 
گفته می شود علی جوادی هم 
یک ماه پس از حضورش از سمت خود 
شایعات  و  کرده،ابهامات  گیری  کناره 
و  ها  گزینش  نحوه  درباره  متعددی 
فدراسیون  جدید  رئیس  های  انتصاب 

فوتبال منتشر شده است.
و  کریمی  علی  روزگذشته  دو  در 
اینستاگرامی  کنش  دو  آجرلو  مصطفی 
نه  آنها  مشترک  مخرج  که  اند  داشته 
انتصاب فوتبالی که  از یک  انتقاد فنی 

توصیف هایی حیرت آور بوده است.
از  نزدیک:  خیلی  به  بکی  فالش 

نخبگان استفاده می کنم
این کلید واژه شهاب الدین عزیزی 
خادم در دوران مبارزات انتخاباتی خود 
و پیش از ورود به ساختمان سئول بود.

او در کمپین خود آنچنان از تیم خود و 
گروه نخبگانش یاد می کرد که همگان 
او  از شهر رویاهای  انتظار رونمایی  در 
 ۱۰ از  قبل  تا  ظاهرا  که  تیمی  بودند. 
مدیران  و  نداشته  خارجی  وجود  اسفند 
آنها  از وجود  پیشین فدراسیون فوتبال 

بی خبر بوده اند.
یاست  ر ن  ا ر گا روز آن  مزد  نا
فراتر  را  پا  حتی  فوتبال  فدراسیون 
گذاشت و می گفت فدراسیون در زمینه 
روبرو  کلی  تغییرات  با  انسانی  نیروی 
خواهد شد.)موضوعی که در آن مقطع 
با واکنش بخشی از پرسنل فدراسیون 

روبرو شد(
چرت  از   پس  اما  زدن   حرف 
زمستانی، جهان دیگری است. نمی توان 
به گفته ها دل بست و در اگر نشست.

پایان ماه عسل
روزهای  نخستین  در  اینچنین   
چهارم  طبقه  در  الدین  شهاب  حضور 
ساختمان سئول آواری از حمالت بابت 
استراتژی نداشته او و وعده های توخالی 

اش بر سرش هوار شد.
و  ه  منتظر غیر  گیری  ه  ر کنا
در  و  علوی  مهدی  امیر  زودهنگام 

ادامه محمد صادق درودگر و در نهایت 
مهدی محمد نبی )که باید او را دلیل 
اصلی تایید اساسنامه جدید از سوی فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین 
آرامش  و  انتخابات  منظم  برگزاری 
دانست( اخیر  سال  یک  در  فدراسیون 

ابهامات زیادی را در گام نخست درباره 
تصمیمات اداره کنندگان جدید فوتبال 

پدید آورد.
در ادامه، اختالف نظر اعضا هیات 
رئیس  انتخاب  در  فدراسیون  رئیسه 
جدید کمیته استان ها، گزینش عجیب 
میان  از  ملی  تیم  جدید  رسانه  مدیر 
مهرعلی  معرفی  نحوه  مستندسازان، 
با  رئیسی  نایب  سرپرست  عنوان  به 
توجه به اینکه او تنها دو رای در مجمع 
آورده بود و در نهایت انتخاب جنجالی 
سرپرست تیم ملی حتی موافقین رسانه 
ای عزیزی خادم را هم متاثر از از فضای 
افکار عمومی در موقعیت سکوت و انتقاد 

قرار داد.
ئیسه  ر ت  هیا ی  عضا ا حتی 
انتخاب  فدراسیون فوتبال هم از نحوه 
بی  براز  ا ملی  تیم  جدید  سرپرست 
اطالعی کردند تا فردی که بر کفاشیان 
و تاج خرده می گرفت که دیکتاتوری راه 
انداخته اند و در تصمیم گیری با هیات 

رئیسه شان مشورت نمی کنند،خود در 
مظان اتهام عدم مشورت قرار گیرد.)در 
این میان گفته می شود مشاوران اصلی 
عزیزی خادم که برخی از آنها در اتاق 
مجرب  و  خراطی،مدیرقدیمی  مهدی 
دپارتمان تیم های ملی  استقرار یافته 
اند  نقش اصلی در تصمیم گیری هایی 
او دارند و نکته مهم تر اینکه جلسات 
در  هم  فدراسیون  مدیریتی  تیم  اصلی 
دفتر دیگری روزانه و به شکل مرتب با 
برگزار  عزیزی  معتمد  مشاوران  حضور 
می شود که البته درباره این نفرات هم 

در آینده بیشتر می توان نوشت(
بازی عوض شد

نقطه جوش ماجرا اما روز دوشنبه و 
با معرفی سرپرست جدید تیم ملی همراه 
شد.چند استوری،توییت و گزارش های 
عجیب و غیرقابل باور درباره این انتخاب 
پرماجرای  خرداد  درباره  را  ها  نگرانی 
اقلیم  از  داستان  و  کرده  افزون   ۱۴۰۰
فنی به جای خطرناکی شیفت شده است.

در این میان، ورود مصطفی آجرلو 
ریاست  کاندیدای  دو  کریمی  علی  و 
فدراسیون فوتبال در روز ۱۰ اسفند ۹۹ 
اما بازی را عوض کرد و پرسش های 

فراوان دیگری را برانگیخته است.
مصطفی  و  کریمی  علی  از  باید 

آجرلو که هر کدام سال هاست در فوتبال 
فعالیت دارند پرسید منظورشان از عبارت 
های به کار برده شده در فضای مجازی 
چیست؟ آیا آنها از روندی خاص در مسیر 
انتخاب های شهاب الدین بی خبرند که 
بازی گوشه و کنایه را با او آغاز کرده اند؟

 هر چند برخی پیش بینی می کنند 
که نهادهای نظارتی در زمینه اتفاقات 
رخ داده در حال رصد موضوعات هستند 
و به زودی با دستی پر اقدامات الزم را 
انجام خواهند داد  اما چه بهتر که سکوت 
آزاردهنده فدراسیون زودتر شکسته شود 
و از آن ساختمان صدایی بشنویم که از 

التهابات موجود بکاهد.
طی  خادم  عزیزی  حالیکه  در 
های  پرسش  به  گذشته،هرگز  روز   ۳۸
وعده  و خالف  نداده  پاسخ  خبرنگاران 
روسای  ز  ا ها  فرسنگ  خود  قبلی 
و  نگوتر  پاسخ  فدراسیون های گذشته 
رسمی  ورود  است،شاید  تر  شفاف  غیر 
به  آجرلو  مصطفی  و  کریمی  علی  تر 
ماجرا و شرح بیشتری از مباحث بتواند 
گره گشا باشد. گره گشا برای فوتبالی 
های  حاشیه  در   ۹۹ اسفند   ۱۰ از  که 
خودساخته غرق شده و  بی شک جامعه 
فوتبال نگران تیم ملی و آینده فوتبال 

کشورشان هستند.

استراتژی پاسخ نگویی در فدراسیون فوتبال؛

اونجا، همه چی درهمه!

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
سرخپوشان در همه جام ها مدعی هستند 
و نگرانی بابت سبک بازی خود نداریم.

شته  گذ ز  و ر ی  مطهر حمید 
»یحیی  جای  به  که  رشنبه(  )چها
پیش  خبری  نشست  در  گل محمدی« 
حاضر  نساجی  و  پرسپولیس  دیدار  از 
شده بود، اظهار داشت: نساجی همیشه 
خوب  حس  کننده  تداعی  من  برای 
کار  آنجا  من  که  چرا  است  قشنگی  و 
کردم. هواداران این تیم پرشور هستند 
بازی  از  غیر  به  تیم  این  امیدوارم  و 

پنجشنبه در ادامه لیگ موفق باشد.
نساجی  فنی  شرایط  افزود:  وی 
این  می دانیم  کردیم.  رصد  کامال  را 
تغییرات در کادر فنی روی  از  بعد  تیم 
چه مسائلی تمرکز کرده تا در بازی از 
آن راه به موفقیت برسد. با وجود اینکه 
زمان کمی داشتیم اما روی نقاط ضعف 
تمرین  در  کردیم.  کار  حریف  قوت  و 
امروز هم آخرین برنامه ها را برای این 
بازی مرور خواهیم کرد تا بتوانیم موفق 

ظاهر شویم.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه 
کرد: هدف ما این است که اول بازی 
نمایش  به  را  احترامی  قابل  و  خوب 
بازی  امتیاز  سه  آن  پی  در  و  بگذاریم 

را کسب کنیم.
مطهری در مورد اینکه پرسپولیس 
موقعیت زیادی از دست می دهد تصریح 
هواداران  از  قبل  ماه  چند  من  کرد: 
که  دیدید  و  باشند  صبور  که  خواستم 
همین تیم آمد در لیگ قهرمان شد و 
رسیدیم  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به 
باید  هواداران  گویم  می  هم  باز  االن 
صبور باشند. تیمی که در آن »سیدجالل 
نوراللهی« و »میالد  حسینی«، »احمد 
سرلک« گلزنی می کنند و در موقعیت 
گلزنی قرار می گیرند از نظر تاکتیکی تیم 

موفقی است. خواهش می کنم فشار را 
مهاجمان  ویژه  به  بازیکنان  روی  از 
بردارید. سعی می کنیم با تمرین بیشتر 
تعداد گل های زده را بیشتر کنیم تا در 
ادامه لیگ به مشکل نخوریم. بازیکنان 

ما با دل و جان کار کردند.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
کمترین  بازیکنان  کرد:  خاطرنشان 
بودند.  جنگجو  اما  داشتند  را  دریافتی 
باشگاه تالش می کند، اما باید مشکالت 
کمتر  دغدغه  با  بازیکنان  تا  شود  حل 
جان  و  دل  با  ما  نفرات  کنند.  بازی 
پرسپولیس  پیراهن  خاطر  به  همیشه 

زحمت کشیدند و تالش کردند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، نبود 
هواداران است. والورده )سرمربی اسبق 
بارسلون( می گوید بدون تماشاگر بازی 
من  و  است  وحشتناک  خیلی  کردن 
االن به این حرف رسیدم. از زمانی که 
به پرسپولیس آمدیم به غیر از ۲ دیدار 
است  مهم  آنها  نقش  نبودند.  هواداران 
که می توانند تیم را رو به جلو ببرند. اگر 
آنها بودند کار برای ما آسان تر می شد. 
امیدوارم آنها انرژی مثبتشان را برای ما 
بفرستند. بازی کردن در ورزشگاه آزادی 
مانند اکران یک فیلم خوب در سینمای 

خالی از تماشاگر است. هواداران از راه 
دور به ما انرژی بدهند.

در  اگر  کرد: شما  اضافه  مطهری 
یا  نکنید  درست  موقعیت  بازی  شرایط 
نداشته  موقعیت  بازی  یک  در  اینکه 
باشید و بر حسب اتفاق ببرید، آن زمان 
باید نگران آن تیم بود؛ اما زمانی که در 
شکل بازی چند موقعیت ایجاد می کنید 
دارید.  حمله  برای  زیادی  طراحی  و 
نقیصه  این  بیشتر  تمرین  و  تالش  با 
با  که  انتقادی  شد.  خواهیم  برطرف 
استدالل و منطق باشد را می پذیریم. 
باید این پکیج کامل را ببینیم و بعد در 

مورد آن صحبت کنیم.  
وی در مورد وضعیت »سیدجالل 
حسینی« و »فرشاد فرجی« خاطرنشان 
کرد: سیدجالل مشکلی ندارد. »فرشاد 
او  بود  کرونا  به  مشکوک  هم  فرجی« 
جواب  باید  دهد.  آزمایش  دوباره  باید 
او  از  ببینیم می توانیم  تا  بیاید  او  تست 

استفاده کنیم یا نه.
با  بطه  را در  پرسپولیس  مربی 
پیش  تیم  ترکیب  می شود  گفته  اینکه 
از مسابقات به بیرون درز پیدا می کند، 
تصریح کرد: همیشه سعی کردیم کار 
این  مدیریت  دهیم.  انجام  را  خودمان 

از  خیلی  می کند.  پیگیری  را  موضوع 
تیم های بزرگ خیلی اوقات ترکیبشان 
که  نیست  اینگونه  و  است  مشخص 
عنوان  به  است.  رفته  لو  آنها  تاکتیک 
ریم.  ندا آن  روی  حساسیتی  مربی 
وظایف  جزو  و  باشد  پیگیر  باشگاه 

ما نیست.
مطهری در مورد مشکالت باشگاه 
پرسپولیس جهت اخذ روادید هند تصریح 
کرد: آخرین اطالعاتی که داشتم باشگاه 
پیش  روز  دو  یکی  تا  بود.  تنها  واقعا 
فدراسیون هم قدمی برای ویزا برنداشته 
مدیریت  تالش  با  مشکالت  اما  بود 
باشگاه به حداقل رسید. انتظار این است 
به نمایندگان ایران بیشتر اهمیت دهند تا 

این مشکالت را نداشته باشیم.
وی در خصوص محرومیت »یحیی 
از  می توانید  شما  گفت:  گل محمدی« 
فنی  کادر  بپرسید.  ناظران  و  داوران 
و  دارند  را  حاشیه  کمترین  پرسپولیس 
برخی اوقات برخی مسائل اجتناب ناپذیر 
است. من در بازی قبل محروم بودم. از 
کارت  گرفتم سه  که من  کارتی  چهار 
منصفانه نبود. داوران ما دقت بیشتری 
کنند. شرافتمندانه و منصفانه دقت کنند 

تا تیم ها دچار مشکل نشوند.
با  بطه  را در  پرسپولیس  مربی 
بندر  شاهین  با  سرخپوشان  رویارویی 
کرد:  تصریح  حذفی  جام  در  عامری 
همه حریفان قابل احترام هستند. نسبت 
به آنها هنوز شناختی نداریم اما بوشهر 
مهمان  مردم  و  خوب  فوتبال  همیشه 
جام ها  همه  در  ما  است.  داشته  نوازی 

مدعی هستیم.
و  پرسپولیس  فوتبال  تیم های 
هفته  چارچوب  در  مازندران  نساجی 
بیستم لیگ برتر فوتبال امروز از ساعت 
۱۸:5۰ و در ورزشگاه آزادی تهران به 

مصاف یکدیگر خواهند رفت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هواداران باید صبور باشند؛

مطهری: از نظر تاکتیکی تیم موفقی هستیم

ن  یکنـا ز با ینکـه  ا د  وجـو بـا 
قراردادهـای میلیـاردی بـا باشـگاه ها 
منعقـد می کننـد، امـا در کنـار فوتبال 
درآمد بسـیار باالیـی از تبلیغات دارند 
ایـن  از  باشـگاه ها  بیـن  ایـن  در  و 

مانده انـد. بهـره  بـی  درآمدهـا 
بـا  باشـگاه ها  کـه  روزگاری  در 
وجـود مشـکالت مالـی قراردادهـای 
تیم هـای  عضـای  ا بـا  ردی  میلیـا
 ، می کننـد منعقـد  ن  لشـا تبا فو
بازیکنـان و مربیـان کـه بـه واسـطه 
شـده اند،  شـناخته  باشـگاه ها  همیـن 
فضـای  پلتفرم هـای  از  اسـتفاده  بـا 
تـی  تبلیغا ی  لیت هـا فعا  ، ی ز مجـا
خوبـی  پـول  راه  ایـن  از  می کننـد 
بـه جیـب می زننـد امـا باشـگاه ها در 
عمـل عایدی از این درآمـد میلیاردی 

ندارنـد.
اگر تعـدادی از فوتبالیسـت ها را 
در اینسـتاگرام دنبـال کنیـد، در کنـار 

تصاویـر ایـن بازیکنـان، هـر روز بـا 
می شـوید  موجـه  گسـترده  تبلیغـات 
کـه انواع و اقسـام خدمات و پیج های 
مختلـف را تبلیـغ می کنند. بر اسـاس 
رونـد رایـج، هـر بازیکـن بسـته بـه 
تعـداد دنبال کننـده ای که دارد، برای 
هـر اسـتوری بیـن ۱۰ تـا ۳۰ میلیون 
تومـان دریافـت می کند کـه از طرف 
دیگـر برای پسـت های اینسـتاگرامی 
بیشـتر  مراتـب  بـه  تبلیغـات  هزینـه 
هـم خواهـد بـود. حـال اگـر یکـی از 
را در  لیـگ  باشـگاه های پـر هـوادار 
نظـر بگیریـم کـه بـه طـور میانگیـن 
۱۸ بازیکـن ایـن تیـم در طـول مـاه، 
اینسـتاگرامی  تبلیـغ   ۱۰ کـدام  هـر 
جـذب کننـد، بـا میانگیـن قیمـت ۲۰ 
بازیکـن   ۱۸ ایـن  تومـان،  میلیـون 
 ۶۰۰ و  میلیـارد   ۳ حـدود  مجموعـا 
میلیـون تومان درآمد کسـب می کنند 
امـا از این پـول، چیزی عاید باشـگاه 

نمی شـود.
ن  یکنـا ز با ی  هـا د ا د ر ا قر ر  د
اروپایـی، معمـوال بنـدی در قـرارداد 
اسـاس  بـر  کـه  می شـود  گنجانـده 
آن، بازیکـن مجبـور اسـت بخشـی از 
درآمـد تبلیغاتـی خـود را بـه باشـگاه 
بدهـد. ایـن موضـوع کمـک می کنـد 
باشـگاه عـالوه بـر کسـب درآمـد از 
راه هـای مختلـف، از برنـد خـود کـه 
روی سـینه بازیکنـان نصب می شـود 

هـم کسـب درآمـد کننـد.
برخی باشـگاه های ایرانـی نظیر 
پرسـپولیس و اسـتقالل، بـه واسـطه 
خـود  کارگـزار  بـا  کـه  قـراردادی 
دارنـد، بنـدی در قراردادهـا گنجانـده 
شـده که بـه واسـطه آن، بازیکنان از 
انجـام فعالیت های تبلیغاتی شـخصی 
در اینسـتاگرام محـروم شـوند تا همه 
و  باشـگاه  اختیـار  در  تبلیغـات  امـور 
کـه  آنجایـی  از  امـا  باشـد  کارگـزار 

ایـن باشـگاه ها معمـوال بـه تعهـدات 
مالـی خود عمـل نمی کنند، برایشـان 
سـخت می شـود کـه بندهـای دیگـر 
قـرارداد نظیـر اجرا کـردن محدودیت 

تبلیغاتـی را اجرایـی کننـد.
در کنـار بحث درآمـدی تبلیغات 
توجـه  بایـد  بازیکنـان،  اینسـتاگرامی 
روی  نظارتـی  عمـال  کـه  داشـت 
نیسـت  بازیکنـان  تبلیغاتـی  فعالیـت 
کـه دقیقـا چه نـوع خدمـات و برندی 
مثـال  طـور  بـه  می کننـد.  تبلیـغ  را 
یـک  در  برنـدی  باشـد  قـرار  اگـر 
سـایت معتبـر به تبلیـغ بپـردازد، باید 
کـرده   دریافـت  را  الزم  مجوزهـای 
باشـد کـه تبلیغ مذکـور موجب فریب 
و یـا کالهبرداری نشـود امـا در عمل 
نظارتـی روی بازیکنان نیسـت در این 
مشـکلی  تـا  کننـد  مراقبـت  زمینـه 
برایشـان ایجـاد نشـود و باشـگاه هم 

متضـرر نگـردد.

فعالیت تبلیغاتی بازیکنان در فضای مجازی؛

ُگم شدن سهم باشگاه ها در هیاهوی عدم تعهد!
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نوشته  »مزدور«  کتاب   
هاوارد فاست که بعد از ۳۶ سال 
با ترجمه مهدی غبرایی به بازار 
کتاب ارائه شده است، با صدای 

عبداهلل روا، شنیداری شد.
چهارشنبه  روز  گزارش  به 
نوشته  مزدور  ایرنا کتاب صوتی 
هاوارد فاست، تجربه جدید عبداهلل 
روا در گویندگی کتاب شنیداری 

است که در نخستین روزهای سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات قناری 
به بازار عرضه شده است.

کتاب مزدور ماجرای مزدوران آلمانی است که انگلیسی ها 
آن ها را برای مقاصد خود اجیر کرده اند. آنها یک روستایی نیمه دیوانه 
را را در جنگ های داخلی آمریکا دار می زنند و همین موضوع، باعث 
آتش خشم و انتقام آمریکایی ها می شود. دقیقا در میان این درگیری 

و خون، عشق به میدان می آید.
پرکارترین  از  یکی  کتاب  این  نویسنده  فاست  هاوارد 

قرن  در  آمریکایی  نویسندگان 
حیات،  زمان  در  که  بود  بیستم 
بیش از ۸۰ داستان، شعر و فیلمنامه 
شد  موفق  مزدور  رمان  نوشت. 
برنده جایزه انجمن کتابخانه های 
این، وی  بر  آمریکا شود. عالوه 
جایزه بین المللی صلح ۱۹5۴ را 

نیز از آن خود کرد.
کتاب مزدور؛ بعد از انتشار در 
سال ۱۳۶۳ تجدید چاپ نشده بود و نشر خزه آن را بعد از سه دهه 
با ویرایش جدید و با ترجمه مهدی غبرایی منتشر کرده است. این 
کتاب، جدیدترین تجربه عبداهلل روا مجری، شاعر و گوینده در 

حوزه گویندگی کتاب صوتی است. 
 کتاب صوتی مزدور با مدت زمان ۶ ساعت و ۳۹ دقیقه در 
استودیو نشر صوتی قناری تبدیل به اثری شنیداری شده و نسخه 
قابل دانلود آن در بسترهای اینترنتی فیدیبو، طاقچه، کتابراه و نوار 

قابل دسترسی و تهیه است.

نسخه صوتی »مزدور« اثر ترجمه شده هاوارد فاست منتشر شد

ه  و گر ئیس  ر  
اسالم شناسی  و  ایران شناسی 
کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
قابل  گرایش  اکنون  هم  گفت:  ملی 
توجهی بین محققان جهان به  خصوص 
پژوهشگران غربی از جمله دانشجویان 
ایرانشناسی  برای تمرکز بر موضوعات 

رواج یافته است.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایرج عنایتی زاده 
ایران شناسی  کرسی های  توسعه  گفت: 
کشور،  روز  مسائل  به  توجه  و  دنیا  در 
در  ایران شناسی  مطالعات  شده  موجب 
قرار  کار  دستور  در  نیز  کشورها  سایر 
گیرد و هم اکنون ۸۰ هزار نسخه کتاب، 
۳هزار پایان نامه و ۱۰هزار شماره نشریه 
در حوزه ایران شناسی و اسالم شناسی 

در کتابخانه ملی موجود است.
سه دسته منبع اصلی در حوزه ایران 
شناسی و اسالم شناسی در کتابخانه ملی 
ایران وجود دارد. این منابع شامل کتاب، 
پایان نامه و نشریات می شود و نشریات 
ارزشمند  و  اصلی  مهم،  منابع  از  یکی 
پژوهشی در حوزه ایرانشناسی محسوب 
می شوند، چراکه نشریات حاوی مقاالت 
هزار   ۸۰ اکنون  هم  هستند.  ارزشمند 
نسخه کتاب، سه هزار پایان نامه و ۱۰ 
هزار شماره نشریه در حوزه ایرانشناسی 
و اسالم شناسی در کتابخانه ملی ایران 

نگهداری و حفاظت می شود.
اهمیت  به  اشاره  با  عنایتی زاده 
پژوهش های ایرانشناسی در سطح ملی 
و بین المللی، گفت: پژوهش های ایران 
تحقیقات  همه  ملی  حوزه  در  شناسی 
و  دانشگاه ها  در  که  پژوهش هایی  و 
نهادهای فرهنگی مرتبط انجام می شود 
را در برمی گیرد، اما در این بین بخشی 
به  مربوط  ایرانشناسی  پژوهش های  از 
نگاه های بین المللی می شود که بسیار 

حائز اهمیت است.
وی گفت: به همین منظور شاهد 
در  ایران شناسی  گسترش کرسی های 
خارج از مرزهای کشور هستیم، ضمن 
این  نیز در  آثار مکتوب  تولیدات  اینکه 
حوزه در دنیا رشد صعودی داشته است.

گرایش قابل توجهی بین محققان 
غربی  پژوهشگران  به خصوص  جهان 
بر  تمرکز  برای  دانشجویان  جمله  از 
یافته  رواج  یرانشناسی  ا موضوعات 
که  مطلب  این  بیانگر  مهم  این  است. 
اسالم  و  نشناسی  یرا ا پژوهش های 

شناسی همچنان درجریان است.
سده  به  نگاه  با  کرد:  اضافه  وی 
۱۸ و ۱۹ میالدی یک جریان متمرکز 
به  غرب  در  ایرانشناسی  از  مشخصی 
وجود آمد و به مرور گستره این دانش 
به حوزه های مختلف سرایت کرد و وارد 
ادعا  می توان  شد.  دیگری  مقوله های 
ایران  که غرب،  ای  دوره  از  پس  کرد 
سفرنامه ها  طریق  از  آثار  و  شناخت  را 
به غرب برده شد؛ مبحث زبان شناسی 

ایران مورد توجه قرار گرفت.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال 
آدام اولئاریوس در سفرنامه خود از حافظ 
شیرازی در ابیاتی نام برد و همین مسئله 
موجب شد  دانش زبان شناسی در آلمان 
به  آلمانی  شناسان  زبان  و  یابد  رواج 
اشعار حافظ شیرازی عالقه مند شوند، 
به عبارت دیگر این سفرنامه در حافظ 

شناسی در آلمان بسیار موثر واقع شد.
سفرنامه ها  فزود:  ا ده  عنایتی زا
غنی  تمدن  و  فرهنگ  کننده  منعکس 
برای  را  جاذبه هایی  و  هستند  ایرانی 
وجود  به  امروز  تا  گذشته  از  غربی ها 
آورده است. البته مطالعات ایران شناسی 
با اهداف مختلفی صورت گرفته که بعضا 
آمیخته با مسائل سیاسی نیز بوده است.

این  ادامه  در  کرد:  اضافه  وی 
ایران شناسی  به  نیز  پژوهی  اسالم  امر 
دو شاخه مشخص  امروز  و  اضافه شد 
مطالعات ایرانی وجود دارد که آمیزه ای 
از ایرانشناسی و اسالم شناسی است و 
این دو به موازت یکدیگر در حال توسعه 

و گسترش است.
در   : کرد تصریح  ده  ا یتی ز عنا

ملی  کتابخانه  شناسی  ایران  مجموعه 
در  زبان ها  از  گوناگون  تنوع  ایران، 
منابع تولید شده در حوزه ایران شناسی 
موجود است و این امر بیانگر گستردگی 
مطالعات و تحقیقات در این زمینه است.

در  با جستجوی ساده  افزود:  وی 
ایران  ملی  کتابخانه  اطالعاتی  بانک 
اسالم  چون  واژه هایی  کلید  لحاظ  و 
زبان های  به  رکورد  هزاران  ایران،  و 
کتابخانه  در  می آید.  دست  به  مختلف 
به  دنیا  زبان   5۰ بر  بالغ  ایران  ملی 
لحاظ نوع زبانی، منبع وجود دارد. این 
تنوع زبانی به زبان های اروپای غربی و 
شرقی، کشورهای آسیای میانی، آسیای 
شرقی و غیره تقسیم می شود.عنایتی زاده 
افزود: در سال های اخیر در حوزه اسالم 
پژوهی تولیدات بیشتری را شاهد هستیم 
که با نگاه کامال آکادمیک و علمی در 

حال پیشروی است.
انقالب  از  پس  داد:  ادامه  وی 
در  ایران  از  دیگری  فضای  اسالمی 
به خصوص  پژوهش گران جهان  میان 
غرب مورد توجه قرار گرفت و این امر 
باعث شد به حوزه های مختلف از جمله 
حکومت دینی با زیرمجموعه هایی چون 
مسائل اجتماعی، زنان، آموزش و غیره با 

نگرش علمی تر توجه شود.
عنایتی زاده گفت: مطالعات ایران 
شناسی محققان خارجی از دوره ای به 
مسائل  متوجه  چیزی  هر  از  بیش  بعد 
روز ایران شد که بخشی از آن مربوط 
به انقالب اسالمی ایران، دوران جنگ 
مباحث  تحمیلی،  جنگ  سال  و هشت 
مسائل  دیگر  و  ای  هسته  مسائل  و 

منطقه ای و بین المللی مرتبط با ایران 
می شود. این در حالی است که درگذشته 
و  فرهنگی  جاذبه های  به  پرداختن 
تاریخی ایران بیشتر مورد توجه محققان 

و سیاحان بود.
دوران  از  زاده،  عنایتی  گفته  به 
صفویه به بعد که با ظهور دوره رنسانس 
ابنیه های  شد؛  همراه  ایران  در  هنری 
ویژه  طور  به  و  گرفت  شکل  مذهبی 
اما  گرفت  قرار  توجه جهانگردان  مورد 
امروزه علوم سیاسی در حوزه مطالعات 
ایران شناسی نوین مورد اقبال بیشتری 

قرار گرفته است.
وی یادآور شد: گسترش و توسعه 
کرسی های ایرانشناسی در دنیا واقعیتی 
کرد  ادعا  می توان  و  است  ناپذیر  انکار 
اکثر کشورهای دنیا مطالعات ایرانشناسی 

را در دستورکار خود قرار داده اند.
ز  ا برخی   : فزود ا ده  ا یتی ز عنا
دارند  اهمیت  جهت  این  از  سفرنامه ها 
یا  دوره  شاهد  کتاب ها  نویسندگان  که 
این  که  بودند  ایران  در  خاصی  رخداد 
افزوده  سفرنامه ها  این  اهمیت  بر  امر 
مثال سفرنامه »جیمز  عنوان  به  است. 
موریه« در دوره قاجاریه نوشته شد، در 
این دوران تاثیر فرهنگ غرب و تحوالت 
اجتماعی در این کشور به لحاظ فرهنگی 
با غرب بیشتر شد که در این سفرنامه 
در  توجهی  قابل  و  جالب  تحلیل های 
دوران  آن  در  ایران  شرایط  خصوص 

شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: همه منابع و آثار 
موجود در حوزه اسالم شناسی و ایران 
شناسی نوعی پژوهش، به شمار می آیند. 
سفرنامه  به  می توان  ارتباط  همین  در 
کروسینسکی )کشیش لهستانی( اشاره 
کرد. این سیاح در دوره صفویه در ایران 
حضور یافت که این امر مقارن با پایان 
از رویدادهای  حکومت صفوی بود که 
مهم تاریخی به شمار می رود. از آنجایی 
که این فرد به زبان فارسی تسلط کافی 
داشت و حدود ۱۹ سال در ایران زندگی 
مسائل  به  عمیق  نگاه  با  و  بود  کرده 
جالبی  یادداشت های  بود،  کرده  نگاه 
به  ایران  روز  جریانات  و  تحوالت  از 
یادگار گذاشته است. به اعتقاد بسیاری 
از محققان و پژوهشگران این سفرنامه 
یکی از کامل ترین گزارش هایی است 
که یک ناظر اروپایی در مورد یک دوره 
تاریخی ایران در زمان صفویه به رشته 

تحریر درآورده است.

رییس گروه ایران شناسی کتابخانه ملی مطرح کرد:

توسعه کرسی های ایران شناسی در دنی

»شیرازیه« منتشر شد
»شیرازیه« )سفرنامه شیراز( نوشته علی 

 عسگری افشار منتشر شد.
 این کتاب در ۲۱۸ صفحه با شمارگان 
در  تومان  هزار   ۴۳ قیمت  و  نسخه   ۲۰۰
انتشارات نگار و نیما )نگیما( عرضه شده است.

در بخشی از پیشگفتار کتاب می خوانیم: 
به  نگارنده  سفر  سه   حاصل  رو  پیش   وجیزه  
شب  سه   یکی  است.  فارس  استان  محدوده 
کوتاه، همراه خانواده در دهه هفتاد و دو سفر 
جغرافیای  در  تنهایی.  به  و  نود  دهه  در  هم 
گفته ام  مسیرها  از  و  کرده ام  سفر  مشخصی 
در  سیری  و  جغرافی دان.  یک  مثل  نه  ولی 
از  تاریخدان.  یک  مثل  نه  اما  کرده ام  تاریخ 
طنز و تاریخ بهره  گرفته ام ولی نه رستم الحکما 

هستم و نه مکتوبم، رستم التواریخ!
از  اگر  و  نباشد  تاریخ زده  و  خشک  نباشد.  مرده ای  پژوهش  کرده ام  سعی   
کتابچه های معمول  و  بروشورها  در  مندرج  نوع اطالعات  از  استفاده شده  منابعی 
راهنمای سفر نباشد. و همچنین فقط معطوف به دیده های خود نمانم و گاه اجازه 
بازیگوشی های ذهنی به خود بدهم ولی نه آن قدر که از حال و هوای شیراز دور 
شوم. گاهی تداعی هایی پیش می آیند و از فیلم، قصه یا کتابی ذکر خیری می شود 
تا سویه داستان نویسم سبقت بگیرد از یک سفرنامه نویس متعارف! تداعی ها می توانند 

انحراف از مسیر مستقیم روایت را جذاب تر کنند.
به هر حال، سفره سفرهایی را برای سفردوستان و دوستداران شیراز پهن می کنم 
و هرچند سفره باشکوهی نباشد ولی امید دارم این طعام مختصر در شأن شیراز باشد.

انتشار کتابی از برنده نوبل
 »چنان ناکام که خالی از آرزو« نوشته پیتر هاندکه با ترجمه ناصر غیاثی 

منتشر شد.
این کتاب در ۸۶ صفحه، با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و بهای ۲۰ هزار تومان 
در فرهنگ نشر نو راهی بازار کتاب شده است. پیتر هاندکه برگزیده نوبل ادبیات 

در سال ۲۰۱۹ بود.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: »چنان ناکام که خالی از آرزو« 
نه قضاوتی است، نه یادبودی برای مادری، نه تصویری به کمال که نویسنده، 
و خواننده، بتوانند پس از به پایان رساندنش نفس راحتی بکشند، بلکه وصف 
زخمی  است باز و هولناک با مواضعی نامتعارف؛ چنان که از پیتر هاندکه انتظار 
داریم. نویسنده ای که همواره با سخنان و رفتارهایش بحث انگیز بوده و همین 
سخنان و رفتارها بررسی آثار او را به داوری درباره شخصیت و کنش هایش 
پیوند زده است. او برعکس نویسندگانی که سال ها پس از تجربه فقدان درباره 
آن می نویسند، نوشتن رمان »چنان ناکام که خالی از آرزو« را درست هفت 

هفته پس از مرگ مادرش آغاز کرد...
 روایتی تکان دهنده و روان رنجور از غیبت کسی که نویسنده عاشقانه و 
البته در خفا ستایشش می کرد. چیزی شبیه به واکنش فیلسوف و نشانه شناس 
مشهور فرانسوی، روالن بارت به مرگ ناگهانی مادرش. بارت نیز پس از فوت 
کسی  که مومنانه می پرستیدش، کتاب »اتاق روشن« را نوشت، آن هم درست 
چند هفته پس از مرگ مادرش. کتابی درباره تئوری عکاسی که بهانه نویسنده 
برای تحریر آن مشاهده عکسی قدیمی از مادرش بود. به همین نحو هاندکه 
نیز در  »چنان ناکام که خالی از آرزو« مسئله فقدان مادرش را به ادبیات پیوند 
می زند و به آن واکنش نشان می دهد؛ امری که ممکن است اندکی از احساس 

تأثر نویسنده بکاهد.
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پروانه رسولی خوشبخت

واکنش ها به درگذشت آیدین روشن
دوست داشتن بلد بود

رفتنش را باور ندارند و می گویند چه زود 
رفت، خودش می گفت »شمردن بلد نیستم« اما 
کرونا او را جزء قربانیانش شمرد و شاعری را که 

»دوست داشتن بلد بود« با خود برد.
 آیدین روشن فرصت نکرد مجموعه شعر 
ترجمه که  کتاب  کند، چند  منتشر  را  رمانش  و 
عمدتا ترجمه شعر بود منتشر کرد و در ۴۸سالگی 

از دنیا رفت.
آیدین  دوست  و  همکار  میناس،  میراندا 
روشن که ترجمه های مشترکی با او منتشر کرده 

خبر را می دهد. با گریه می گوید که کرونا او را از ما گرفته. برای خاکسپاری پدرش 
به تبریز می رود و گویا آن جا گرفتار بیماری می شود.

میناس همچنین در صفحه شخصی خود می نویسد: »از این دنیا توقع عدالت 
نداشتم ولی انقد بی عدالتی... کرونای لعنتی باالخره یکی از عزیزانم را از من گرفت. 
از من دوستی رو گرفت که جزو معدود هم صحبت های هم بودیم. یه عشق مشترک 
داشتیم اونم ادبیات و شعر ترکی. ما دوتا آدم درونگرا بودیم که در زمان و مکان 
درست همدیگرو پیدا کردیم و بعد از اون شدیم همدم بحث های ادبی همدیگه. تا به 
حال کسی  اندازه آیدین عاشق کتاب و شعر ندیده بودم. ما با هم کتاب های زیادی 
ترجمه کردیم و کارهای نیمه تموم زیادی داشتیم. اون اولین رمان سوررئالیستیش 
در مورد استانبول رو داشت می نوشت و دل تو دلش نبود که بخونم و نظر بدم. وقتی 
گفت مریض شده فقط امیدوار بودند جسمش اندازه روحش ظریف و شکننده نباشه. 
هر روز با خانواده ش نقشه می کشیدیم که بعد از خوب شدنش اونو از دنیای کتاب ها 
دور کنیم و به دنیای واقعی نزدیک کنیم. ولی نشد. کسی که برای من فراتر از یک 
دوست، همکار، همدم و استاد بود رفت تا من بمونم و جای خالیش. فقط امیدوارم هر 
جا که هست به آرامش برسه چون این دنیا برای آدم حساسی مثل آیدین جهنم بود.«

تماس  روشن  آیدین  دوستان  از  و  مترجم  نویسنده،  شاعر،  یونان،  رسول  با 
می گیرم که روشن مجموعه ای از شعرهای ترکی او را به فارسی ترجمه کرده بود؛ 
»ژنرال جنگ های سیب زمینی«. تکرارکنان می گوید: »چه زود! ای وای ای وای... 
حاال چه کار کنم؟ او آدم خوبی بود. چه زود... چه زود... در این شرایط نمی دانم چه 

بگویم. اصال باورکردنی نیست. ای وای ای وای...«
اسداهلل امرایی، مترجم با انتشار عکس آیدین روشن در صفحه اش می نویسد: 
»خبر تلخ امروز را میراندا میناس داد، دوست شاعر و مترجم مان در بهار ۱۴۰۰ پر 

کشید. 
برایم نوشته بودی

از پنجره سبز اتاقت گلی برایم بینداز تا دلم سرشار از روشنایی ها شود؛ اینک 
چون فصلی نو 

بر در خانه ات آمده ام؛ با شبنمی بر موهایم؛ و قطره اشکی در چشم
)محب دیراناس(

 بهار مبارک
 اشک در چشم نصیب ما شد.«

بنویسم  بهار  از  می خواست  »دلم  می نویسد:  هم  ناشر  و  شاعر  ندائی،  پونه 
ارجمند، شاعر  باید درباره غروب همکار  اما  را بدهم،  تازه شکفته  گزارش گل های 
و مترجم گرانقدر زبان ترکی، آیدین روشن بنویسم. از اسم و فامیلش نور بیرون 
می زند. او بی آزارترین انسانی بود که تا به حال دیده ام. سرش به معنای واقعی کلمه 
در کار خودش بود. آیدین عاشق واقعی کتاب و ادبیات و شعر بود. مشعوف شعر 
بود و آن ها که او را از نزدیک می شناختند، می دانند چه می گویم. همیشه بهترین 
و نغزترین شعرها را در یاد داشت. اول ترکی اش را می خواند که نبض آهنگ زبان 
و ساختار اصلی شعر را به مخاطب منتقل کند بعد برای فارسی زبان ها ترجمه اش را 
می گفت. واقعا کتابی نبود که نخوانده باشد. درآمدش را صرف خرید کتاب می کرد. 
روز آخر نمایشگاه کتاب که می شد، غمی دلش را فرامی گرفت. می گفت حیف کاش 

نمایشگاه تمام نمی شد.
آیدین روشن عزیز، نمایشگاه های کتاب زیادی برقرار خواهد بود، کتاب های 
زیادی در این سیاره متولد خواهد شد اما چه سود که خواننده پروپاقرصی مثل شما 

نباشد که بخواند.
با احترام و تشکر از همه شعرها و ترجمه های زیبایی که به همراه همکار گرامی 
میراندا میناس به مجله شوکران و نشر امرود افزودی، از تو خداحافظی نمی کنم و 

شمعی به یادت روشن می کنم.
دیر  شدن  عاشق  برای  امرود:  نشر  در  روشن  آیدین  منتشرشده  )کتاب های 
است برای مردن زود؛ گزیده شعر ترکیه به اتفاق میراندا میناس و ژنرال جنگ های 

سیب زمینی، ترجمه شعرهای ترکی رسول یونان به فارسی(«
احمد پوری، نویسنده و مترجم در واکنش به این خبر می نویسد: ای بابا باورم 
نمی شود. روشن عزیز. چه عجله ای بود؟ یعنی تو با آن شور همیشگی و برنامه هایی 
از شانه ات  آویزان  از کیف  داشتی و صفحات دست نوشته ای که  ترجمه  برای  که 
بیرون می کشیدی تا ترجمه جدیدی از شعر ترکیه بخوانی، دیگر نخواهی بود، من 

که باورم نمی شود.«
دیگران هم این شعر آیدین روشن را به اشتراک می گذارند و ناباورانه خبر مرگ 

او را می هند: »شمردن بلد نیستم
دوست داشتن بلدم

و گاهی شده
یکی را دو بار دوست داشته باشم

دو نفر را یک جا!
چه کار می شود کرد؟

دوست داشتن بلدم
شمردن بلد نیستم«

محسن عسگری از دوستان او می نویسد:  آیدین روشن، رفیق و همراه قدیمی و 
یادگار روزهای دور و خوش، همو که دلی به زاللی چشمه های بستان آباد داشت، همو 
که شاعر بود و استادی به تمام معنا در ترجمه، همو که با کتاب مانوس بود،  همو 
که هر وقت همدیگر را می دیدم با اشتیاق یکی از شعرهایش را برای مان می خواند، 
همو که سروده بود »شمردن بلد نیستم...«  از میان ما پرکشید و رفت. واقعا شمردن 
بلد نبود، حساب سن و سالش را نداشت که این گونه رفت. روحت شاد آیدین جان.« 
دوستان دیگرش هم از کتاب خوان بودن و غرق بودنش در کتاب، هوش و 

زالل بودن او می گویند و برایش مرثیه می نویسند.
احمد واحدی متخلص به آیدین روشن متولد ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳5۲ در تبریز، 
در دانشگاه عالمه طباطبایی روزنامه نگاری خوانده بود. این شاعر و مترجم روز دوشنبه 

۱۶ فروردین ماه بر اثر ابتال به کرونا در ۴۸سالگی از دنیا رفت.
»تنهایی تقسیم نمی شود« )گزیده شعر مدرن ترکیه(، »برای عاشق شدن دیر 
است برای مردن زود« )گزیده شعر مدرن ترکیه(، »آال تورکا« )گزیده شعر کوتاه 
مدرن ترکیه( و »پرنده چهار بال« )گزینه چهارپاره های فاضل حسنو داغالرجا( از 
جمله آثاری است که آیدین روشن با همکاری میرندا میناس ترجمه کرده است. 
رسول  ترکی  شعرهای  سیب زمینی«  جنگ های  »ژنرال  کتاب  فارسی  برگردان 
یونان و »خشونت دیپلماتیک: اسرار تاریک قتل جمال خاشقجی« هم در کارنامه 

او به چشم می خورد.

از  مصطفی رحماندوست می گوید 
خواندن کتابی پشیمان نشده اما خاطره ای 
را تعریف می کند از خریدن دو نسخه از 
کتابی که می گوید نه خود آن را فهمیده 

و نه فکر می کند دیگران بفهمند!
اول  متولد  رحماندوست  مصطفی 
شاعر،  همدان،  در   ۱۳۲۹ سال  تیرماه 
و  کودکان  ادبیات  مترجم  و  نویسنده 
نوجوانان است که تقریبا همه او را با شعر 
»صد دانه یاقوت« می شناسند. این چهره 
ادبیات کودک و نوجوان درباره کتاب هایی 

که خوانده و نخوانده  می گوید.
متن این گفت وگو در پی می آید:

آخرین کتابی که مطالعه کرده اید، 
کدام کتاب بوده است؟

کتاب  خواندن من مثل همه آدم ها 
نیست؛ این که کتابی را انتخاب کنم و 
از اول تا آخر بخوانم. من بدجور کتاب 
می خوانم؛ بر روی هفت، هشت موضوع 
دارم کار می کنم و کتاب هایی در ارتباط 
با این موضوعات را جست وجو می کنم 
و بر روی میز کارم هست و می خوانم. 
گاهی کتاب های قدیمی و قلمبه سلمبه 
انگلیسی  زبان  به  کتاب هایی  گاهی  و 
اما  است.  قره قاطی  فارسی،  گاهی  و 
کتاب هایی نیست که به کار مخاطبان 

بیایید. 
معروفی  یا  و  کالسیک  کتاب   

هست که نخوانده باشید؟
که  نیست  خاطرم  هست.  حتما 
رشته  نخوانده ام؛  را  کتاب هایی  چه 
بنابراین  ادبیات فارسی بود  تحصیلی ام 
مقدار زیادی با متون کالسیک آشنایی 
دارم اما برخی را در حد مدرسه و دانشگاه 
دیده ام و برخی را هم چندبار خوانده ام؛ 
را دوبار خوانده  المحجوب  مثال کشف 

و بررسی کرده ام، تاریخ بیهقی را ده بار 
خوانده ام. حتما کتاب های کالسیکی هم 
هست که نخوانده ام؛ مثال دیوان انوری 
یا عنصری را نخوانده ام اما در حد نیاز 

کالس از آن ها استفاده کرده ام.
خوانده اید،  که  را   کتابی  اولین 

خاطرتان هست؟
ما  زمان  در  بوده؛  درسی  کتاب 
ما  و  بود  کم  خیلی  غیردرسی  کتاب 
چاه  در  مطالعه  برای  بودیم  مجبور 

بزرگسالی بیفتیم.
خواندنش  از  که  هست  کتابی 
رها  نصفه  یا  و  باشید  شده  پشیمان 

کرده باشید؟
رها  نصفه  را  زیادی  کتاب های 
واقع  در  نشده ام.  پشیمان  اما  کرده ام 
پشیمان  چیزی  لعه  مطا ز  ا ه  هیچ گا
نشده ام. ولی کتاب های زیادی بوده که 
دیده ام نمی کشم و یا به دردم نمی خورد 

و رها کرده ام. 
بگذارید خاطره ای برای تان تعریف 
روی  دانشجو  پارک  در  یک بار  کنم؛ 
پله های سنگی نشسته بودم  و منتظر 
تئاتری  بود  قرار  بگذرد،  زمان  بودم 
قیافه  با  پسری  بروم.  و  بشود  شروع 
امروزی و شیک و پیک آمد، دست کرد 
داد  من  به  کتابی  و  کوله پشتی اش  در 
چیست؟  گفتم  بخرید.  را  این  گفت  و 
گفت مجموعه شعر خودم. من با خودم 
دوره  گفتم یک جوان  و  حساب کردم 
خود  شعر  مجموعه  و  پارک  در  افتاده 
را می فروشد، هرچقدر هم بد باشد باید 
بخرم. اصال فکر نکردم. تشکر کردم و 
یکی خریدم. بعد بازش کردم و هرچه 
خواندم نفهمیدم. دویدم این ور و آن ور 
و در پارک گشتم و پیدایش کردم. گفتم 

یکی دیگر هم به من بده، تعجب کرد. 
گفتم من یکی را می خواهم نگه دارم 
برای خودم، کتابی باشد که شعرهایش 
مادری ام  زبان  این که  با  نفهمیدم  را 
فارسی است، لیسانس و فوق لیسانسم 
فارسی است اما این کتاب را نفهمیدم. 
یکی را می خواهم بگذارم در کتابخانه  
که  کتابی  عنوان  به  شاعران  خانه 
شعرها  این  گفت  نمی فهمند.  دیگران 
خیلی شخصی است.  گفتم آدم خیلی 
هر  در  نمی کند.  چاپ  را  شخصی اش 
صورت یکی دیگر هم خریدم و از این 
کتاب دو سه شعرش را بیشتر نخواندم. 
در  مخصوصا  بوده  زیادی  کتاب های 
با  که  مدرن  داستان   و  شعر  حیطه 
برخی خواه ناخواه ارتباط برقرار نمی کنم 
و اعصابم خودم را به خاطر مطالعه که 

باید لذت بخش باشد، خرد نمی کنم.
که  داشتید  دوست  را  کتابی  چه 
پای  شما  نام  و  می نوشتید  را  آن  شما 

آن کتاب بود؟
یعنی فکر می کنید من خیلی باید 
حسود باشم؟! )با خنده( من در حد لذت 
بردن از این که فالنی نصف سن من را 

دارد اما عجب چیزی به ذهنش رسیده یا 
فالنی ۱۰ سال هم از من عمرش بیشتر 
است اما به چه سوژه خاصی رسیده چقدر 
کرده ام  فکر  همیشه  اما  کرده ام.  کیف 
و  بنویسم  را  آن  که  نبوده  من  روزی 

روزی من چیز دیگری بوده است.
همه ما گاه کتاب هایی داریم که در 
کتابخانه های مان در نوبت خوانده شدن 
هستند، کدام کتاب ها در کتابخانه شما 

چنین وضعیتی دارند؟
خیلی وقت ها کتاب هایی را به من 
هدیه می دهند و کتاب هایی را می بینم 
باید  حتما  می کنم  فکر  و  می خرم  و 
بخوانم شان. کتابی را که هدیه می شود 
روز  فردای  اگر  که  بخوانم  باید  حتما 
بتوانیم  بگیریم،  قرار  هم  با  جایی  در 
حرف بزنیم و کتابی که می خرم به هر 
دلیلی مطلوبم بوده و باید بخوانمش. از 
و  خریده شده  یا  هدیه شده  کتاب های 
نخوانده در کتابخانه من زیاد است. ولی 
قصه آن جایی به من آرامش می دهد که 
می گویم اگر آن ها را نخوانده ام، عوضش 
کارهای خواندنی دیگری روی میزم بوده 
که برای کاریم باید آن ها را می خواندم.  

تاسف آورترین  و  بدترین  از  یکی 
کارهایی که دارم این است که سالی دو 
روز را برای برای وجین کردن کتاب های 
انتخاب کرده ام یعنی سراغ  کتابخانه ام 
کتابخانه  در  که  می روم  کتاب هایی 
که  را  کتاب هایی  و  ندارم  جا  و  هست 
خوانده ام بیرون می آورم و می گذارم در 
کارتن و به کتابخانه هایی که الزم دارند، 
اهدا می کنم اما جای تاسف این است که 
برخی از کتاب هایی را که حتی خریده ام، 
را  زمانش  دیگر  می بینم  و  نخوانده ام 
و  گذشته  خواندنش  زمان  از  یا  ندارم 
تا  وجین شده  کتاب های  در  می گذارم 

الاقل دیگری ای بخواند.
بهترین کتاب هایی که هدیه گرفته  
و یا هدیه داده اید، کدام کتاب ها بوده اند؟

من  که  نیست  هفته ای  تقریبا 
هفت  هشت کتاب هدیه نکنم یا یکی  
دو کتاب هدیه نگیرم. خیلی زیاد است. 
برخی را که امضا دارد و صاحب امضا 
اما  کرده ام  جمع  است،  ارزشمند  برایم 
برخی را در کارتن هایی قرار داده ام که 
اگر خدا توفیق دهد کتابخانه تخصصی 
و  بیندازم  راه  نوجوان  و  کودک  کتاب 
آن ها را بفرستم آن جا. نمی توانم بگویم 

چون تعداد زیاد است.
دوست دارید کتاب هایی را بخوانید 
که شما را به لحاظ احساسی درگیر کند 

یا به لحاظ فکری؟
 آدم به هر دو نیاز دارد؛ گاهی نیاز 
دارد کتابی بخواند که با خود و باورهای 
درونی اش بجنگد مخصوصا در سال های 
اخیر از این دست کتاب ها خوانده ام اما 
گاهی نیاز دارد با کتاب آرامش پیدا کند. 
گاهی کتاب های بالینی در دست  دارم که 
آرامش بخش است، فارسی و انگلیسی 

باز می کنم و  و عربی. گاهی کتابی را 
شگفتی یک صفحه اش باعث می شود  
یواش  و  بگذارم  سرم  باالی  را  همان 
داریم.  نیاز  دو  هر  به  بخوانم.  یواش 
انسان نیازمند این است که هم فکر خود 
را با کتاب هایی که مخالف فکرش است 
نقد و نو کند و هم نیازمند این است که 
حس های آرام بخش از کتاب ها بگیرد. 

من هم سعی می کنم مثل همه باشم.
کتابی که احساسات شما را بیشتر 
بوده  کتاب  کدام  برانگیخته،  بقیه  از 

است؟
هر کتابی در یک زمانی احساسات 
از  کرونا  دوره  اوایل  برمی انگیزد.  را 
من می پرسیدند چه کتابی را  بخوانیم 
می گفتم »طاعون« آلبر کامو را بخوانید، 
»کوری« را بخوانید درحالی که زمانی 
که »طاعون« را خواندم اصال احساساتم 
دوران  در  اما  بود  نکرده  برانگیخته  را 
این  به  و  را دومرتبه خواندم  آن  کرونا 
سخت  و  همه گیر  بیماری  کردم  فکر 
ناامید  و  می رود  بین  از  مردم  همت  با 
نباشیم. االن دارم فکر می کنم هر کتابی 
در زمانی برای آدم مهم است؛ گاهی به 
این فکر می کنم که در روزگاری برای 
پیدا کردن کتابی چه زحمتی کشیده ام 
و این طرف و آن  طرف رفته و خودم را 
به در و دیوار زده ام تا کتاب را پیدا کنم 
و بخوانم و ببینم چه خبر است اما خیلی 
اما در آن  زود دیده ام که خبری نبوده 
روزگار نظرم را جلب کرده. حاال بستگی 
دارد انسان در چه حال و هوایی باشد و 
این حال و هوای دور و بر خیلی کمک 
می کند انسان کتابی را بخواند که شاید 
چند سال بعد  به خود بخندد که چقدر 

دنبال کتابی بوده است.

کتابی که مصطفی رحماندوست نفهمید ولی خرید!
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محمد علی سپانلو و احد رضا احمدی
اختصاصی دنیای جوانان

تو خود عشقی و
من منتظرت می مانم

محمدرضا رستم پور

از همین خانه که حاال گله برمی خیزد
لحظه آمدنت هلهله برمی خیزد

شوق پیوستنمان ریشه گرفته ست چه باک
اگر این سان تبر فاصله بر می خیزد

معجزه نیست، فقط زورق تو دیده شده ست
رو به دریا اگر این اسکله برمی خیزد

بی گمان بوی حضور تو به ذهنم خورده ست
کز درخت غزلم چلچله برمی خیزد

تو خود عشقی و من منتظرت می مانم
هرچه هست از دل این مسئله بر می خیزد

با زبانم چه بگویم که دهان زخمم
بازمانده ست و از آن هلهله برمی خیزد
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فیلم مسعود کیمیایي و اکران آنالین

اخیر  سال  یک  در  متاسفانه 
سینماها بیشتر روزها را در تعطیلي به 
سر برده اند و گهگاه هم که بازگشایي 
از  خاصي  استقبال  مخاطب  شده اند، 
فیلم ها نداشته است، اتفاقي که حاال 
براي خون شد، ساخته مسعود کیمیایي 

هم رخ داده است.
پیش بینی  غیرقابل  با  هم  فیلم  این  تهیه کننده  نوروزبیگی،  جواد   
دانستن شرایط اکران فیلمش گفت: به زودی جلسه ای را با آقای رنجکشان 
و مسعود کیمیایی خواهم داشت و صحبت می کنیم چون به نظر می رسد 

با این شرایط باید چاره ای دیگر بیندیشیم. 
فیلم  شدن  کپی  امکان  به  توجه  با  هم  آنالین  اکران  لبته  ا
هم  کیمیایی  آقای  با  باید  حال  این  با  ولی  ندارد  مطلوبی  شرایط 

کنم. مشورت 

نیما شاهرخ شاهي و ایران 1500

تصویربرداری سرال ایران ۱5۰۰ 
به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا 
در   ۹۹ اسفندماه  اواخر  از  کریم زاده 
اثر  این  شد.  آغاز  خبری  سکوت 
سال  در  که  است  سریالی  نخستین 

۱۴۰۰ از سوی ساترا موفق به دریافت مجوز 
ساخت شده و این روزها با حفظ و رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حال تصویربرداری است. این سریال که یک 
سریال طنز فانتزی است، در ۱۶ قسمت ۴5 دقیقه ای تابستان ۱۴۰۰ برای 

پخش از پلتفرم نماوا آماده و تولید می شود.
محمدرضا  تیموری،  یوسف  شفیعی جم،  رضا  شاهرخ شاهي،  نیما   
هدایتی، مهران رجبی، امید زندگانی، محمد نادری، یوسف صیادی، بیتا 
بیگی، آزیتا ترکاشوند، بهراد خرازی، سامان خلیلیان، جوانه دلشاد و رضا 

فیاضي بازیگران این سریال هستند.

آلبومي براي تشکر از حسین علیزاده

به رنگ نوا، یک آلبوم موسیقی 
رادمان  همکاری  با  که  است  ایرانی 
قنبری  حمید  و  تار(  )نوازنده  توکلی 
است.  شده  منتشر  تمبک(  )نوازنده 
آلبوم  این  توضیح  در  توکلی  رادمان 

مي گوید: نوا برایم سپاسی است در مواجهه 
با زیبایی، از او که آن را آفرید نیایشی که 
نواختنش کنی حسی  به  اوست و هنگامی که شروع  نام  تنها کالمش 
به  و  نشسته همراهت می شود  جانت  در عمق  که  نوایی  هر  از  مرکب 
دستان و پرده های ساز می آید. آن حال غریب نی در نوا، زندگی که بی تو 
به سر نشد، پرده ای که با زخمه ساز تو نو گشت و آن باده ای که تویی. 
این اثر تالش کوچکی است برای سپاس از او که این دل را روشن و 

رهنمای جان می شود. 
سپاس از استاد حسین علیزاده...
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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

نوید محمودي راهي تگزاس مي شود

به  نیم،  و  هفت  سینمایي  فیلم 
نویسندگی و کارگردانی نوید محمودی 
و تهیه کنندگی جمشید محمودی به 
همراه ۹ فیلم دیگر ازجنوب آسیا در 
یکدیگر  با  تگزاس  در  جشنواره اي 
رقابت خواهند کرد. این جشنواره تا 5 

اردیبهشت در تگزاس برگزار خواهد شد و 
فیلم هفت و نیم، دو نمایش خواهد داشت. در پایان نمایش اصلی فیلم 
نوید محمودی )کارگردان( به صورت غیرحضوری با شرکت در نشست به 

سواالت خبرنگاران و مخاطبان پاسخ خواهد داد. 
فیلم برادران محمودی داستان زندگی ۷ دختر افغان و ایرانی را در ۷ 
اپیزود روایت می کند. شرکت دریم لب فیلمز به مدیریت نسرین میرشب 
پخش بین المللی فیلم برادران محمودی که دارنده غزال طالیی جشنواره 

استرالیا مي باشد را برعهده دارد.

ما
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جنجال ها بر سر مستند آقا مرتضي...

روایت بدون سانسور از زندگی شهید آوینی!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15
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سازمان شهرستان ها:  091۲۲75۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

حتی پیش از آغاز پخش مستند آقا 
بدون سانسور  روایت  با شعار  مرتضی، 
آوینی،  مرتضی  سید  شهید  زندگی  از 
اعتراض  صدای  اینکه  گمانه زنی  هم 
می شود  بلند  زود  خیلی  شهید  خانواده 

چندان سخت نبود!
قسمت  یکی دو  رفتن  آنتن  روی 
از آقا مرتضی، محصول سازمان هنری 
رسانه ای اوج در آستانه سالگرد شهادت 
سید شهیدان اهل قلم کافی بود تا بار 
میدان  به  آوینی  شهید  خانواده  دیگر 
بیایند و به آنچه بدون اجازه ایشان از 
کنند.  اعتراض  شده  پخش  تلویزیون 
البته یک مستندساز دیگر هم  بار  این 
کند  این شکایت  از  تا  پیوست  آنها  به 
ورثه  انحصار  از  بخش هایی  چرا  که 
بدون اجازه سازندگان سر از آقا مرتضی 

درآورده است.

بودن  تکراری  به  بردن  پی  برای 
این ماجرای اعتراض کافی است یکی دو 
و  کنید  جستجو  گوگل  در  را  کلیدواژه 
در  بخوانید.  ناگفته  را  داستان  پایان  تا 
این سال ها هر زمان نام کتاب و فیلم 
میان  به  آوینی  شهید  درباره  مستند  و 
میدان  وارد  هم  آوینی  خانواده  آمده، 
این  از حق خود دفاع کرده اند.  شده و 
بار نوبت مستند ۷ قسمتی آقا مرتضی 
به کارگردانی سیدعباس سیدابراهیمی و 
تهیه کنندگی مهدی مطهر رسیده که به 
مناسبت سالگرد شهادت شهید آوینی از 

شبکه سه پخش می شود.
محمدعلی شعبانی، سازنده مستند 
اعتراض های  تازه  ورثه، چهره  انحصار 
استفاده  از  گالیه  با  که  است  امسال 
خود  مستند  از  بخش هایی  از  بی اجازه 
خواستار توقف نمایش آن از تلویزیون 

شهید  همسر  امینی،  مریم  است.  شده 
موضوع  همین  با  نامه ای  هم  آوینی 
یعنی توقف پخش آقا مرتضی به حمید 
شاه آبادی، معاون سیما نوشته و درباره 
که  نمی شود  است:  گفته  چنین  آن 
خصوصی  زندگی  از  جزئیاتی  نفر  یک 
شخصیتی بزرگ را بدون اطالع خانواده 
او فیلم کند. روایت دوره جوانی ایشان 
بر اساس کدام استناد است وقتی کسی 
از افراد خانواده آنها را تایید نکرده است؟

داماد  و  منتقد  معززی نیا،  حسین 
نشان  پیش تر  که  هم  آوینی  خانواده 
نمی گذرد،  ساده  ماجراها  این  از  داده 
واکنشی تند به پخش مستند اوج نشان 
داد و نوشت: به این فکر می کنم روایت 
بدون سانسور دیگر چه صیغه ای است؟ 
کدام سانسور؟ در همه  سال هایی که از 
شهادت آوینی گذشته فقط با یک قلم 

درباره اش  جان سخت  و  پایدار  سانسور 
است  عبارت  که  داشته ایم  کار  و  سر 
این واقعیت که همان  از پنهان کردن 
کسانی که در یک سال آخر حیاتش او 
را طرد و به خروج از دایره  حزب اللهی ها 
متهم کردند، ۲۸ سال است زیر نامش 

سینه می زنند.
مستند  کارگردان  دیگر،  سوی  از 
اعتراض  به  آقا مرتضی در یک گفتگو 
سیدابراهیمی  داد.  پاسخ  شهید  خانواده 
گفت: هدف ما این بود مستندی جامع 
از شهید آوینی بسازیم و با توجه اینکه 
بیش از ۲۰ سال از شهادت ایشان گذشته، 
تصمیم گرفتیم از برخی آثار درباره شهید 
کمک بگیریم. ما پیش تر روی کتابی با 
موضوع شهید آوینی کار می کردیم که 
بعدها به پژوهش های مستند آقا مرتضی 
سراغ  پژوهش ها  این  برای  شد.  تبدیل 

خانم امینی )همسر شهید آوینی( رفتیم 
با ما داشتند. مشکل  تند  که برخوردی 
این است که خانواده شهید آوینی تصور 
می کنند غیر از خانواده کسی حق ندارد 
به این شهید بپردازد، در حالی که شهید 

آوینی بُعد ملی دارد.
سرنوشتی  هم  اعتراض  این  اگر 
باشد،  داشته  اعتراض ها  دیگر  شبیه 
باقیمانده  قسمت های  پیداست  ناگفته 
مستند آقا مرتضی روی آنتن تلویزیون 
به  دیگر  مورد  یک  فقط  و  می رود 
یکی  خانواده  گالیه های  انبوه  سیاهه 
از دوران  از گرانقدرترین شهیدان پس 
دفاع مقدس افزوده می شود! چهره ای که 
۲۰ بیستم فروردین ۷۲ در جریان تولید 
مجموعه مستند روایت فتح با مین های 
بازمانده از دوران جنگ در منطقه فکه 

برخورد کرد و به شهادت رسید.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده
بـه  اخیـر  سـال  یـک  در  موسـیقي  وضعیـت 
واسـطه شـیوع کرونـا، وضعیتـي عجیـب بوده اسـت. 
اکثـر فعالیت هاي موسـیقیایي در کشـورمان خصوصا 
کنسـرت ها بـه صـورت کلي تعطیـل بـوده و در عین 
حـال فعالیت هـاي آموزشـي و تدریـس نیز یـا تعطیل 
شـده و یـا بـه صـورت آنالیـن برگـزار شـده اند کـه 
طبیعتا به واسـطه ناآشـنایي و نداشتن بستر مناسب در 
کشـورمان، نتوانسـته آنطور که باید و شاید موردتوجه 
قـرار بگیـرد. نصیـر حیدریـان هـم مدرس اسـت هم 
رهبـر ارکسـتر و شـاید نامـش در ایران کمتر شـنیده 
شـده باشـد امـا در آنسـوی آب هـا از او و هنـرش بـه 
نیکـی یـاد می کننـد و معتقدنـد در کار خـود بهتریـن 
اسـت. حیدریـان بعـد از ۱۸ سـال بـا دعـوت پـا بـه 
ایـران گذاشـت و در ایـن مـدت کـم توانایی هایـش 
را بـه اثبـات رسـانید. بـا او بـه بهانـه برگـزار کـردن 
کالس هـای پیشـرفته رهبـری ارکسـتر و بـه عهـده 
گرفتـن رهبـری مهمـان ارکسـتر گفتگـو کرده ایم...

مسـترکالس های  دوره  سـومین  اخیـرا  -شـما 
رهبـری بنیـاد رودکـی را بـا هـدف کشـف و پرورش 
رهبـران  تربیـت  و  هنـری  درخشـان  اسـتعدادهای 
ایـن  برگـزاری  نحـوه  از  کردیـد...  برگـزار  ارکسـتر 

بگوییـد؟ مسـترکالس ها 
*مـن قبـال با آقای مهدی افضلـی، مدیرعامل 
بنیـاد رودکـی و سـایر مسـئوالن صحبـت کـرده و 

گفتـه بـودم بـاال بـردن سـطح موسـیقایی ارکسـتر 
سـمفونیک و ارکسـتر ملـی وظیفـه رهبـران اسـت. 
یعنـی نوازندگان ارکسـتر هر چقدر هم خوب باشـند 
در نهایـت بـرای اینکـه بـه سـطح خوبی برسـند به 
یـک رهبـر ارکسـتر خـوب نیـاز دارنـد. مـا شـاید 
نتوانیـم بـه نقطـه ایـده آل برسـیم ولـی می توانیـم 
نصـف راه را درسـت برویـم تـا نسـل بعـدی آن را 
رودکـی و مخصوصـا  بنیـاد  از  بدهـد. مـن  ادامـه 
آقایـان افضلـی، شـیبانی و سـهرابی تشـکر می کنم 
کـه امکانـات را در اختیـار مـن قـرار دادنـد تـا این 
راه  و  بدهیـم  تشـکیل  ایـران  در  را  مسـترکالس 
بیندازیـم و رهبرانـی را در خود ایـران تربیت کنیم.

-چطور باید در این زمینه به موفقیت رسید؟
*مـن معتقـدم در ایـن زمینه باید بسـیار اصولی 
رهبـری  بـرای  فقـط  مـا  مسـترکالس  شـود.  کار 
نبـود، بلکـه اکثـر درس هایـی کـه الزم بـود بـرای 
شـرکت کننده  ها گذاشـته بودیم. کسـی که می خواهد 
رهبـری بخوانـد بایـد بـا خـودش یـک علمـی بیاورد 
چـون نمی توان رهبری را از صفر شـروع کرد. کسـی 
کـه می خواهـد رهبـری بخوانـد حتمـا بایـد گـوش 
خوبـی داشـته باشـد و هارمونـی بدانـد. مـن معتقـدم 
در هـر کشـوری بایـد متناسـب با شـرایط جلـو رفت. 
هـدف ایـن اسـت کـه مـا یـک آکادمـی رهبـری در 
ایـران راه انـدازی کنیـم تا چند سـال دیگـر چند رهبر 
خوب در کشـور داشـته باشـیم و بتوانند ارکسـترها را 

کنند. تربیـت 

-کدام مبانی در این کالس ها تدریس شد؟
*مـا بـا افـرادی کـه تـازه شـروع بـه کار کرده 
بودنـد تکنیک هـای رهبری را کار کردیم و با کسـانی 
کـه کمی پیشـرفته تر بودند قطعاتـی را کار کردیم که 
همان هـا بـرای کنسـرت انتخـاب شـدند. قطعاتی که 
انتخـاب شـدند سـخت بـود ولی هـدف ما این اسـت 

که یک ارکسـتر خوب و مسـتقل بسـازیم.

-فکـر می کنـم یکـی از اتفاق های مثبـت ایجاد 
یـک ارکسـتر جدیـد در بنیـاد رودکـی از دل همیـن 
مسـترکالس ها بـود. آیـا فعالیـت ایـن ارکسـتر ادامه 

داشـت؟ خواهد 
*ایـن ارکسـتر حتمـا باید ادامه داشـته باشـد تا 
اگـر ارکسـتر سـمفونیک یـک روزی نوازنـده ویـوال 
خواسـت بیاید از نوازندگان این ارکسـتر آزمون بگیرد 
و از بیـن آنهـا انتخـاب کنـد. بناسـت دفعه بعـد برای 
سـازهای بـادی هـم فراخـوان بدهیـم و ایـن کارهـا 
ادامـه یابـد. خوبـی این کار ایـن بود کـه از نوازندگان 
ارکسـتر هـم افـرادی حضـور داشـتند و تـازه متوجـه 
شـدند کار رهبر ارکسـتر چیسـت و چه سـختی هایی 
دارد. اآلن بـا یـک چشـم بهتـر به رهبر ارکسـتر نگاه 
می کننـد. مـن روز آخـر ایـن دوره ۴ نفـر از بچه ها را 
انتخـاب کـردم تـا از روی پارتیتـور بـرای بقیه بچه ها 
اجـرا کننـد. کسـانی کـه آنجـا بودند بـرای اولیـن بار 
فهمیدنـد آن دسـت تـکان دادن هـا فقـط ۱۰درصـد 
رهبـری اسـت. اآلن ارکسـتر ملـی ایـران و ارکسـتر 
سـمفونیک تهـران وقتـی می خواهنـد برنامـه یکی دو 

سـاله اعـالم کننـد رهبر ندارند کـه ایـن کار را انجام 
بدهنـد. نمی داننـد سـال آینـده چـه کسـی می آیـد 
ارکسـتر را رهبـری کنـد. مـا می خواهیـم رهبرانـی را 
تربیـت کنیـم کـه مباحـث را گذرانده باشـند و در این 
سـال ها تجربـه کسـب کننـد. برنامـه بعـدی مـا این 
اسـت که سـمفونی 5 شوبرت، سـمفونی ۳۹ موتزارت 
و رمانـس شـماره ۲ ویولـن اثر بتهـوون را اجرا کنیم. 
ایـن دفعـه ۹ نفـر رهبـری کردنـد ولـی بـرای دفعـه 
بعـدی بـه ۴ رهبـر نیـاز داریـم. خـود همیـن مسـئله 

باعـث می شـود سـطح نوازنده هـا بـاال برود.

-شـما در ایـن مسـترکالس از بین کسـانی که 
شـرکت کـرده بودنـد در نهایـت چنـد نفـر را بـرای 
رهبـری ارکسـتر در اجـرای آخـر انتخـاب کردیـد؟ 
نحـوه انتخـاب رهبـران ارکسـتر بـر چه اسـاس بود؟

*روز اول از ۶۰ نفر آزمون گرفتیم و از بین آنها 
انتخـاب کردیـم کـه چه کسـی می تواند و چه کسـی 
نمی توانـد. یکـی از آن ۶۰ نفر خانـم صنم صفی یاری 
بود که از همان روز اول مشـخص بود اسـتعداد دارد. 
مـن روز اول مسـترکالس ایشـان را انتخـاب کـردم. 
بسـیار خوشـحالم که یک خانـم برای اولیـن بار دارد 
در ایـران رهبـری می کنـد. ایشـان بسـیار باهـوش و 
بااسـتعداد اسـت و مـن اطمینـان داشـتم از پـس این 
کار برمی آیـد و بـه همیـن خاطر او را انتخـاب کردم. 
رهبـر  دادن  تـکان  مسـئله دسـت  مـا  کالس هـای 
نیسـت. مـن مطمئـن هسـتم یک عـده سـختی این 
کار را در ایـن مـدت فهمیده انـد و حتی ممکن اسـت 
ایـن کار را کنـار بگذارنـد. کسـانی که پاالیش شـدند 
بـر اسـاس تجربه انتخاب شـدند. شـما بـرای رهبری 
احتیـاج بـه یک دسـت خـوب دارید. اگر دسـت رهبر 
درسـت نباشـد می توانـد بـرای او مشکل سـاز شـود. 

مـا افـراد برگزیـده را بر این اسـاس انتخـاب کردیم.

دوره  یـن  ا زنده هـای  نوا ز  ا رزیابی تـان  -ا
بـود؟ چـه  مسـترکالس 

*این ارکسـتر برای نوازنده های جوان اسـت و به 
زمـان نیـاز دارند. اگر با آنها مرتـب کار کنیم می توانیم 
به آینده امیدوار باشـیم. وظیفه هنرسـتان ها این اسـت 
کـه بتواننـد بـرای ارکسـترها نوازنده تربیـت کنند. من 
در یـک جلسـه بـا روسـای دانشـگاه مطرح کـردم که 
در هـر صد سـال یک سولیسـت بیرون می آیـد و بقیه 
نوازنده ها باید تربیت شـوند. گفتم االن یک ارکسـتری 
وجـود دارد کـه می توانـد این امر را به واقعیت برسـاند. 
اتفاقـا آقـای علیـزاده هـم آنجـا بودنـد و گفتنـد خیلی 
خوب اسـت که این ارکسـتر وجود دارد و اگر ارکسـتر 
سـمفونیک و ارکسـتر ملـی نوازنـده خواسـتند از ایـن 
نوازنده هـا اسـتفاده کننـد. بناسـت هر دفعه کـه خودم 
می آیـم یـا رهبـران دیگـر می آینـد بـا این ارکسـتر به 
صـورت آکادمیـک کار کننـد. من در این مسـترکالس 
بـه بچه هـا آمـوزش دادم کـه چطـور بایـد در ارکسـتر 

نوازندگـی کـرد و چطور باید شـنید.

-سـومین دوره مسـترکالس های بنیـاد رودکی 
بـا اجرای کنسـرتی با حضـور هنرجویـان برگزیده به 
کار خـودش پایـان داد. آیا از اجـرای نوازنده های این 

دوره راضـی بودید؟
*وقتـی یـک قطعـه ای بـرای اولین بـار در یک 
را کـه در  ارکسـتر اجـرا می شـود آن کیفیـت الزم 
اجراهـای بعـدی بـه وجـود می آیـد نـدارد، چـرا کـه 
در دفعه هـای بعـد نوازنده هـا بـه پختگـی می رسـند. 
بـا یکبـار نوازندگـی یـک قطعـه نمی تـوان بـه نقطه 
ایده آل رسـید. ما برای ارکسـتر ملـی راگا باید رپرتوار 

داشـته باشـیم. یعنـی ارکسـتر سـمفونیک تا ۳ سـال 
آینـده حداقـل بایـد ۲۰۰ رپرتـوار داشـته باشـد تـا به 
پختگـی برسـند. اگر ارکسـتر سـمفونیک یـک قطعه 
را چنـد بـار بزنـد قطعـا پختـه و بهتر می شـود. زمان 
می بـرد نوازنـدگان بتوانند یک قطعـه را عالی بنوازند. 
مخاطبـان هـم نبایـد انتظار داشـته باشـند وقتی یک 
ارکسـتر بـرای اولین بـار قطعه ای را می نـوازد کیفیت 
کار بـاال باشـد. مخاطبـان ما باید به این مسـئله توجه 
کننـد. یـک قطعـه احتیاج بـه زمان دارد تـا خودش را 
نشـان بدهـد. بـه همین خاطـر من برای اجـرای اول 
ارکسـتر راگا از بچه هـا راضی بـودم و از آنها خواهش 
کـردم هـر بـار اجرا داشـتند دوبـاره همیـن قطعات را 
تکـرار کننـد تا پخته شـوند. البته به فاصله یک سـال 
یکبـار ایـن کار را انجـام بدهنـد نـه اینکـه ۱۰ سـال 

پشـت سـر هـم یک قطعـه را تکـرار کنند.

-شـما در سـی و ششـمین جشـنواره موسـیقی 
فجر هم ارکسـتر سـمفونیک تهران را رهبری کردید. 

آن اجـرا را چطـور ارزیابـی می کنید؟
اگـر  و  کـرد  اجـرا  خـوب  را  آثـار  *ارکسـتر 
صدابـرداری هم درسـت بود فکـر می کنـم نوازنده ها 

هـم خودشـان از اجـرا راضـی بودنـد.

-سطح نوازندگی ارکستر را چطور دیدید؟
*آثـاری کـه مـا اجـرا کردیـم ریزه کاری هـای 
زیـادی داشـت و سـخت بـود. بچه ها ۹ ماه بـود کنار 
همدیگـر قرار نگرفته و نوازندگـی نکرده بودند. اینکه 
بعـد از ۹ مـاه کنـار هـم بنشـینند و سـمفونی سـخت 
شـماره ۴ برامـس را بزننـد راضی کننـده بـود. برخـی 
بچه هـا با من تمـاس گرفتند و گفتنـد بیایید قطعه ای 
کـه قبـال زدیـم بزنیم ولی مـن قبول نکـردم و گفتم 
هرطـور شـده باید قطعات جدید بزنیـم تا خوب از آب 
دربیایـد. وقتـی با شـورا صحبت کردم هـدف این بود 
کـه ارکسـتر سـمفونیک تهران و ارکسـتر ملـی ایران 
بایـد بـه یـک رپرتـوار مشـخص برسـند. آن وقت کار 

رهبـران هـم راحت تر می شـود.

-برنامه شما برای سال آینده چیست؟
*گویـا قـرار شـده مـن در تیرمـاه و مردادمـاه 
بـا ارکسـتر سـمفونیک و ارکسـتر ملی برنامه داشـته 
باشـم. مـن فعال از ایران مـی روم و برای این برنامه ها 
مسـترکالس های  امیـدوارم  برمی گـردم.  دوبـاره 
بنیـاد نیـز ادامـه پیـدا کنـد و مـا بتوانیـم از دل ایـن 
مسـترکالس ها ۴-5 رهبر ارکسـتر خوب تربیت کنیم 
کـه از ایـن لحاظ خیال مان راحت باشـد و دغدغه این 
را نداشـته باشـیم کـه رهبر ارکسـتر از کجـا بیاوریم.

-در پایان اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید...
*مـا بایـد حتمـا سـطح شـنیداری هنرمنـدان و 
مخاطبان مـان را باال ببریـم. آن چیزی که من متوجه 
شـدم ایـن اسـت کـه مـا در ایـران خیلـی زود از یک 
نوازنـده تعریـف می کنیـم و معتقدیم خـوب نوازندگی 
می کنـد. مـا بایـد سـطح شـنیداری مان را بـاال ببریم 
کـه بـه هر چیـزی خـوب نگوییـم. خوب بـودن یک 
چیـز نسـبی اسـت و نمی توان همین طـور گفت فالن 

رهبـر یـا نوازنده خوب اسـت.

وضعیت موسیقي و آموزش در دوران کرونا
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