
وزیر بهداشت:

موج چهارم کرونا نتیجه تصمیم های غیرکارشناسی است

قیمت  دارد  انتظار  پول  بین المللی  صندوق 
بودجه  تعادل  حفظ  به  برای  نیاز  مورد  نفت 
خاورمیانه  منطقه  در  نفت  صادرکننده  کشورهای 

کاهش  یابد.
به گزارش خبرگزاری پلتس از دوبی، صندوق بین المللی 
آسیای  و  خاورمیانه  منطقه ای  چشم انداز  گزارش  در  پول 

مرکزی خود که روز یکشنبه گذشته )۲۲ فروردین ماه( منتشر 
شد، برآورد کرد قیمت نفت مورد نیاز برای به تعادل رسیدن 
 ۲۰۲۲ و   ۲۰۲۱ سال های  در  خاورمیانه  کشورهای  بودجه 
کاهش می یابد و این مسئله، در پی انتظار این کشورها برای 
افزایش قیمت های نفت و بهبود اقتصادی پدید آمده است.
صفحه 3

کارگران بازنده بازی افزایش دستمزد؛

مبارزه بی امان با فساد
راه حل نجات اقتصاد کشور

به حس و حال جدیدي در بازیگري رسيده ام! 
سریال  چندین  حالي که  در  و  امسال  نوروز 
تلویزیوني  مختلف  شبکه هاي  از  را  پرستاره 
شاهد بودیم، در کنار سریال موفق نون.خ این 
سریال نوروز رنگي به کارگرداني علي مسعودي 
)علي مشهدي( بود که بیش از سایرین موردتوجه قرار گرفت 
و بار دیگر نشان داد که علي مسعودي که سالهاست در 
قامت نویسنده آثار طنز درخشیده است، چقدر ذائقه مخاطب 
را مي شناسد. یکي از بازیگران اصلي این سریال، یوسف 
تیموري بود که در سال هاي اخیر کم کارتر از گذشته شده 
ولي به نظر مي رسد که بازي هاي قابل توجه او در همین 
یوسف  مي گیرد.  قرار  موردتوجه  به شدت  آثار هم  اندك  
تیموری درگفتگو با دنیاي جوانان از نقش خود در این سریال 
که قرار بود شخصیت آمیتاب بچن )اسطوره سینماي هند( در 
فیلم قانون را تداعی کند و همچنین فضای دهه ۶۰ مي گوید.
صفحه 8

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خبر داد؛

انتظار ۶ گروه هدف بهزیستی استان مرکزی 
برای واکسیناسیون کرونا

4
درهای بسته تحریم، مانع رسيدن پرسپوليس به پاداش آسيایی

صفحه 6

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فرهاد آئيش: بسياری 

از ظرافت های 
شخصيت مصدق را 

می شناسم

6ورزش
تفتيان: 

مجبور باشم
 با پای برهنه هم 

خواهو دوید

هنگ 7فر

دكتر مصدق از شخصيت هاي برجسته و ماندگار تاريخ كشورمان 
به شمار مي رود. او از جمله چهره هايي بود. نماينده 8 دوره 
مجلس شورای ملی، استاندار، وزير و 2 دوره نخست وزير ايران 
بود و نخستين ايرانی دارنده مدرک دكترای رشته حقوق است. 

دكتر  مصدق در سال 1330 به نخست وزيری رسيد

ملی پوش دو و ميدانی گفت: به دليل دزديده شدن كفش 
در مسابقات جام بين المللی امام رضا )ع( در دوی 100 متر 
به نايب قهرمانی رسيدم اما مگر می شود كه ندوم. با پای 
برهنه هم خواهم دويد.با ثبت ركورد 10:۴۷ ثانيه به مقام 

نايب قهرمانی رسيد.

سعيد تشکری كه به تازگی كتاب »ِوسنی« را روانه بازار كرده 
است، گفت: من دردی دارم برای امروز، پس برای مردم امروز 

می نويسم؛ درد فردا را مردم فردا روايت می كنند.
»ِوسنی« و دو كتاب ديگر كه در راه هستند، بهانه ای شدند 

تا پای صحبت های سعيد تشکری بنشينيم. ....

سعيد تشکری:  درد 
فردا را مردم فردا 

روایت می کنند

قيمت نفت نفت در منطقه خاورميانه کاهش  یابد  واکسناسیون فرهنگیان و دانش آموزان
شرط بازگشایی مدارس در مهرماه 

محسن حاجی میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری کالس های 
حضوری مدارس منوط به واکسیناسیون دانش آموزان برای پیشگیری از ابتال به 
کرونا بوده و این وزراتخانه چه تصمیمی در این رابطه اتخاذ کرده است، گفت: 
تصمیم گیری برای واکسیناسیون دانش آموزان در مدارس برعهده ستاد ملی مقابله با کرونا 

است و اولویت بندی ها برای دریافت واکسن کرونا در آنجا انجام می شود.
صفحه ۲

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید 
روابط دوجانبه ایران و کره جنوبی به قبل از سال ۲۰۱8 
بازگردد، گفت: ملت ها دوستان خود را در روزهای سخت 
می شناسند. لذا انتظار مردم ایران از کره جنوبی برآورده نشده است.

روز  اسالمی صبح  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
گذشته)دوشنبه، ۲3 فروردین( با چانگ سیه کیون نخست وزیر کره 

جنوبی دیدار و گفت وگو کرد.

مجموعه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تحوالت و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی نشان می  
دهد قرن ۲۱، قرن آسیاست، گفت: چند سال پیش در نشستی در 
استرالیا  که شهرداران کشورهای آسیایی در آن حاضر بودند اشاره 
کردم که چشم انداز این قرن متعلق به آسیاست و پس از گذشت حدود 
۱3سال از آن زمان، اکنون این موضوع به روشنی مشخص شده است.
صفحه 3

رفتار کره جنوبی با ایران اصال قابل قبول نيست
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 تسلیت

خانواده محترم نوح نژاد

خبر اندوه وارده به شما، ما را در غصه جانگداز فرو برد. اندوه بی پایانمان 
در از دست دادن مرحوم ابراهیم نوح نژاد دردناك قابل وصف نیست. 

این مصیبت را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و برای 
آن مرحوم آمرزش الهی خواستاریم.

مهدی جمالی،کرمی و وابستگان

صفحه ۲

مجتبی کاشی

از  بارها  است که  افکاری  واقع همان  در  باور 
سوی خودمان و یا دیگران بیان شده و کم کم،به 

یک عقیده تبدیل شده است.
این باورها هستند که زندگی هرکسی را شکل 

می دهند و می سازند.
اگر دقت کرده باشید اکثر کسانی که در مسیر 
به  زندگی همیشه پیشرفت می کنند و رو به جلو در حرکتند،باور عمیقی نسبت 
خودشان و توانایی هایشان دارند و همین باور است که آن ها را به موفقیت می رساند.

باورها هویت ما می شوند و سرنوشت ما ارتباط مستقیمی با باورهای ما دارند 
که این موضوع نشان از قدرت باور دارد.

اصوال کسانی که باورهای مثبت دارند، دنیا برای آن ها جای زیبایی است که 
با تمام سختی هایش ارزش زندگی کردن و تالش کردن را دارد.

آن ها به خوبی فرصت ها را می بینند و تالش می کنند از فرصت هایی که 
در اختیار دارند به نحو احسنت استفاده کنند.برای این افراد دنیا پر از عشق و زیبایی 
است و همین نظریه را در مورد تمام انسان ها دارند،و تا زمانی که خالفش ثابت 
نشود آن ها تلخی و نامهربانی را نمی پذیرند.اما کسانی که باوهای منفی دارند دنیا 
را جایی پر از خشم و نفرت، پر از کمبود و عذاب آور می بینند.معموال در زندگی 

هم منفی نگر هستند و هر موضوع یا اتفاقی را از دید منفی می بینند.
این افراد کامال برعکس افراد با باورهای مثبت عمل می کنند،و از نظر آن ها 

دنیا جای خطرناکی است که ارزش این همه سختی را ندارد.
در طول شبانه روز افکار زیادی به سمت ذهنمان می آیند و 8۰ درصد این 
افکار منفی هستند.نکته جالب اینجاست که ما می توانیم بین غم و شادی، منفی و 
مثبت،سیاه و سفید انتخاب کنیم و به هرکدام که می خواهیم اجازه ورود به دنیای 
وسیع ذهنمان را بدهیم.ذهن ما برای بقا طراحی شده نه برای شاد زیستن به همین 

دلیل است که معموال،تجربه های تلخ را بهتر به یاد می آوریم تا شادی ها را!
چون این تجربه های تلخ موجب می شوند بتوانیم زنده بمانیم و زندگی کنیم.

حاال با توجه به این موضوع،می دانیم که در هر شرایطی اولین چیزی که ذهن 
ما به سمتش می رود، قسمت منفی آن موضوع یا اتفاق است.

ولی اگر سعی کنیم به ذهن منفی نگرمان اجازه ندهیم که کاری را از پیش 
ببرد،در واقع توانستیم پیروز بازی با ذهن منفی نگر خود شویم.

این پیروزی همان موفقیت است که برایمان اتفاق می افتد.
پس باور داشته باشید که شما یک شخص منحصر به فرد هستید و قابلیت 

تبدیل رویاهایتان به واقعیت را دارید.
باور داشته باشید که شما بهترین نسخه از خودتان هستید و در اصل مثل 

اثرانگشتتان که فقط خاص شماست،شما هم در دنیا شخصی خاص هستید.
چگونه می توان باور را تقویت کرد و به قدرت باور پی برد؟

باور داشتن به تنهایی برای تحقق یک رویا یا هدف کافی نیست و تمرین برخی 
نکات،که در ادامه به چند مورد آن ها می پردازیم، باعث حرکت رو به جلو می شود.

رویاهایتان را بنویسید تا به باور تبدیل شوند
نوشتن و مشخص کردن تاریخی برای اهدافی که دارید،در واقع آن ها را از 

حالت رویا خارج می کنند و به هدف تبدیل می کنند.
تبدیل می  باور  به  را  ها  آن  اصل  در  نویسید  را می  اهداف  این  وقتی شما 
کنید،چون با نوشتن، آن ها را در ذهنتان تکرار می کنید و قدرت باور را پرورش 
پیدا  مثبتی  نکته  هم  اتفاقات  ترین  منفی  و  ترین  تلخ  در  کنید  دهید.سعی  می 
کنید،چراکه اکثر اوقات تجربه هایی که به دست می آوریم صد در صد مثبت یا 

صد در صد منفی نیستند.
در بهترین اتفاقات هم درصدی منفی وجود دارد و برعکس پس سعی کنید 

مثبت ها را ببینید و مسیر عصبی مثبت اندیشی را بسازید.
بعد از اینکه اهدافتان را مشخص کردید، روی کاغد نوشتید و آن ها را به 
باور شخصی خودتان تبدیل کردید،در موردشان رویابافی کنید.چشمانتان را ببندید 
و خودتان را با اعتماد به نفس کامل در موقعیتی که دوست دارید، تصور کنید.اجازه 

ندهید محدودیت ها لذت این تصورات را از شما بگیرند یا حتی کم کنند.
ذهن، محدودیت نمی شناسد پس شما هم محدودش نکنید، اجازه بدهید هر 

آنچه می خواهید را باور کند.

سرمقاله

باورها شکل دهنده زندگی

 معاون سازمان امور مالیاتی کشور 
گفت: با تصویب مجلس شورای اسالمی، 
مشمول  صنعتی  تجاری-  آزاد  مناطق 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
به گزارش دنیای جوانان ا از سازمان 
علیزاده«  »محمود  کشور  مالیاتی  امور 
بند )ت( تبصره  اظهارداشت: به موجب 
)۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از 
امسال، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه 
سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده خواهند بود.
ضرورت  اساس  براین  افزود:  وی 
دارد فعاالن اقتصادی مناطق یادشده که از 
هر یک از شرایط فراخوان های هشت گانه 
موضوع ماده ۱8 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده برخوردارند، نسبت به ثبت نام در 
نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای سایر 
مقررات موضوع این قانون از جمله صدور 
صورتحساب، دریافت مالیات و عوارض 
ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه 

و... اقدام کنند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان 

فعاالن  کرد:  تاکید  کشور  مالیاتی  امور 
اقتصادی در صورت انجام تکالیف قانونی 
یاد شده می توانند از تسهیالت پیش بینی 

شده در قانون بهره مند شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در نشست علنی نوبت دوم روزسه شنبه 
)5 اسفند ۱399( در جریان بررسی بخش 
درآمدی بودجه ۱۴۰۰، با بند الحاقی 8 

تبصره ۶ موافقت کردند.
در سال ۱۴۰۰  بند  این  اساس  بر 
مشابه  صنعتی  تجاری،  آزاد  مناطق 
سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده خواهند بود.
تبصره  براساس   ۱3۶8 سال  در 
دولت  به  توسعه  اول  برنامه  قانون   ۱9
مرزی  نقطه  سه  در  که  شد  داده  اجازه 
کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام 
و  کند  تجاری  آزاد  منطقه  تأسیس  به 
هفتم  در  مناطق  این  اداره  چگونگی 
شهریورماه ۱3۷۲ به تأیید مجلس شورای 
شهریور   ۲۱ تاریخ  در  و  رسید  اسالمی 
قرار  نگهبان  شورای  تأیید  مورد   ۱3۷۲

سازمان امور مالیاتی کشور:

مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند
آزاد  مناطق  دارای  اکنون  گرفت.ایران 
چابهار،  قشم،  کیش،  تجاری-صنعتی 
ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت 
برای  را  ای  ویژه  برنامه های  دوازدهم 
که  گرفت  نظر  در  ویژه  و  آزاد  مناطق 
موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی 

و خارجی شده است.
و  یازدهم  دولت های  طول  در 
دوازدهم ۴5 میلیارد دالر واردات به این 

انجام شد و در بخش صادرات  مناطق 
این رقم به ۱3۲ میلیارد دالر رسیدکه با 
توجه به رقم 3۷ میلیارد دالر صادرات به 
سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶9 میلیارد 

دالر در این مدت می رسد.
بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات 
کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به 

آمار پتروشیمی می شود.
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قالیباف در دیدار با نخست وزیر کره جنوبی:
رفتار کره جنوبی با ایران اصال قابل قبول نیست

روابط  باید  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
دوجانبه ایران و کره جنوبی به قبل از سال ۲۰۱8 بازگردد، گفت: 
ملت ها دوستان خود را در روزهای سخت می شناسند. لذا انتظار 

مردم ایران از کره جنوبی برآورده نشده است.
روز  اسالمی صبح  رئیس مجلس شورای  قالیباف  محمدباقر 
وزیر  نخست  کیون  سیه  چانگ  با  فروردین(   ۲3 گذشته)دوشنبه، 

کره جنوبی دیدار و گفت وگو کرد.
مجموعه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تحوالت و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی نشان می  
دهد قرن ۲۱، قرن آسیاست، گفت: چند سال پیش در نشستی در 
استرالیا  که شهرداران کشورهای آسیایی در آن حاضر بودند اشاره 
کردم که چشم انداز این قرن متعلق به آسیاست و پس از گذشت 
حدود ۱3سال از آن زمان، اکنون این موضوع به روشنی مشخص 
شده است. قالیباف با اشاره به سابقه روابط خوب دو کشور و ابراز 
شد:  یادآور  تهران  به  جنوبی  کره  وزیر  نخست  سفر  از  خرسندی 
ایران  خارجی  اقتصاد  مناسبات  در  جایگاهی  کره  فعاًل  متأسفانه 
ندارد. به عبارتی روابط اقتصادی و سیاسی که در باالترین سطوح 
قرار داشت تنزل کرده است. وی اضافه کرد: اگر سفیر شما در بازار 
تهران از مردم سوال کند که رفتار کره جنوبی از سال ۲۰۱8 تاکنون 
چطور بوده، متوجه می شود که این رفتار اصال قابل قبول نیست و 

ذهنیت مردم نسبت به شما منفی است.
وی با بیان اینکه همه ملت های دنیا خصوصًا ملت متمدن و با 
فرهنگ ایران، دوستان خود را در روزهای سخت می  شناسند، با 
انتقاد جدی از اقدام بانک های کره در مسدود کردن دسترسی ایران 
به منابع ارزی خود، افزود: انتظار ما از جنابعالی این است که راه  
حل های فوری و عملی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ارائه و 

پول های بلوکه ما آزاد شود.
قالیباف افزود: این انتظار مردم ایران از طرف کره جنوبی برآورده 
نشده است؛ حتی تجار که ارتباط مردمی خوبی با کره داشتند نیز 

از روال پیش آمده ناخرسند هستند.
قالیباف سفر نخست وزیر کره به تهران را اقدامی مناسب در 
راستای ارتقای روابط دو کشور خواند. رئیس مجلس شورای اسالمی 
همکاری های  و  پارلمانی  دیپلماسی  حوزه  در  آمادگی  بر  پایان  در 
پارلمانی کشورمان با مجلس کره تأکید کرد و خاطرنشان کرد: این 

همکاری ها می  تواند سبب توسعه روابط دو کشور شود.
همچنین در ادامه چانگ سیه کیون نخست وزیر کره جنوبی 
با اشاره به اینکه به عنوان یک مقام دولتی و بعد از ۴۴ سال اولین 
نخست وزیری است که به ایران سفر می کند، گفت: البته در سال 
های گذشته به عنوان رئیس مجلس به ایران سفر کرده بودم و با 
مقامات عالی رتبه ایران دیدار داشتم لذا امیدوارم این سفر آغاز مجدد 
روابط خوب با ایران باشد. وی با اشاره به اینکه سال آینده مصادف 
با شصتمین سالگرد مناسبات دیپلماتیک ایران و کره جنوبی است، 
اظهار داشت: در فرهنگ کره اعداد ۶۰ و ۷۰ مهم هستند لذا سال 

آینده می تواند سرآغاز روابط خوب دو کشور باشد.
نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به روابط تاریخی خوب دو 
کشور افزود: بدون شک رفت و آمد مقامات دو کشور سبب حفظ 
این روابط شده است؛ اما متاسفانه از سال ۲۰۱8 به بعد روابط دو 

کشور دچار مشکل شد که برای رفع آن تالش می کنیم.
وی ضمن تائید سخنان رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی 
بر اینکه قرن آینده، قرن آسیا است، ادامه داد: بر این اساس اعتقاد 
دارم ایران و کره جنوبی به عنوان دو کشور آسیایی باید روابط خود 

را حفظ و مستحکم کنند.
نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به سخنان قالیباف در خصوص 
همکاری های فنی، صنعتی، تکنولوژی و فرهنگی و سابقه حضور  
نیروی کار کره ای در ایران، تصریح کرد: در دهه هفتاد میالدی کره 
در احداث دو پروژه پاالیشگاهی در خرمشهر و اصفهان فعال بود.

وی با اشاره به اینکه در سفر خود به ایران تعدادی از مسئوالن 
اقتصادی و سیاسی کره جنوبی حضور دارند تا راه حل هایی برای 
روابط دو کشور پیدا کنند، اظهار کرد: با توجه به جایگاه جمهوری 
اسالمی ایران در مناسبات خارجی کره جنوبی نهایت تالش را می 

کنیم تا به مشکالت فائق آییم.

بازگشایی  شرط  آموزان،  دانش  و  فرهنگیان  واکسناسیون 
مدارس در مهرماه 

برای  بازگشایی مدارس  اینکه  بیان   با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
واکسیناسیون  به  منوط  ماه  مهر  در  آموزش حضوری  ارائه خدمات 
فرهنگیان و دانش  آموزان است، تاکید کرد: این وزارتخانه متقاضی 

اولویت فرهنگیان برای دریافت واکسن کرونا است.
محسن حاجی میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری 
کالس های حضوری مدارس منوط به واکسیناسیون دانش آموزان 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا بوده و این وزراتخانه چه تصمیمی در 
این رابطه اتخاذ کرده است، گفت: تصمیم گیری برای واکسیناسیون 
دانش آموزان در مدارس برعهده ستاد ملی مقابله با کرونا است و 

اولویت بندی ها برای دریافت واکسن کرونا در آنجا انجام می شود.
وی تصریح کرد: ما به عنوان وزارت آموزش و پرورش متقاضی 
هستیم که اگر بنا باشد از ابتدای مهرماه سال جاری، کالس ها به 
صورت حضوری برگزار شوند باید حتما فرهنگیان جزء اولویت دریافت 

واکسن کرونا قرار داده شوند.
فرهنگیان در ۷۶ کشور در اولویت های دریافت واکسن کرونا

دادیم،  انجام  که  بررسی هایی  در  شد:  یادآور  میرزایی  حاجی 
مشخص شد از مجموع کشورهای دنیا در حدود ۷۶ کشور فرهنگیان 
را از اولویت های دریافت واکسن کرونا قرار داده اند و در ۱3 کشور 

نیز اولویت اول خود را به این قشر اختصاص داده اند.
براساس گزارش خانه ملت، وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: 
ما نیز پیشنهاد خود را برای در اولویت قرار گرفتن فرهنگیان جهت 
دریافت واکسن کرونا به ستاد ملی مقابله با کرونا منعکس خواهیم کرد.

وزیر بهداشت:

موج چهارم کرونا نتیجه تصمیم های غیرکارشناسی است
ضمن  بهداشت  وزیر 
شده  انجام  اقدامات  تشریح 
در  کرونا  با  مبارزه  جهت  در 
اینکه  بیان  با  و  گذشته  ماه   ۱۴ طول 
در شرایط تحریم ها با دست بسته اما 
شنا  پربال  اقیانوس  در  باز  چشمان  با 
کردیم، در عین حال درباره موج چهارم 
بیماری در کشور گفت: در این مملکت 
اتفاقی افتاد که اگر دقت می شد و اگر 
در  ما  داشت،  خریدار  کارشناسی  نگاه 
کرونای  چهارم  موج  نام  به  طوفانی 
این  در  نمی افتادیم.  یافته  موتاسیون 
زمینه مکتوبات زیادی را دارم که جزو 
اسناد طبقه بندی شده است و بنا ندارم 

منتشر کنم.
و  شصت  در  نمکی  سعید  دکتر 
و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  چهارمین 
بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی 
بیماری  قبلی  پیک  در  گفت:  کرونا، 
و  مردم  همه  هی  ا همر با  نا  و کر
در  کرونا  موفق  مدیریت  مسئوالن 
کشور آسیب دیده از تحریم ها خلق شد 
کشورهای  از  متفاوت  خیلی  این  که 
شش  تا  آمریکا  در  است.  برخوردار 
برای  دالر  میلیارد   ۱۱ فقط  قبل  ماه 
خرج  حوزه سالمت  در  کرونا  مدیریت 
شده و در انگلیس ۲۲ میلیارد پوند. در 
حالی که ما هنوز مقدار قابل توجهی از 
رهبری  معظم  مقام  که  میلیاردی  یک 

فرمودند را نگرفته ایم.
با دست های بسته اما با چشم های 

باز در اقیانوس پربال شنا کردیم
عید  از  قبل  داد:  ادامه  نمکی 
همه  وجود  با  را  پرسرعتی  بسیار  راه 
بسته  دست های  با  ما  رفتم.  سختی ها 
پربال  اقیانوس  در  باز  چشم های  با  اما 
شنا کردیم و دستاوردهایمان مشخص 
بود. زمانی که برای ما مرگ ۱۲۰۰ در 
روز پیش بینی کرده بودند، ما به مرگ 
دو رقمی رسیدیم. یک ماه و نیم ویروس 
موتاسیون یافته در خوزستان می چرخید 
و ما مرگ ها را روی 5۰ تا ۶۰ مورد نگه 
داشتیم. در حالی که این ویروس اروپا 
را به زانو درآورد و اروپا در برابر هجمه 

آن احساس عجز کرد.
اتفاقاتی  اما  گفت:  بهداشت  وزیر 
کمیته  این  به  ربطی  هیچ  که  افتاد 
تشکر  و  قدردانی  جز  کس  هر  ندارد. 
بی  بگوید،  دیگری  چیز  کمیته  این  از 
انصافی است. این کمیته انتهای وقت 
در  را  پیشنهاد  تدوین  و  است  گذاری 
موقع مناسب انجام داده و من هم در 
جریان جزییات هستم و به همین دلیل 
دستبوس همه آنها هستم. اما قرارم آن 
نیست که با مردم در پس پرده صحبت 
کنم و قرارم نیست که اعتماد مردم را 
اجتماعی  سرمایه  بزرگترین  عنوان  به 
حراج کنم و معتقدم که نظامی موفق 
است که مردم قبولش داشته باشند. 3۰ 
سال قبل معاون بهداشتی بودم و مرحوم 
رفسنجانی مرا صدا کرد و گفت فالن 
مدیرکل تو این حرف را زده که از دیشب 
رسانه های بیگانه آن را مطرح می کنند، 
بیگانه  رسانه های  نگران  من  گفتم 
انقالب  این  که  زمانی  تا  آنها  نیستم، 
و نظام بر اصولش پایبند باشد و رژیم 
این  بشناسد،  غاصب  را  صهیونیستی 
حرف ها هست. من از روزی می ترسم 
که مردم قبولمان نداشته باشند و از بی 
ترین  اصلی  عنوان  به  مردم  اعتمادی 
حربه علیه نظام می ترسم و آن زمانی 
است که ما به مردم راست نگوییم و با 

مردم شفاف نباشیم.
مردم  سالمت  با  نم  ا تو نمی 

مصالحه کنم
نمکی ادامه داد: حرف دو صدایی 
و یک صدایی را باید لفظ دو صدا و یک 
حرف  زمینه  در  کنیم.  ارزیابی  را  صدا 
اعتماد  مورد  محل  از  غیرکارشناسی 
کارشناسی مردم، اگر انتظار تک صدایی 
داریم، اشتباه است. ما حافظ جان مردم 
هستیم. من وزیر بهداشت مردم ایرانم، 

اعم از شیعه، سنی، مسیحی، زرتشتی، 
المذهب و حتی زندانی محکوم به اعدام. 
من نمی توانم با سالمت مردم مصالحه 
برادر کوچک  این  به  مردم  اگر  و  کنم 
پیدا  بیشتری  اعتماد  ها  ارزیابی  طبق 
کردند، دلیلش این است که من همیشه 

با مردمم شفاف حرف زدم.
کمک وزارت بهداشت به آرامش و 

امنیت جامعه مغفول مانده است
وزیر بهداشت ادامه داد: هیچکس 
یک  که  کردی  چه  که  نپرسید  من  از 
شرایط  در  قلبی  بیمار  برای  استنت 
سخت تحریم در اتاق های جراحی این 
کشور کم نیاید، چطور اداره کردی و چه 
کردی که هم بیمار کرونا را اداره کردی 
و هم بیمار غیرکرونایی اعم از تصادفی و 
... و به او نگفتی که آی سی یو ندارم؟ 
چطور خوزستان را مدیریت کردی که 

در  را  موتورسوارش  مغزی  ضربه  هم 
بیمار  هم  و  کردی  بستری  بیمارستان 
کرونایی را؟ کمکی که وزارت بهداشت 
به آرامش و امنیت جامعه کرد، مغفول 
مانده، این مظلومیت را جایی نمی گویند. 
نمی گویند که وزارت بهداشت نگذاشت 

که جامعه احساس تهی بودن کند.
اگر نگاه کارشناسی خریدار داشت 

در طوفان موج چهارم نمی افتادیم
نمکی گفت: در این مملکت اتفاقی 
نگاه  اگر  و  می شد  دقت  اگر  که  افتاد 
کارشناسی خریدار داشت، ما در طوفانی 
موتاسیون  کرونای  چهارم  موج  نام  به 
را  زیادی  مکتوبات  نمی افتادیم.  یافته 
شده  بندی  طبقه  اسناد  جزو  که  دارم 

است و بنا ندارم منتشر کنم.
کارشناس حرفی  عنوان  به  وقتی 

می زنم حتما حساب و کتاب دارد
وزیر بهداشت ادامه داد: ما گفتیم 
به  قابلیت  یک  با  آمده  ویروسی  که 
روسای  م  تما به  خشن تر؛  تب  مرا
را  خودتان  که  گفتم  هم  دانشگاه ها 
مبارزات  سهمگین ترین  از  یکی  برای 
تاریخ اپیدمی آماده کنید. من 3۲ سال 
است که این موضوعات را در دانشگاه 
این  در  قبل  سال   3۰ می دهم.  درس 
مملکت اپیدمی جمع می کردم و سابقه 
کنترل سرخک، ریشه کنی فلج اطفال، 
که  است  برنامه هایی   ... و  کزاز  حذف 
این  بلدم  کردم.  اجرا  مملکت  این  در 
موضوعات را. در اپیدمی می گویند اگر 
در  شما  زد،  پر  پروانه ای  خوزستان  در 
خراسان جنوبی تا ۲۴ ساعت بعد منتظر 
طوفانش باشید. اصال در اپیدمی زرد و 
ممکن  نداریم،  آبی  و  نارنجی  و  قرمز 
طبقه بندی  کیس  تعداد  نظر  از  است 
ویروس  به  می توان  مگر  اما  کنیم، 
موتاسیون یافته گفت حق ندارد از یک 
نقطه ویروس را به نقطه دیگری ببرد. 
اصال چنین حقی ندارم. مدیریت اپیدمی 
یعنی ما باید دورتر را ببینیم، نه امروز 
اتاق فرمان کشور نشسته ام  را. من در 
و وقتی من به عنوان کارشناس حرفی 

می زنم حتما حساب و کتاب دارد.
بر  برزیل  یک  یا  نوشتم  مکتوب 

گردنم بگذارید یا به من مهلت دهید
نمکی افزود: وقتی در ۱۱ اسفند ماه 
۱399 می نویسم که پروازهای خوزستان 
باید لغو شود، برای این است که می دانم 
بمب ویروس دارد به اقصی نقاط کشور 
می رود. در عین حال حتی اگر بهترین 

تست های دنیا را هم داشته باشم، ۲5 
درصد از کیس ها به عنوان منفی کاذب 
اگر  حتی  یعنی  می رود.  در  دستم  از 
پرواز  در چیدمان یک  پروتکل ها  تمام 
موارد  درصد   ۲5 حداقل  شود،  رعایت 
از دست من در می رود و این یعنی که 
مشهد،  به  می فرستیم  ویروس  داریم 
مکتوب  من   ... و  تهران  بندرعباس، 
بر  برزیل  یک  یا  دارید؛  راه  دو  نوشتم 
گردن من بگذارید یا به من مهلت دهید. 
شما از محتوای این مکاتبات خبر ندارید 
که اگر خبر داشتید با یقه پاره کرده از 

من حمایت می کردید.
حرف غیرکارشناسی را تایید نمی 

کنم
اگر  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
این  به  ببندید،  را  ترکیه  که  می گویم 
دلیل است که من می دانم آنجا ویروس 

غیر انگلیسی هم دارد می چرخد و نوشتم 
اگر من گفتار ویروس برزیلی و آفریقای 
شوم،  هندی  موتاسیون یافته  و  جنوبی 
کنیم.  جمع  را  کار  نمی توانیم  دیگر 
انتظار  اگر  هست.  مکتوبات  این  تمام 
این  کارشناس  وزیر  از  تک صدایی 
مملکت را در جهت حرف غیرکارشناسی 
داریم، بدانید که این اتفاق نخواهد افتاد.

یق  د مصا ن  و بد ملی  د  ستا
کارشناسی وزارت بهداشت معنا ندارد

وی تاکید کرد: این وزیر می تواند 
برود اما نمی تواند حرف غیرکارشناسی 
رویش  که  صندلی  وهلل  کند.  تایید  را 
نباشد،  مردم  به  خدمت  اگر  نشستم 
امیرالمومنین  که  بزی  بینی  آب  از 
می گفت، برایم کمتر است و اگر نشستم 
برای عشق خدمت به مردم نشستم و 
از یک مرد بزرگ که  البته شرمساری 
هیچوقت مرا تنها نگذاشت. یکبار نشد 
که من گالیه و نامه ای بنویسم و یک 
پیش  نگیرم. مدت ها  بعد جواب  دقیقه 
تصمیمات،  این  نوشتم  خدمت شان 
کند،  اجرا  که  می خواهد  قرارگاهی 
را  جلسه  اولین  که  فرمودند  بالفاصله 
خودم می گذارم و نگران نباش. جلسه 
را  مصادیق  که  فرمودند  و  گذاشتند 
باید  و  می کند  تعیین  بهداشت  وزارت 
اجرا کنند. نه اینکه بگویند وزیر بهداشت 
این  است.  ملی  ستاد  از  عضوی  هم 
حرف یعنی چه؟. اصال ستاد ملی بدون 
بهداشت  وزارت  کارشناسی  مصادیق 
معنا ندارد. اصال ما بیرون می آییم، آنها 
تصمیم بگیرند و به ما ابالغ کنند. اینطور 
نمی توان مملکت را اداره کرد. ما در دام 
یکی از سهمگین ترین اپیدمی های این 

مملکت افتادیم.
بیمارستان  بیماری پشت در  هیچ 

سرگردان نمی شود
معنا  این  به  این  افزود:  نمکی 
نیست که ما نشستیم. مردم بدانند که 
هیچ بیماری پشت در هیچ بیمارستانی 
سرگردان نمی شود. ما جان و شرف مان 
را و همه حیثیت مان را گرو گذاشتیم تا 
آبروی جمهوری اسالمی ایران را در دنیا 

حفظ کنیم و نخواهیم گذاشت
حرف کارشناسی را نشنیدند و کار 

را بر ما سخت کردند
وی گفت: اما کار را بر ما سخت 
را  کارشناسی  حرف  وقتی  کردند. 
کردند.  سخت  ما  بر  را  کار  نشنیدند، 
یک  با  هم  آن  شد،  جابجا  آلوده  بمب 

نمی دانیم  و  سرکش  بسیار  ویروس 
هم  سرکش تری  ویروس های  آیا  که 
آیا  خیر.  یا  شد  وارد  وضعیت  این  در 
با ویروس برزیلی و آفریقای جنوبی و 
دارم  یافته هندی هم  سوپر موتاسیون 
خیر؟.  یا  می کنم  نرم  پنجه  و  دست 
این  را بسیج کردم که  همه همکارانم 

را ارزیابی کنم.
بیش از 3هزار مکاتبه برای واکسن 

کرونا
صحبت هایش  ادامه  در  نمکی 
درباره وضعیت واکسن نیز، گفت: برای 
داریم.  مکاتبه   3۰۰۰ از  بیش  واکسن 
وزیر  با  من  گذشته  ماه  اردیبهشت  از 
بهداشت روسیه صحبت کردم، با چین 
مذاکره کردیم، با کوبا البی کردیم و... 
به  توجه  با  واکسن  که  می دانستم  من 
اینکه  به  توجه  با  و  دنیا  تولید  ظرفیت 
سرمایه داران اصلی و استعمارگران اصلی 
روی این جریان به عنوان یک جریان 
سیاسی افتاده اند، به راحتی نمی گذارند 
که واکسن به سایر کشورها برسد. اکنون 
85 درصد از واکسن دنیا را هفت کشور 
راه  دو  ما  حال  می کند.  مصرف  دارد 
داشتیم؛ یکی اینکه همین راه را رویم و 
مذاکره و خواهش و البی کنیم و دوم 
اینکه به تولید داخلی برگردیم. یک روز 
این  محور  کسی  چه  که  دید  خواهید 
پاستور  برکت،  کسی  چه  شد،  حرکت 
و رازی را به این عرصه آورد که بیایید 
خاك  زیر  حقیر  این  اگر  حتی  بسازید. 
چه  که  گفت  خواهند  را  این ها  باشد، 
کسی این دل به دریا زدگی را در کشور 

شروع کرد.
کسنهای  ا و تحویل  ر  د خیر  تا

خریداری شده ایران
قرار  عید  از  پیش  داد:  ادامه  وی 
بود ما ۴.5 میلیون دوز واکسن دریافت 
کنیم. دو میلیون از روسیه و ۲.5 میلیون 
از سایرین. روس ها به جای دو میلیون 
میلیون  یک  بعد  و  میلیون  یک  گفتند 
را هم کردند ۴۰۰ هزار دوز. خیلی هم 
تالش کردیم. سفیر ما را در روسیه خدا 
حفظ کند که شبانه روز کار کرد. در عین 
حال هندی ها هم گفتند دو میلیون دوز 
به ما واکسن می دهند که بعد شد 5۰۰ 
هزارتا و پولش را پرداختیم، ۱۲5 هزار 
دوزش را حمل کردند و 3۷5 هزار دوز 
در فرودگاه توسط دستور دادستان هند، 
بلوکه شد و گفتند حتی یک واکسن هم 

نباید از هند خارج شود.
از  بود  قرار  افزود:  بهداشت  وزیر 
کوواکس که پولش را داده بودیم برای 
ما سه میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن 
بیاید که این تعداد شد ۱ میلیون و ۲۰۰، 
اما آنقدر تعلل که نهایتا توانستیم چند 
روز قبل ۷۰۰ هزار دوز دریافت کنیم. 
هم  میلیون  دو  جای  به  چینی ها  از 
نهایتا  کردیم.  دریافت  دوز  هزار   ۲۰۰
واکسیناسیون یک میلیون و 3۰۰ هزار 
نفر جمعیت هدف را با ۲۰ روز تعطیل 
طبق قولی که دادیم، عملیاتی کنیم. از 
این به بعد هم شفافیت در عدد و رقم 
بیشتر می شود و تعداد واکسن که تزریق 

شده اعالم می شود.
اجازه نمی دهم از مرگ مردم برای 

خود پوستین سیاست ببافند
وزیر بهداشت در پایان گفت: اوال 
جز سپاس و دست بوسی یکایک شما 
هیچ حرفی ندارم. می دانم که اعضای 
انتظار  بنده  آنچه  از  کمیته خیلی بیش 
داشتم به کار بستید. اما همیشه آنطور 
نشد که دل تان می خواست. با این حال 
امروز اول اقدامی که باید انجام دهیم، 
به  ورود  است.  سیاسی کاری  از  پرهیز 
سیاسی کاری کار ما نیست و من مطلقا 
نمی گذارم که تیمم وارد این بازی ها 
شود و کسی بخواهد از کرونا و مرگ 
سیاست  پوستین  خودش  برای  مردم، 
ببافد. ما اجازه این کار را نمی دهیم. دوم 
اینکه اکنون باید تمام هم و غم مان را 
در  پشت  بیماری  اینکه  برای  بگذاریم 

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعالم شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نتایج چند برابر ظرفیت 
آزمون استخدامی آموزش و پرورش منتشر شد، گفت: تعداد ۲۲ هزار و 9۲۴ نفر در این 

آزمون پذیرفته شدند.
فاطمه زرین آمیزی ضمن بیان این مطلب به تشریح جزییات ثبت نام پذیرفته 
شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: نتایج یک برابر ظرفیت 
آزمون آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش در هشتمین آزمون استخدامی 
متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱399 روز گذشته)دوشنبه ۲3 فروردین ماه( 
www.سال جاری در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

sanjesh.org قرار گرفت. لذا پذیرفته شدگان مکلفند به منظور طی سایر مراحل قبل 
از استخدام )بررسی صالحیت های عمومی گزینش، گواهی عدم سوءپیشینه، آزمایشات و 
معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی برای شرکت در دوره های مهارت 
آموزی( اقدام کنند.وی در ادامه تصریح کرد: براین اساس، رعایت دقیق مفاد دستورالعمل 
کنترل و مراقبت کرونا ویروس و فاصله گذاری اجتماعی در زمان بررسی صالحیت های 
عمومی گزینش، انجام آزمایشات و معاینات پزشکی و تشکیل پرونده استخدامی ازسوی 

معرفی شدگان الزامی است.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: داوطلبانی که درخصوص 
نتایج نهایی آزمون، سواالتی دارند می توانند حداکثر ۱۰ روز پس از اعالم نتایج، از طریق 
درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، بخش پاسخگویی سایت سازمان 
سنجش به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند و یا با تماس تلفنی در ساعات 

اداری با شماره تلفن: ۴۲۱۶3 با پیش شماره ۰۲۱ تماس بگیرند.
زرین تاکید کرد: قبول شدگان برای پیگیری امور مربوط به استخدام خود به آدرس 
پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان به شرح جدولی که در سایت سازمان سنجش 

قرار دارد مراجعه نموده و راهنمایی الزم را دریافت کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: پذیرفته شدگان درصورت عدم 
تحویل فرم اطالعات فردی و مدارك درخواست شده در مرحله مصاحبه استخدامی 
ضرورت دارد پس از چاپ فرم اطالعات فردی از سایت دبیرخانه هیات مرکزی گزینش 
به نشانیwww.gozinesh.medu.ir نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک 
قطعه عکس به آن اقدام و به همراه تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی )حداکثر 
به مدت ۴8 ساعت از تاریخ انتشار اسامی(، به وسیله پست پیشتاز به آدرس هسته های 
گزینش استان محل خدمت خود، ارسال و یا به صورت حضوری تحویل کنند. لذا در 
تکمیل فرم اطالعات فردی دقت کافی معمول شود و مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی 

در تکمیل فرم به عهده فرد خواهد بود.
به گفته وی، عدم تکمیل فرم مربوط و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش 

استان محل خدمت، به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: معاینات پزشکی )تکمیلی(، 
آزمایشات پاراکلینیکی و تشکیل پرونده استخدامی افراد واجد شرایط معرفی شده به اداره 
کل آموزش و پرورش استان محل خدمت همزمان با بررسی صالحیت های عمومی 
صورت می پذیرد. براین اساس داوطلب واجد شرایط پس از انتشار اسامی در درگاه سازمان 
سنجش آموزش کشور ضمن پیگیری از مدیریت منابع انسانی و امور اداری ادارات کل 
آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی )طبق تقویم زمان بندی اعالم شده استان(، 
نسبت به اخذ معرفی نامه جهت گواهی عدم سوءپیشینه و... به منظور تشکیل پرونده 

استخدامی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام کنند.
به گفته وی،درصورت تأیید صالحیت های عمومی، انجام آزمایشات، معاینات 
پزشکی و... پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به منظور شرکت در دوره مهارت آموزی به 
اطالعیه ای که به همین منظور حداقل یک ماه پس از انتشار اسامی از سوی سازمان 
www.medu. سنجش آموزش کشور در پرتال وزارت آموزش و پرورش به نشانی

ir درج خواهد شد، مراجعه کنند.سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: 
براساس برنامه ریزی های انجام گرفته و زمان بندی پیش بینی شده، مقرر است دوره 
مهارت آموزی پذیرفته شدگان آزمون مذکور، پس از اعالم نتایج بررسی صالحیت های 
عمومی)گزینش(، اطالع رسانی شود.بنابراین شایسته است داوطلبان پذیرفته شده آمادگی 
های الزم برای ثبت نام و حضور در دوره یاد شده را داشته باشند. عدم ثبت نام به موقع 

در دوره های مهارت آموزی به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.

کشف ۵۶۸ هزار دالر تقلبی در بانه
جانشین انتظامی استان کردستان، از کشف 5۶8 هزار دالر تقلبی طی یک 

عملیات توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان »بانه« خبر داد.
سردار »رسول برزویی« اظهار داشت: با اشراف اطالعاتی ماموران پلیس 
آگاهی شهرستان »بانه«، فردی که اقدام به فروش دالرهای تقلبی در یکی از 

واحدهای صنفی می کرد، شناسایی شد.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطالعاتی و تحقیقات گسترده، 
با مراجع قضائی، طی یک عملیات غافلگیر کننده موفق به  از هماهنگی  پس 

دستگیری فرد مورد نظر شدند.
جانشین انتظامی کردستان ادامه داد: در این عملیات 5۶8 هزار دالر تقلبی 

از متهم کشف شد.
سردار برزویی خاطر نشان کرد: در همین راستا پرونده تشکیل و متهم برای 

انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصالح شد.

مرگ موتورسوار در پی تصادف با اتوبوس شرکت واحد
از مرگ یک موتورسوار در پی  فاتب،  راهور  پلیس  اداره تصادفات  رئیس 

تصادف با اتوبوس شرکت واحد خبر داد.
سرهنگ احسان مُومنی در این باره اظهار کرد:  ساعت ۱5:3۰ روز یکشنبه 

۲۲ فروردین در مسیر شمال به جنوب خیابان کارگر بعد از میدان قزوین، یک 
دستگاه اتوبوس شرکت واحد در خط ویژه اتوبوس در حال حرکت بوده که  با یک 
دستگاه موتورسیکلت که در مسیر جنوب به شمال در حال حرکت بوده به صورت 

جلو به جلو برخورد می کند.
وی با بیان این که اتوبوس به علت تجاوز به چپ از مسیر مجاز با موتورسیکلت 
برخورد کرده بود، ادامه داد: پس از برخورد، راننده موتورسیکلت به سمت راست 
خیابان پرتاب شده و بر اثر برخورد سرش با آسفالت خیابان در محل فوت می کند.

سرهنگ احسان مُومنی اظهار کرد: رانندگان اتوبوس حتما با سرعت مطمئنه 
در خطوط ویژه تردد کنند تا در صورت مشاهده هرگونه خطر بتوانند وسیله نقلیه 
را کنترل کنند. همچنین رانندگان موتورسیکلت در هنگام رانندگی حتما از کاله 
ایمنی استفاده کنند تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراشی در سطح معابر شهر 

تهران نباشیم.

مرگ جوان ساوجی به دلیل سقوط از بالکن 
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: یک جوان ۲9 ساله هنگام تعمیر و 

راه اندازی کولر خانه اش از بالکن سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
این  آبادی در  اکبر عیسی  پلیس، سرهنگ علی  پایگاه خبری  به گزارش 
خصوص، اظهار داشت:  پس از آنکه گزارش سقوط از ارتقاع منجر به فوت در 
یکی از محله های شهرستان به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعالم شد، تیم 

های امدادی در محل حضور یافتند. 
 وی افزود: شدت جراحت وارده باعث شد که تالش امدادگران نتیجه ای 
به همراه نداشته باشد و این جوان که هنگام تعمیر کولر از بالکن منزل خود در 

طبقه اول یک ساختمان سقوط کرد، جان خود را از دست داد. 
 به گفته این مقام انتظامی پرونده ای در این خصوص تشکیل شد که مراحل 

قانونی آن در دست انجام است.
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جواد احمدی

انتقاد کارکنان آلفابت از سیاست های گوگل 
برای رسیدگی به پرونده های آزار و اذیت

تعدادی از کارکنان آلفابت در نامه ای خطاب به سوندار پیچای، خواستار 
اصالح نحوه ی پاسخ گویی گوگل به پرونده های آزار و اذیت شده اند. این 

افراد می گویند گوگل محیط ایمنی برای کارکنان ارائه نمی دهد.
آلفابت، شرکت مادر گوگل، جمعه ی  از کارکنان  نفر  از هزار  بیش 
گذشته نامه ای که برای سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، ارسال شد، امضاء 
کرده  اند و خواستار اصالح سیاست های این شرکت در زمینه ی رسیدگی به 

پرونده های آزار و اذیت شده اند.
آن طور که سی نت می نویسد، کارکنان آلفابت در نامه ی خطاب به 
مدیریت  مسئول  خاطی  افراد  نگذارد  گوگل  می کنند  درخواست  پیچای 
گزارش های مستقیم باشند. این موضوع شامل گزارش های دیگری که 
تولیدکنندگان و فروشندگان را در بر می گیرد نیز می شود. در نامه همچنین 
درخواست می شود افرادی که به عنوان آزاررسان شناسایی شده اند، مجبور 

شوند تیمشان را با فردی که به او آزار رسانده اند تغییر بدهند.
در بخشی از نامه می خوانیم: »آلفابت برای کسانی که در محیط کاری 
این شرکت دچار آزار و اذیت می شوند، محیطی ایمن ارائه نمی دهد.«  در 
این نامه  فعال به امضای ۱۰۱3 نفر از کارکنان آلفابت رسیده، آمده است: 
» ... حتی در زمانی  که آزار کارکنان به تأیید بخش منابع انسانی شرکت 
می رسد، هیچ اقدامی برای ایمن تر کردن گزارش دهنده انجام نمی شود.« 
که  می شود  رسانه ای  حالی  در  پیچای  سوندار  به  مشترك  نامه ی 
در  گوگل،  پیشین  نرم افزار  مهندس  نایت فیلد،  امی  گذشته  پنج شنبه ی 
مقاله ای در نیویورك تایمز تجربه ی خود را از کار در آلفابت با مخاطبان 
در میان گذاشت. او که مدعی است مورد آزار و اذیت قرار گرفته، می گوید 
مجبور بوده در محیط شرکت در کنار همان فردی بنشیند که او را مورد 
آزار قرار داده است؛ آن هم با اینکه تحقیقات داخلی نشان می داد حق با 
امی نایت فیلد است. نایت فیلد در بخشی از مقاله می گوید: »همیشه نگران 
دیدن فرد آزاردهنده ام در راهروها و کافه های شرکت بودم. وقتی مردم 
پشت میز من می آمدند، راحت تر وحشت زده می شدم و جیغ هایم در سراسر 

دفتر آن طبقه به گوش می رسید.«
گوگل هنوز نگفته است با دو درخواستی که در نامه ی خطاب به سوندار 
پیچای مطرح شده اند، موافقت می کند یا خیر. فردی به نمایندگی از گوگل 
می گوید این شرکت »بهبودهایی در خور توجه در روند کلی« اعمال کرده 
که شامل نحوه ی رسیدگی به نگرانی های کارکنان و معرفی طرح های 

مراقبتی جدید برای کسانی است که آزار و اذیت را گزارش می دهند.
گوگل سال ها است به دلیل نحوه ی رسیدگی به شکایت های مربوط 
به آزار و اذیت کارکنان مورد انتقاد قرار می گیرد. در سال ۲۰۱8 بیش از 
۲۰ هزار نفر از کارکنان گوگل در سراسر دنیا از دفاتر کاری بیرون آمدند 
و اعتراضات گسترده ای ترتیب دادند تا اعتراض مستقیم خود را به واکنشی 
اندروید( داشت، اعالم کنند.  رابین )خالق  اندی  به رفتارهای  که گوگل 
بر اساس گزارش ها، گوگل به  جای تنبیه کردن اندی رابین، به هنگام 
خروج او از شرکت پاداشی 9۰ میلیون دالری برایش در نظر گرفته است.

کارکنان گوگل در نامه ی جمعه ی گذشته اعالم کردند کسانی که 
آزار و اذیت را گزارش می دهند، معموال باید بار این قضیه را به دوش 
بکشند و در نهایت از آلفابت جدا شوند؛ آن هم درحالی که فردی که به 
آن ها آزار رسانده است، در شرکت می ماند »و به خاطر رفتارش پاداش 

دریافت می کند.«
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یک اقتصاددان معتقد است: 
افزایش  به  یکبار  سالی  دولت 
در  اما  می دهد؛  تن  دستمزدها 
طول سال، به گونه ای در تعیین متغیرهای 
کالن اقتصاد، سیاست گذاری می کند که اثرات 

کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است.
این روزها اقتصاد ایران و مسائل مرتبط 
در سرفصل  رفاه  و  معیشت  جمله  از  آن  با 
مورد  در  نظری  اتفاق  اما  دارد  قرار  بحث ها 
چشم انداز و تاثیر عوامل مخرب بر معیشت 
مردم وجود ندارد؛ یعنی با اینکه همه می دانند 
که شاخص های اقتصادی رو به افول هستند 
اما به طور مثال بر سر اینکه دولت با تحریک 
تقاضا یا افزایش عرضه توام با برداشته شدن 
تحریم ها می تواند معیشت مردم را از تله ی 
فقر برهاند میان اهالی اقتصاد اتفاق نظر وجود 
ندارد. برخی معقتدند که فقر یا کاهش پیوسته 
چیدمان  در  ریالی  درآمدهای  خرید  قدرت 
الزاما  و  دارد  ریشه  ایران  سیاسی  اقتصاد 
ارتباطی با تحریم ندارد. در گفتگو با محمود 
تحلیل  و  بررسی  به  )اقتصاددان(  جامساز 
راهکارهای  و  کشور  روزهای  این  شرایط 

برون رفت از آن پرداختیم. 
دستمزد سال ۱۴۰۰  افزایش  ابالغ  با 
آن ها  دستمزد  که  هستند  نگران  کارگران 
قدرت  کاهش  چرا  شود.  ریزش  افت  دچار 
خرید مزدبگیران به یک اتفاق عادی تبدیل 

شده است؟ این موضوع چه تبعاتی دارد؟ 
تومانی  میلیون   ۱ حدود  افزایش  با 
کارگران  گرچه   ،۱۴۰۰ سال  در  دستمزدها 
اینکه  محض  به  اما  شده اند  خشنود  اندکی 
دستمزد  قیمت ها،  بیفتند،  آسیاب  از  آب ها 
آن ها را می بلعند و چیزی باقی نمی گذارند. 
را  تقاضا  دستمزد،  افزایش  میزان  هر  البته 
افزایش می دهد؛ آنهم در شرایطی که میزان 
تولید ثابت می ماند و حتی رکود تورمی موجود 
از حجم تولید می کاهد و این امر به خودی خود 
تورم زاست و قدرت خرید کارگران را از خود 
متاثر می کند. گرانی و تورم، واقعیت زندگی 
کارگر است و اساسا نقش دستمزد کارگران 
در آن گم و در یک کالم بی اثر است. دولت ها 
با تقویت بنیان های خلق تورم، دستمزد را به 
مقوله ای خنثی تبدیل کرده اند اما آن ها خوب 
می دانند که بازی آن ها با نرخ اسمی دستمزد 
و تهی کردن نرخ واقعی آن به وسیله تورم، 
اعتراضی  پتانسیل  تعدیل  جهت  در  صرفا 

کارگران است.
دولت سالی یکبار به افزایش دستمزدها 
تن می دهد اما در طول سال، به گونه ای در 
تعیین متغیرهای کالن اقتصاد، سیاست گذاری 
می کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، 
قیمت ها  افزایش  نتیجه  در  است.  مشهود 
در  می شوند.  تکرار  متوالی  دوره های  در 
نرخ کمیته ی هزینه های  سال جاری، قطعا 
معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان 
نیست و دستمزد سال آینده تنها کمتر از یک 
کارگران  می دهد.  پوشش  را  هزینه ها  سوم 
در بازی افزایش دستمزد، از پیش باخته اند. 
به نظر می رسد که دولت در قضیه افزایش 
دستمزد کارگران، انتظار رضایت بخشی های 
زودهنگام را دارد اما رضایتی حاصل نمی شود 

و نشده است.
قدرت  افزایش  کارگری  هیچ  امروز 
خرید را باور نمی کند و اعتمادی به »افزایش 
دستمزد باالتر از نرخ تورم« ندارد. دولت اگر 
از کارگران را در ذهن  واقعا مسئله حمایت 
دارد، باید یارانه ها را به سمت تقویت قدرت 
اقتصادی تولید، هدایت کند. دولت باید کمک 
کند تا یارانه های پنهان به دست بخش واقعی 
اقتصاد، یعنی SME-ها )بنگاه های کوچک 
باید  بانک ها  راه  این  در  برسد.  متوسط(  و 
پرداخت  بهره  بدون  وام  تولیدکنندگان  به 
کنند و دولت یارانه ها را به عنوان بهره این 
وام ها، به بانک پرداخت کند. در حال حاضر 
بسیاری از بنگاه ها لنگ تنخواه گردان هستند 
بسیاری  کار می کنند.  اسمی  زیر ظرفیت  و 
حفظ  توان  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از 
نیروی کار خود را ندارند. اگر قرار بر تقویت 
تولید است، باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، 
آن زمان عرضه افزایش پیدا می کند و متناسب 
با آن قیمت ها کاهش می یابد. متاسفانه سیر 
اقتصاد در نرخ های منفی، موجب کاهش درآمد 
سرانه و هجوم فقر به سفره های مردم شده 
است. افزایش درآمد سرانه تنها در رشدهای 

اقتصادی باال ممکن است. 
جدا از مسئله کاهش ارزش دستمزد، 
اقتصاد  منفی،  نرخ های رشد  یافتن  استمرار 
کشور را در تله ی فقر گرفتار کرده است. آثار 

این اتفاق چیست؟ 
منفی،  رشد  نرخ  استمرار  پیامد  اولین 
است؛  اقتصاد  غیررسمی  بخش  گسترش 
بخشی که شفاف نیست، از پرداخت مالیات 
فراری است و دستمزد ناچیزی به کارگران 
این  از  باید  ایران  اقتصاد  می کند.  پرداخت 
دور باطل خارج شود. در این شرایط کارگر، 

کارمند و به طور کلی صاحبان درآمدهای ثابت 
به سختی از دست رنجشان ارتزاق می کنند. 
دولت برای کمک به معیشت کارگران باید 
فشار تحریم ها را از روی دوش اقتصاد بردارد. 
به هر میزان که ورود ارز به کشور تسهیل 
به  و  می شود  منتفع  آن  از  هم  دولت  شود، 
سمت ابزار تورمی استقراض از بانک مرکزی 
نمی رود. استقراض از سوی دولت، پایه پولی 
را افزایش می دهد و ضریب فزاینده پولی هم 
بر آن سوار می شود و نقدینگی افزایش می یابد.

در این سال ها دولت ها با قرار گرفتن 
در این چرخه ی محکوم به شکست، تورم را 
افزایش داده اند؛ در حالی که راه حل عاقالنه 
حمایت از تولید از محل توزیع یارانه ها میان 
بنگاه ها و پایان دادن به تحریم ها و افزایش 
یک  با  تنها  است.  کشور  ارزی  درآمدهای 
و  علمی  اصول  بر  مبتنی  سیاست گذاری 
عقالنیت است که می توان از کارگران دفاع 
کرد اما چنین عقالنیتی وجود ندارد. دولت باید 
برای افزایش تولید در بخش واقعی اقتصاد 
سیاست های مبتکرانه و غیرتورم زا داشته باشد؛ 
به این معنی که اول طرح و تنظیم برنامه را 
در دستور کار قرار دهد و دوم اینکه بر مبنای 
همان برنامه ها، تصمیم های عاقالنه بگیرد. 
در مرحله بعد، دولت مکلف است که دستگاه 
بوروکراسی که با فساد درگیر است را کنترل 
کند و مبارزه بی امان با فساد متعهد شود. فساد 
موجب شده است که نقدینگی 3 هزار میلیارد 
تومان در اختیار یک عده محدودی قرار گیرد 
که در نتیجه بخش واقعی اقتصاد نتواند از آن 

بهره مند شود.
زمانی که بخش خصوصی درآمد داشته 
باشد می تواند به اندازه ی رشد درآمدش مالیات 
پرداخت کند که قاعدتا این به نفع دولت است. 
از طرفی دولت باید برنامه ای برای افزایش 
طیف مودیان مالیاتی پیش یینی کند که و از 
طریق مجلس آن را تصویب کند. بدین وسیله، 
تمام بنیادها، سازمان ها و نهادهای فرادولتی 
باید به پرداخت مالیات متعهد شوند. بنیادهایی 
که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند، 
باید با پرداخت مالیات به کمک مردم بیایند 
و حتی اگر دولت درخواست داشت، نقدینگی 
خود را در قرض بدهند تا بدون خلق نقدینگی 

جدید، اقتصاد به حرکتش ادامه دهد. 
صحبت  ایران  اقتصاد  از  که  زمانی 
می کنیم موضوع تحریم ها و گره خوردن آن 
با حیات مردم، پیش کشیده می شود. برداشته 
سال  در  اندازی  چشم  چه  تحریم ها  شدن 
۱۴۰۰ خواهد داشت؟ وجود تحریم ها تا چه 

اندازه بر معیشت مردم تاثیر گذاشت؟ 
یم ها  تحر م  تما ن  شد شته  ا د بر
این  است.  گرایانه  موهوم  خیال پردازدی 
تا  اساسا  و  است  طوالنی  بسیار  مذاکرات 
لوایح  تمامی  با  دولت  تکلیف  که  زمانی 
FATF مشخص نشود، برای ورود ارز مشکل 
خواهیم داشت. ایران باید اعتبار خود در سطح 
بتواند معیشت،  تا دولت  دنیا را بدست آورد 
بهداشت و رفاه مردم را فراهم کند. بسیاری 
از شرکت های خصوصی از تحریم ها آسیب 
دیده اند. کشور در این مدت بخش زیادی از 
توان تولید نفت خود را از دست داده است. به 
دلیل فرسوده شدن چاه های نفت، حتی پس 
از برداشته شدن تحریم ها هم نمی توان به 
برجام  از  پس  نفت  صادرات  میزان  سرعت 
را احیا کرد. در نتیجه دولت باید گم به گام 
به گونه ای پیش برود، که به موازات افزایش 
حقوق و دستمزد، تولید شکل گیرد. به هر 
شکل تمرکز دولت باید بر تلطیف دیپلماسی 
خارجی و تقویب سیاست گذاری ها باشد؛ غیر 
از این قدم گذاشتن در دور باطل است که 
فشارش بر دوش مردم است و این به نفع 

هیچ کس نیست. 
بانک  کل  رئیس  همتی،  آقای  اخیرا 
اعداد  که  کرد  اعالم  یادداشتی  در  مرکزی 
متعدد  تبصره های  و   ۱۴۰۰ بودجه  ارقام  و 
آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک 
مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن 
می تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی 
البته زمانی که الیحه بودجه به  باشد. شما 
مجلس ارسال شد، همین ارزیابی را داشتید. 

آیا همچنان معتقدید که ارقام مندرج در کلیات 
بودجه، کشور را به سمتت تحمیل نرخ های 

باالتر تورم به مردم سوق می دهد؟ 
نشده  کم  آنچنان  بودجه  مصارف 
عموم  است.  موهوم  آن  درآمدهای  و  است 
درآمدهای کشور، مربوط به مالیات است؛ در 
حالی که حدود ۷۰ تا 8۰ هزار میلیارد تومان 
حساب  این  با  داریم.  سال  در  مالیاتی  فرار 
مالیاتی  مودیان  افزایش طیف  چاره ای جزو 
فرهنگی  و  مذهبی  نهادهای  ندارد.  وجود 
ندارند  نقشی  داخلی،  ناخالص  تولید  در  که 
باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و مصارف 
خود را کاهش دهند. دولت هم باید حداکثر 
صرفه جویی را در مصارف خود داشته باشد و 
با قدرت از بنیاد و نهادهایی که فعالیت های 
از  با قبول بخشی  و  انجام می دهند  موازی 
مسئولیت های حاکمیت در حوزه های مختلف 
کار اقتصادی انجام می دهند، مالیات دریافت 
کند و با آن ها صریح باشد. در غیر این صورت 
هیچ منبع درآمدی پایداری نخواهد داشت. 
کشور دیگر توان فروش بیش از ۲ میلیون 
بشکه نفت را ندارد و حتی معافیت از سقف 
تولید اوپک هم گرهی از مشکالت درآمدی 

دولت باز نمی کند.
با وضعیت کنونی اقتصاد ایران، دولت 
دوازدهم برای تامین درآمدهای بودجه چاره ای 
جزو دست انداختن به ابزارهای ایجاد بدهی 
مانند اوراق قرضه و ودیعه ندارد و با توجه به 
اینکه دولت دوازدهم تنها نیمی از سال ۱۴۰۰ 
را با قانون بودجه اداره می کند، در عمل دولت 
سیزدهم میراث دار بدهی های سلف خود است 
و باید اصل و فرع آن را پرداخت کند. در این 
میان گرچه دولت دوازدهم به نقدینگی الزم 
دست می یابد و سرعت افزایش نقدینگی را 
اما استمرار  در کوتاه مدت کاهش می دهد، 
این شیوه، بحران زاست. از طرفی نرخ سود 
تورم  نرخ  از  پایین تر  دولتی  قرضه  اوراق 
کشور است که در عمل جذابیت آن را برای 
هر شکل  به  می برد.  بین  از  سرمایه گذاران 
جبران کسری بودجه حدود 3۰۰ هزار میلیارد 
تومانی با ابزارهای مالی تنها در کوتاه مدت 
ممکن است و در بلندت مدت برای کشور 

دردسرساز است. 
به اذعان رئیس کل بانک مرکزی در 
سال های 98 و 99 بخش هایی از بودجه دولت 
از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی 
تأمین شد که به گفته ی وی نتیجه ای جزو 

تورم نداشته است. 
جبران  ابزارهای  فشار  ناخواه  خواه 
به  و  است  مردم  دوش  بر  بودجه،  کسری 
درآمدهای  افزایش  میزان  هر  تورم  واسطه 
آن ها  جیب  از  بگیران  حقوق  و  مزد  ثابِت 
حقوق  افزایش  میزان  هر  می شود.  برداشته 
کارکنان دولت و مقرری بگیران صندوق های 
بازنشستگی متکی به دولت باید با افزایش 
درآمدهای دولت جبران شود اما چون مجاری 
درآمدها از دست رفته اند و راهکارهایی مانند 
افزایش قیمت بنزین با واکنش منفی مردم 
محل  تامین  امکان  ابدا  دولت  شد،  مواجه 
جبران افزایش حقوق ها را نخواهد داشت و با 
فشار آوردن به موتور ویرانگر خلق نقدینگی 
و افزایش پایه پولی، حقوق ها را تامین می کند. 
با بررسی روندی تعدیل نرخ تورم انباشته از 
میزان حقوق و دستمزد، متوجه می شویم که در 
عمل هیچگاه افزایش واقعی حقوق و دستمزد 
دیده نشده و افزایش اسمی بسیار معنادارتر 
است؛ چه بسا که دولت مدعی شود: افزایش 

حقوق و دستمزد باالتر از نرخ تورم است!
به هر صورت، این راهش نیست؛ گرچه 
هزینه های  افزایش  با  کرده  تالش  دولت 
خدمات عمومی، مانند پست، دادرسی و… 
بپوشاند  را  بودجه ۱۴۰۰  درآمدهای  کسری 
اما کفاف هزینه های کشور را نمی دهد. ناچارا 
فشار تورمی بودجه ۱۴۰۰ از دوش دولت بر 
مردم می افتد و روز به روز آن ها را در تنگنا 
قرار می دهد. در سال های گذشته حتی یک 
برای  بادوام و چارچوب دار  تصمیم سیاستی 
کاهش نرخ تورم گرفته نشد. کاهش ارزش 
پول ملی متاثر از تورم و سنگین شدن نرخ 
ارز، بازخورد جبران ناپذیری دارد. با افزایش 

نرخ ارز، انتظارات تورمی باال می روند و این 
خود به تورم بیشتر دامن می زند. به هر حال 
بدتر  در سال ۱۴۰۰  مردم  اقتصادی  اوضاع 
می شود. دولت هم با اینکه هزینه های خود را 
دارد اما آن را از »بانک مرکزی« و »صندوق 
توسعه ملی« تامین می کند و لنگ نمی ماند. 
تنها گروهی که باید فشار آن را تحمل کند، 

طبقات ضعیف جامعه هستند. 
برنامه  سازمان  رئیس  حال  این  با 
قیمت ها  افزایش  دلیل  که  گفته  بودجه  و 
نقدینگی نزد مردم است. به ادعای وی چون 
مردم برای خرید به بازارها هجوم آورده اند، 
کمبود کاال و متعاقب آن افزایش قیمت ها به 

وجود آمده است. 
البته رئیس جمهوری تشکیل صف های 
طوالنی برای خرید کاالها را تکذیب می کند 
کاالهای  برخی  کمبود  و  تورم  کل  در  اما 
اساسی در بازار، واقعیتی است که الزاما ارتباطی 
با میزان تقاضا ندارد. نرخ تورم نقطه ای اسفند 
ماه سال گذشته به ۴8.۷ درصد رسیده است. 
بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، این عدد 
به معنای آن است که خانوارهای کشور به 
اسفند  از  بیشتر  درصد   ۴8.۷ میانگین  طور 
و  کاالها  مجموعه  یک  خرید  برای   ۱398
نرخ  تنها  کرده اند.  هزینه  یکسان  خدمات 
تورم نطقه ای گروه کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات ۶۶.۶ درصد است. بنابراین مردم با 
اگر  افزایش قیمت ها مواجه هستند و حتی 
صفی هم برای خرید کاالهای اساسی تشکیل 
نشود، فشار کمبود کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰ 
قیمت گذاری شده اند، در بازار تخلیه می شود 

و در نهایت همه متضرر می شوند.
دولت حتی مدعی است که حال اقتصاد 
ایران خوب و رو به رشد است اما واقعیت این 
مضمحل  حال  در  کشور  اقتصاد  که  است 
شدن است. نباید بر اساس واقعیت های دور 
از دسترس به مردم امیدواری داد. سیاست های 
کلی باید به صورت بنیادین تغییر کنند و قوای 
سه گانه خود را به خواست عمومی یعنی تحول 
رفاه  سمت  به  جامعه  حرکت  و  اقتصاد  در 
نزدیک کنند. مادامی که آن ها از مردم فاصله 
بگیرند و بر یکدیگر نظارت نکنند و یک قوه 
در پی تضعیف قوه دیگری باشد، امکان تامین 
خواسته های مردم وجود ندارد. قوای سه گانه 
از مردم قدرت می گیرند و خواست مردم رفاه، 
آسایش، معیشت، بهداشت، اشتغال و اخیرا هم 
تامین واکسن کرونا است. پیشرفت از لحاظ 
قدرت نظامی زمانی در جلب نظر افکار عمومی 
با  بخش ها  تمام  توسعه ی  که  است  مقبول 
یکدیگر اتفاق بیفتد. از دل توسعه نامتوازن، 

رفاه و آسایش بیرون نمی زند. 
افزایش  شاهد  گذشته  سال  یک  در 
اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی بودیم. 
آن ها هم دقیقا همین خواسته ها را از دولت 
تامین  در  نباید  دولت  که  و می گویند  دارند 
بازنشستگی  صندوق های  میان  آن ها  رفاه 
تبعیض قائل شود. چرا دولت به سمتی رفته 
که شاهد افزایش شکاف درآمدی میان یکی 

از ضعیف ترین اقشار جامعه هستیم؟ 
تامین  بازنشستگان  افزایش مستمری 
بازنشستگان  حقوق  به  نسبت  اجتماعی 
و  است  ناعادالنه  واقعا  لشکری،  و  کشوری 
الزم  مکانیزم های  از  که  است  ناچار  دولت 
برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان، استفاده 
کند. بازنشستگان صندوق ها باید در یک کفه 
قوانین  بهانه  به  نباید  دولت  و  بگیرند  قرار 
تامین اجتماعی در فرایند پرداخت بدهی خود 
بازنشستگان  به  اجتماعی  تامین  به سازمان 
بی توجه باشد و حتی باید به این سازمان کمک 
کند تا اعتراض های بازنشستگان تمام شود. 
بازنشستگان تامین اجتماعی حق دارند که به 
وجود تبعیض اعتراض کنند چراکه فقط در حد 
زنده ماندن، زندگی می کنند. مسئوالن فقط 
بازتاب دهنده درد مردم هستند؛ یعنی هرچه 
که مردم می گویند را به خودشان برمی گردانند. 
غنی  و  فقیر  بین  شکاف  و  طبقاتی  فاصله 
خیلی بیشتر شده است و بازنشستگان تامین 
اجتماعی هم از همین مسئله ناالن هستند. 

من معتقدم که تا دهک هفتم درآمدی 
درآمد  ریزش  رفته اند.  فقر  خط  زیر  به 
بازنشستگان در مقابل تورم آن ها را نگران 
نیست  درست  رویکردها  این  است.  کرده 
اما  کند؛  ورود  زمینه  این  در  باید  و مجلس 
نمایندگانی که اخیرا به مجلس وارد شده اند، 
گزینه های مطلوب مردم نیست؛ چراکه حق 
است  شده  داده  آن ها  به  محدودی  انتخاب 
و مشارکت در انتخابات هم پایین بود. جدا 
از این موضوع، قوای سه گانه باید به دنبال 
خروج کشور از لیست سیاه FATF و پایان 
دادن به شیوه های نامطلوب حکمرانی باشند. 
نظام اقتصادی کشور رانتی و سیاسی است و 
میلی به به روز شدن و توسعه متوازن ندارد. باید 
در این مجموعه اقتصادی بی نظم، تغییرهای 
بنیادی و پارادیمی صورت گیرد. سیاستگذاری 

باید در »حکمرانی خوب« متجلی شود.

پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت در پی کسب رتبه نخست 
عملکرد مالی

مدیرعامل بانک ملت، کسب رتبه نخست این بانک را در عملکرد مالی 
بین بانک های دولتی و خصوصی شده در سال ۱399، به تمامی کارکنان، 

مشتریان و سهامداران تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی با اشاره به 
این رتبه  بابت کسب  بانک  این  از  اقتصادی و دارایی  امور  قدردانی وزیر 
مهم، اظهار داشت: بی تردید این موفقیت ها بدون تالش جمعی تمامی 
کارکنان بانک در سراسر کشور، همراهی شورانگیز مشتریان و سهامداران 

در طول سال گذشته به دست نمی آمد.
و  مدیران  هوشمندانه  تالش  با  ملت  بانک  بیگدلی،  دکتر  گفته  به 
کارکنان در تمامی سطوح و با وجود همه مشکالت، در سال ۱399 خوش 
درخشید و کارنامه ای سرشار از موفقیت را به ثبت رساند که در مجمع نزد 

همه ذینفعان سرافراز خواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد مالی درخشان بانک ملت در سال ۱399، تاکید 
کرد: این بانک در سالی که گذشت با وجود تمامی سختی ها و شرایط ناشی 
از تحریم و همچنین شیوع بیماری کرونا، با برنامه ریزی مدون، انسجام 
و  مشتریان  حمایت  و همچنین  کارکنان  و  مدیران  زدنی  مثال  وحدت  و 
سهامداران، عملکرد خیره کننده ای را به ثبت رساند که این عملکرد در 

برخی از شاخص ها، در طول ۱۰ سال گذشته بی سابقه بود.
مدیرعامل بانک ملت، رشد ۶۷ درصدی چهارسپرده، رشد ۶5 درصدی 
مصارف ریالی و همچنین رشد منفی ۷ درصدی مطالبات این بانک را در سال 
گذشته بی سابقه خواند و اظهار امیدواری کرد که با توجه به این عملکرد 
از نظر مالی و عملکردی  درخشان،  سال ۱۴۰۰ سالی متمایز و متفاوت 

برای بانک بزرگ ملت باشد.
وی در این پیام، از تمامی ذینفعان بانک ملت اعم از کارکنان، مشتریان 
و سهامداران بابت کسب موفقیت های پی در پی این بانک در سال های 
اخیر قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تداوم این انسجام و حمایت ها، بانک 
ملت دستاوردهای بزرگ تری را در سال جاری و سال های آینده کسب کند.

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ مدیریت شعب خراسان جنوبی

محمد رضا بوستان افروز مدیر شعب استان خراسان جنوبی ،به ضرورت رعایت 
هر چه بیشتر اصل مشتری مداری در دوران شیوع کرونا تاکید کرد .

افروز  بانک مسکن-هیبنا،بوستان  پایگاه خبری  استانی  خبرنگار  گزارش  به 
ضمن آرزوی سالمتی و بهروزی برای هموطنان در شرایط خاص و ویژه شیوع 
بیماری کرونا بیان داشت : امروزه مشتری محوری یک فرهنگ است و فراتر از 
شعارها یا رویه های ساده ، ارائه خدمات مشتری مدار در بانک یکی از مهم ترین 
روش ها برای وفادارسازی مشتریان محسوب می شود که ضرورت توجه به آن و 
شناخت نیازهای مشتریان در دوره شیوع کرونا به منظور صیانت از سالمت و تامین 

رضایت خاطر آن ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است .
وی افزود: سیستم های مشتری مدار از لحاظ بازگشت سرمایه ، سود خدمات ، 
کاهش هزینه ها ، کاهش مشتری گریزی ، کاهش شکایات وتبدیل مشتریان موقت 
به دائمی در وضعیت بهتری هستند و باید تالش کنیم با بهره گیری از فناوری های 
نوین ، آموزش های مستمر و ترویج روحیه مشتری مداری این اصل را به مهم ترین 

مزیت رقابتی بانک مسکن تبدیل کنیم .
مدیرشعب خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت جذب سپرده های ارزان قیمت 
و وصول مطالبات معوق گفت : امیدوارم با همت و تالش تمامی کارکنان شعب در 
مسیر تحقق اهداف ، با برنامه ریزی عملیاتی و رعایت اصل مشتری مداری روند 
رشد تداوم یابد و به زودی شاهد دستاوردهای چشمگیری برای بانک مسکن باشیم .

بوستان افروز در تشریح وضعیت طرح اقدام ملی و آمار تسهیالت اعطایی در 
خراسان جنوبی گفت ؛ در سال 99 از ۶۶۲ پروژه معرفی شده از سوی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در سامانه اقدام ملی ، ۶۱۴ پروژه گروه ساخت در وضعیت تعیین شعبه 
است و ۴3 پروژه گروه ساخت در وضعیت ارسال درخواست تسهیالت به شعبه عامل 
و ۲ پروژه گروه ساخت در انتظار بررسی مدارك جهت دریافت تهسیالت مشارکت 
مدنی و 3 پروژه بنیاد مسکن ساز به شرح 88 واحدی فردوس ، پروژه 5۶ واحدی 
طبس و پروژه ۱8۷ واحدی شهدای باقریه بیرجند در وضعیت انعقاد قرارداد هستند .

در بحث تسهیالت اعطایی مدیریت شعب استان 93۷ فقره تسهیالت به مبلغ 
۱.۰38.۴۰5 میلیون ریال در قالب مشارکت مدنی ؛ 38۲ فقره تسهیالت به مبلغ 
به مبلغ 3۶۲.۴9۲  ، ۷۶9 فقره تسهیالت  قالب خرید  ریال در  3۱3.5۰۲ میلیون 
میلیون ریال در سرفصل قرض الحسنه و ۱۰۰8 فقره تسهیالت به مبلغ ۲3۴.3۱۰ 
میلیون ریال در قالب جعاله و تعداد ۱۱۱8 فقره تسهیالت طی مبلغ 5۴۲.8۶۱ میلیون 
ریال نیز از محل اوراق گواهی حق تقدم به هموطنان و متقاضیان ارجمند پرداخت 
شده است. وی افزود در سال پیش رو تالش داریم با بهره گیری هدفمند از پویش 
استانی چگونه صاحب خانه شویم که در انتهای سال گذشته شروع شد ضمن معرفی 

خدمات مطلوب ، مشتریان موجود را دائمی و وفادار کنیم .

و  ثالث  شخص  بیمه نامه های  خسارت  عدم  تخفیفات  انتقال 
حوادث راننده به مالکان وسایل نقلیه

تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث و حوادث راننده متعلق به مالک 
از  بعد  تواند  نقلیه( است و مالک می  انتظامی وسیله  نقلیه )صاحب پالك  وسیله 

انتقال خودرو، تخفیفات خود را به وسیله نقلیه دیگری از همان نوع منتقل کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس 
مصوبه هیات محترم وزیران، مالکین وسایل نقلیه موتوری زمینی می توانند سابقه 
تخفیف عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده را به وسیله نقلیه 
دیگر از همان نوع ) مثال سواری به سواری( که متعلق به خود، همسر، والدین و یا 

اوالد بالواسطه آنها باشد، انتقال دهند.
 بنابراین فارغ از اینکه خودروي جدید صفر کیلومتر است یا کارکرده، حق 
بیمه خودروی جدید مالک وسیله نقلیه، مطابق بند )ت( ماده 8 آیین نامه اجرایي 
موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث  با احتساب تخفیفات عدم خسارت 

انتقالی محاسبه خواهد شد. 
بر این اساس تخفیفات مالک، همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن 
قابل انتقال است و در صورت در دسترس نبودن انتقال گیرنده )اعم از وسیله نقلیه 
مالک، همسر، والدین و یا اوالد بالواسطه وی(، این تخفیفات برای مدت نامحدود 

در سوابق بیمه گر مربوطه و بیمه مرکزی نگهداری خواهد شد.

در سال ۹۹ صورت گرفت؛
انتقال ۲۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از منطقه ۸ 

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز اعالم کرد که پارسال ۲۷ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی از این منطقه منتقل شده است.

به گزارش د نیای جوانان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، فیروز خدایی 
گفت: مقدار گاز انتقالی از این منطقه برای مصارف خانگی، نیروگاه ها، صنایع 
و صادرات در سال 99، بیش از ۲۷ میلیارد مترمکعب بوده است که از این 
مجموع، ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت های گاز استان های آذربایجان 

شرقی، غربی، اردبیل، زنجان و کردستان تحویل شده است.
وی افزود: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان »تولید، پشتیبانی ها، مانع 
زدایی ها« ان شاءاهلل سعی داریم در سال پیش رو با برنامه ریزی های مدون و 
توجه به شعار سال، وظایف محوله را بهتر از گذشته انجام و مشارکت، خالقیت، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را در اولویت فعالیت ها قرار دهیم.

درخواست صندوق بین المللی پول:
قیمت نفت نفت در منطقه خاورمیانه کاهش  یابد 

صندوق بین المللی پول انتظار دارد قیمت نفت مورد نیاز برای به حفظ 
تعادل بودجه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه کاهش  یابد.

به گزارش خبرگزاری پلتس از دوبی، صندوق بین المللی پول در گزارش 
چشم انداز منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی خود که روز یکشنبه گذشته 
)۲۲ فروردین ماه( منتشر شد، برآورد کرد قیمت نفت مورد نیاز برای به تعادل 
رسیدن بودجه کشورهای خاورمیانه در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کاهش می یابد 
و این مسئله، در پی انتظار این کشورها برای افزایش قیمت های نفت و بهبود 

اقتصادی پدید آمده است.
این نهاد پیش بینی کرد قیمت نفت مورد نیاز برای به تعادل رسیدن بودجه 
عربستان کاهش می یابد و از ۷۷ دالر و 9۰ سنت برای هر بشکه در سال ۲۰۲۰ 
به ۷۶ دالر و ۲۰ سنت در سال ۲۰۲۱ و ۶5 دالر و ۷۰ سنت در سال ۲۰۲۲ 
می رسد.بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، قیمت نفت مورد نیاز عمان 
برای به تعادل رسیدن بودجه در سال ۲۰۲۱، ۷۲ دالر و 3۰ سنت برای هر 
بشکه است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰، 95 دالر و 8۰ سنت برای 
هر بشکه بود. این قیمت برای امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱ در حالی به 
۶۴ دالر و ۶۰ سنت برای هر بشکه می رسد که در سال پیش از آن، ۶8 دالر و 
۲۰ سنت برای هر بشکه بود.این در حالی است که قیمت مورد نیاز نفت کویت 
برای متعادل نگه داشتن بودجه ساالنه خود در سال ۲۰۲۱ افزایش می یابد و به 
۶9 دالر و 3۰ سنت برای هر بشکه می رسد، اما برای سال ۲۰۲۲ کاهش یافته 
و به ۶۴ دالر و 5۰ سنت برای هر بشکه می رسد. این رقم در سال ۲۰۲۰، ۶8 
دالر و ۱۰ سنت برای هر بشکه بود.قیمت مورد نیاز نفت عراق در سال ۲۰۲۱ 
نیز افزایش می یابد و به ۷۱ دالر و 3۰ سنت برای هر بشکه می رسد. این رقم 

در سال گذشته میالدی ۶3 دالر و ۷۰ سنت بود.
در گزارش این نهاد آمده است: حساب های مالی سراسر منطقه خاورمیانه 
پایین تر این کشورها به دلیل  بیانگر درآمد  در سال ۲۰۲۰ وخیم تر شد که 
کاهش تقاضای داخلی و سقوط قیمت نفت و همچنین سیاست دولت ها 
برای مهار پیامدهای همه گیری بحران کرونا بود.این صندوق افزود: منابع 
مالی صادرکنندگان نفت نسبت به واردکنندگان این کاال کاهش چشمگیرتری 

داشت که بیانگر درآمد پایین تر نفتی آنها بود.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کسری مالی منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و از 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی 
در سال ۲۰۱9 به ۱۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. این نهاد تصریح 
کرد: قیمت باالتر نفت و توزیع واکسن کرونا به خصوص در امارات متحده عربی 

دورنمای مالی بسیاری از اقتصادهای حاشیه خلیج فارس را بهبود داده است

بهره مندی ۱۴۰۰ روستای کردستان از نعمت گاز 
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اعالم کرد که با آغاز سال نو، تعداد 

روستاهای گازرسانی شده این استان از مرز ۱۴۰۰ روستا عبور کرد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، احمد فعله گری، رفع نیازهای جامعه 
روستایی را زمینه ساز افزایش تولید دانست و اظهار کرد: در سالی که به نام 
تولید، پشیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است، توسعه زیرساخت های 
اجتماعی و اقتصادی مانند تسهیالت و خدمات بهداشتی و آموزشی و تأمین 
انرژی پایدار سبب بهبود کیفیت زندگی روستاییان و افزایش توانایی های آنان 

)در جایگاه های فردی و اجتماعی( می شود.
وی افزود: اشتغال زایی از عناصر ارزنده پیشرفت اقتصادی کشورهاست 
و شرکت گاز استان کردستان با گسترش شبکه های گازرسانی در روستاها و 
پراکندگی بسیار مطلوب آنان، زمینه تأمین انرژی پایدار برای افزایش تولیدات 
دامی و کشاورزی و صنایع تبدیلی را فراهم کرده است.مدیرعامل شرکت 
گاز استان کردستان گفت: با ورود به سال ۱۴۰۰ شمسی، تعداد روستاهای 

گازرسانی شده استان از مرز ۱۴۰۰ روستا عبور کرد و عدد ۱۴۰۲ ثبت شد.
به گفته فعله گری، ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی استان 
کردستان 9۶ درصد و در جمعیت شهری ۱۰۰ درصد است، یعنی در مجموع، 

98 درصد جمعیت کل استان زیر چتر گاز طبیعی هستند.

کارگران بازنده بازی افزایش دستمزد؛

مبارزه بی امان با فساد، راه حل نجات اقتصاد کشور
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زیر نظر: بهراد مومنی

کاهش قیمت نفت با ادامه محدودیت های 
کرونایی در جهان

قیمت نفت در معامالت امروز با توجه به ادامه محدودیت های کرونایی 
در جهان و تعطیلی گسترده با افت ۰.5 درصدی همراه شد.

شیوع دوباره کرونا در کشورهای مختلف جهان و اعمال محدودیت های 
امروز  معامالت  در  نفت  قیمت  تضعیف  باعث  قرنطینه  اجرای  و  گسترده 

شده است. 
این در شرایطی است که در هفته های گذشته با افزایش امیدواری ها به 
انجام واکسیناسیون، قیمت نفت به باالی ۷۰ دالر در هر بشکه نیز رسیده بود. 
با این حال، کند بودن واکسیناسیون و توزیع ناعادالنه آن باعث شده 
تا فعالیت های اقتصادی نتواند به سرعت به روند پیش از کرونا باز گردد و 

از همین رو قیمت نفت با کاهش همراه شده است. 
از سوی دیگر آغاز مذاکرات ایران با کشورهای ۴+۱ برای بازگشت 
به برجام نیز باعث شده تا در صورت موفقیت، روزانه ۲ میلیون بشکه نفت 

ایران راهی بازهای جهانی شود. 
افزایش تولید زمینه  این موضوع در کنار تصمیم اوپک پالس برای 

کاهش بیشتر قیمت ها را فراهم کرده است. 
با توجه به این مسایل قیمت نفت برنت با کاهشی ۰.5 درصدی به ۶۲ 

دالر و ۷۴ سنت در هر بشکه رسید. 
نفت شاخص آمریکا نیز ۰.۴ درصد پایین آمد و 59 دالر و ۱۰سنت 

قیمت خورد. 
تا زمانی که شیوع کرونا در سراسر جهان کنترل نشود، نمی توان انتظار 
رشد و جهش قیمت نفت را در بازارهاداشت. با این حال بعید به نظر می رسد 
که طالی سیاه با سقوطی شبیه به آن چه که در اوایل سال ۲۰۲۰ میالدی 
تجربه کرد مواجه شود و قیمت ها در کانال ۶۰ دالری در نوسان خواهد بود.

زیر نظر: راضیه بخشنده
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زیر نظر: شاهین جاللوندی

تحقق ۳.۵ میلیارد دالر داخلی سازی صنعتی
اهداف  تحقق  از  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  امور صنایع  معاون   
توسعه ساخت داخل در سراسر کشور خبر داد و گفت: پارسال 3.۲ میلیارد 
دالر برای توسعه و تعمیق ساخت داخل توسط استان ها هدف گذاری شده 
بود که با توجه به اقدام های انجام شده، این میزان به بیش از 3.5 میلیارد 

دالر افزایش یافت.
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی  ایرنا  به گزارش روز دوشنبه 
صادقی نیارکی« توسعه سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و روند افزایشی تولید 
محصوالت منتخب صنعتی را از جمله اقدام های انجام شده در سال »جهش تولید« 
برشمرد و گفت: در حوزه توسعه و تعمیق ساخت داخل نیز توسط صنایع سراسر 
کشور در بخش های مختلف صنعتی سه میلیارد و5۰۰ میلیون دالر داخلی سازی 
انجام گرفت.وی افزود: رهبر معظم انقالب چهار سال متوالی شعار سال را به بخش 
تولید و صنعت اختصاص دادند و پارسال با تالش صنعتگران کشورمان توانستیم 

شاهد رشد مناسبی در بخش تولید کشور باشیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، به مرور وضعیت صنایع با شیوع ویروس 
کرونا پرداخت و گفت: در شرایطی بخش صنعت کشور توانست رشد صنعتی را 
رقم بزند که شیوع ویروس کرونا شرایط نامساعدی برای بخش مولد کشور ایجاد 
کرده بود، اما در حوزه تولید محصوالت مورد نیاز مردم برای مقابله با این بیماری 

شاهد جهش خوبی بودیم.

رشد ۲۲5 درصدی سرمایه گذاری صنعتی در ۱۱ ماهه سال 99
صادقی نیارکی با تشریح وضعیت شاخص های کالن صنعت در سال گذشته 
خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری صنعتی با رشد ۲۲5 درصدی به بیش از ۱8۰ 
هزار میلیارد تومان در ۱۱ ماهه پارسال رسید که این میزان تا پایان سال روند 

افزایشی داشته است.
وی، افزایش ۲3 درصدی اشتغال صنعتی را از دیگر اقدام هایی برشمرد که در 

سال جهش تولید بستر را برای فعالیت ۱۲۱ هزار نفر فراهم کرد.

جهش تولید ۲۰ محصول منتخب صنعتی
این مقام مسوول همچنین از جهش تولید ۲۰ محصول منتخب صنعتی خبر داد 
و ابراز امیدواری کرد: این روند در سال ۱۴۰۰ با همکاری همه نهادها و دستگاه های 

اجرایی حفظ شود و شاهد بهبود وضعیت صنعت ۱۴۰۰ باشیم.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقالب امسال را به سال »تولید، پشتیبانی ها، 

مانع زدایی ها« نام گذاری کردند.
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اسـتان  خبـری  گـروه 
ن  سـتا شهر ن  سـا ا خر
مشـهد سـید موسـی الرضا 
حسـینی-فوالد خراسـان پارسـال بـا 
بیـش از ۷۲۴۰ میلیارد تومان فروش، 
۶3درصد رشـد درآمـد را محقق کرد.

منتشـر  اطالعـات  اسـاس  بـر 
شـده از سـوی پایگاه اطالع رسـانی 
و تحلیلـی بورس کاالی ایران، بزرگ 
تریـن مجتمـع صنعتی شـرق کشـور 
موفـق شـد با رشـد بی سـابقه ی ۶3 
درصـدی درآمـد حاصـل از فـروش 
میلیـارد   ۷۲۴۰ خـود،  محصـوالت 
تومـان درآمد سـاالنه را کسـب کند.

بـر پایـه این گـزارش، در سـال 
میلیـارد   9۱۲ مبلـغ،  ایـن  از   ۱399
تومان آن در ماه اسـفند حاصل شـده 
اسـت.فوالد خراسـان در ۱۲ ماه سال 
۱399 شـاهد بیـش از ۲۷93میلیـارد 

تومـان رشـد فروش نسـبت به سـال 
پیـش از آن شـد. مجموع فروش این 
بنگاه تولیدی بزرگ شـرق کشـور در 
سـال 98 به رقم ۴۴۴۷میلیارد تومان 

بود.  بالغ شـده 
فـوالد   ،98 مـاه  اسـفند  در 

خراسـان 3۰8 میلیـارد تومـان درآمد 
حاصـل از فروش داشـت که این رقم 
با رشـد خیره کننـده ی ۶۷ درصدی، 
در اسـفندماه سـال 99 به 9۱۲میلیارد 

رسـید.  تومان 
فوالد خراسـان در سـال گذشته 

خـود  تولیـد  گوناگـون  خطـوط  در 
عـالوه بـر مقاطع سـبک سـاختمانی 
بـه عنوان محصـول نهایـی، بیش از 
3میلیـون تـن انـواع شـمش، آهـن 
اسـفنجی و گندلـه ی سـنگ آهـن 

اسـت. تولیـد کرده 

رشد بی سابقه فروش  قطب سوم فوالد کشور در سال ۱۳۹۹ مرکزی  استان  در  علوفه  ارزن  هکتار   ۴۵۰ کشت   
هدفگذاری شد

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی گفـت: 
کشـت بهاره ۴5۰ هکتـار ارزن علوفه ای در راسـتای افزایش بهره وری 

از آب کشـاورزی در ایـن اسـتان هدفگذاری شـد.
»علیرضـا کیشـانی« افـزود: بـا توجـه بـه کاهـش 3۰ درصـدی 
بارندگی ها در سـال آبی جاری نسـبت به سـال گذشـته و ۱8 درصدی 
نسـبت بـه بلندمدت در راسـتای مقابلـه با کم آبـی و افزایش بهره وری 
آب کشـاورزی کاشـت گیاهـان آب بـر در دسـتور کار مدیریـت زراعت 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان مرکزی قـرار دارد.
وی ادامـه داد: ارزن علوفـه ای از جملـه گیاهـان کـم آب بر اسـت 
کـه توصیـه می شـود کشـاورزانی کـه دامـداری دارنـد بـا کشـت ایـن 

محصـول بـرای تعلیـف دام هـا اسـتفاده کنند.
مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی گفـت: 
کشـت بهاره ۱۰۰ هکتار چغندر علوفه ای در راسـتای افزایش بهره وری 

آب در ایـن اسـتان هدفگذاری شـد.
 کیشـانی افـزود: کشـت بهـاره سـورگوم علوفـه ای بـه عنـوان 
از برنامه هـای مدیریـت زراعـت سـازمان  جایگزیـن ذرت علوفـه ای 
جهاد کشـاورزی اسـتان مرکزی در سـال جاری محسـوب می شـود و 
ایـن گیـاه عالوه داشـتن خـواص ذرت علوفه ای دارای عملکرد بیشـتر 

و مصـرف آب کمتـر اسـت.
وی ادامه داد: کشـت 9 هزار هکتار ذرت علوفه ای نیز در مناطقی 
کـه مشـکل آب در آنهـا کمتـر اسـت بـرای تامیـن علوفـه مـورد نیـاز 

دامـداران در دسـتور کار این مدیریـت قراردارد.
مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان مرکزی از کشـت 
بهاره 8۰۰ هکتار چغندر قند در این اسـتان خبرداد و گفت: کشـت این 
محصـول بـه شهرسـتان های اسـتان اعالم و مقرر شـده بـا هماهنگی 
کشـاورزان و انعقـاد قرارداد بـا کارخانجات قند این محصول در اسـتان 

شود. کشت 
کیشـانی از آغـاز مبـارزه بـا علف های هـرز، آفـات و بیماری ها در 
مـزارع گنـدم، جـو و کلزای اسـتان مرکزی خبرداد و افـزود: پنج هزار و 
88۱ هکتـار عملیـات مبـارزه با علف هـای هرز در اراضی کشـت گندم 

آبی و دیم اسـتان تاکنون انجام شـده  اسـت.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خبر داد؛
برای  مرکزی  استان  بهزیستی  هدف  گروه   ۶ انتظار 

واکسیناسیون کرونا

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مرکـزی گفـت: از هفـت گـروه جامع 
هـدف بهزیسـتی اسـتان مرکـزی، ۶ گـروه در انتظـار واکسیناسـیون 

علیـه کرونا هسـتند.
زهرا امینی با اشـاره به اینکه اداره کل بهزیسـتی اسـتان مرکزی 
بـه هفـت گـروه جامع هـدف خدمت رسـانی می کند، گفـت: این هفت 
گروه شـامل سـالمندان، معلولین جسـمی و حرکتی، کودکان اوتیسمی، 
زنـان سرپرسـت خانـوار، کـودکان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت، حـوزه 

توانبخشـی و معتادان هستند.
وی ادامـه داد: از میـان هفـت گـروه جامـع هـدف تحت پوشـش 
بهزیسـتی اسـتان تنهـا گـروه سـالمندان واکسیناسـیون علیـه کرونـا 
آنـان صـورت گرفته و ۶ گـروه دیگر در انتظار واکسیناسـیون هسـتند.

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان مرکزی تصریح کرد: هر ۶ گروه جامع 
هـدف واکسیناسـیون آنهـا در اولویـت بایـد قـرار بگیـرد ولـی بیش از 
سـایر گـروه هـدف، گـروه معلولیـن جسـمی و حرکتی بایـد در اولویت 

واکسیناسـیون علیـه کرونا قـرار بگیرند.
امینـی بیـان کـرد: بیمـاران مبتـال بـه اچ. آی.وی مثبـت هر چند 
درمانشـان زیـر نظـر دانشـگاه علوم پزشـکی هسـت ولی توسـط دفتر 
باشـگاه مثبت بهزیسـتی اسـتان به آنان خدمات حمایتی قرار می گیرد 
و نیاز هسـت این قشـر با توجه به پایین بودن سیسـتم ایمنی بدنشـان 

در اولویـت واکسیناسـیون علیه کرونا قـرار بگیرند.

در  اصفهان  منطقه  اول کشوری مخابرات  رتبه  کسب 
ارزیابی معاونت امور مشتریان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه اصفهـان، طبـق 
گـزارش معاونـت راهبـردی و توسـعه کسـب و کار شـرکت مخابـرات 
ایـران و بـر مبنـای ارزیابـی معاونـت های سـتادی از مناطـق عملکرد 
مناطـق مخابراتی در سـه ماهه سـوم سـال ۱399، مخابـرات اصفهان 
توانسـت با کسـب باالترین امتیاز، رتبه نخسـت معاونت امور مشـتریان 

را در بیـن اسـتان هـای کشـور کسـب کند. 
این موفقیت در سـایه  ارائه خدمات و سـرویس های بهینه و نیل 
بـه اهـداف و چشـم اندازهـای تعییـن شـده از طرف شـرکت مخابرات 

ایران به دسـت آمده اسـت. 
گفتنـی اسـت رضایتمنـدی مشـتریان از خدمات و سـرویس های 
ارائه شـده یکی از شـاخصه های مهم در اهداف تعیین شـده از سـمت 
شـرکت مخابـرات ایـران بوده و در مخابرات منطقـه اصفهان نیز پایش 
مسـتمر رضایتمنـدی مشـتریان به صـورت ماهانه ، دوره ای و سـالیانه 
در راسـتای بهبـود کیفیـت خدمـات و سـرویس هـا در واحـد تحلیل و 
سـنجش مشـتریان  صورت می پذیرد.الزم به ذکر است،شفاف سـازی 
و گـزارش دهـی منجـر بـه حرکـت میشـود و حرکت و تـالش، ضامن 
دسـتیابی بـه خدمـات ارتباطـی مطلوب، به موقـع و با کیفیـت به مردم 

عزیز و مشـتریان گرانقـدر می گردد.

تکرار  سال  هر  اصفهان  استان  در  سوادی  بی  آمار 
می شود

معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان، بــا بیــان اینکه آمــوزش ســوادآموزان در شــرایط کرونایی و 
محدودیــت هــا بــه شــکل غیرحضــوری و مجــازی انجــام می شــود، 
گفــت: در جایــی کــه ســوادآموز بــه امکانــات و تجهیــزات آمــوزش 
مجــازی دسترســی نــدارد آمــوزش هــا بیشــتر از طریــق بســترهای 
آموزشــی و یــا آمــوزش فــرد بــه فــرد برنامــه ریــزی شــده اســت. 
همچنیــن تمــام محتــوای آموزشــی بــه صــورت الکترونیــک آمــاده 
و در اختیــار آمــوزش دهنــدگان قــرار گرفتــه تــا ســوادآموزان از ایــن 

محتواهــا اســتفاده کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اهمیــت ســوادآموزی امســال بیــش از 
پیــش در جامعــه خــود را نشــان داد، افــزود: در شــرایط کنونــی افــراد 
بیشــتر متوجــه اهمیــت و ضــرورت ســوادآموزی بــه عنــوان یکــی 
از حقــوق بنیادیــن بشــر و پایــه یادگیــری مــادام العمــر پــی بردنــد، 
چراکــه یکــی از عوامــل مهــم در پیشــرفت یــا تــرك تحصیــل دانش 
آمــوزان بــه ویــژه در همــه گیــری کرونــا و آمــوزش غیرحضــوری، 
ســواد والدیــن اســت و در مــواردی کــه والدیــن ســواد کافــی نداشــته 
انــد بــه ویــژه در پایــه اول، دانــش آمــوزان دچــار مشــکل شــده و 
آســیب هــای زیــادی دیــده انــد کــه در برخــی مــوارد حتــی منجــر 

بــه تــرك تحصیــل شــده اســت.
ــوزش و  ــن در آم ــول آفری ــر و تح ــات مؤث ــی از اقدام وی یک
پــرورش را تغییــر مفهــوم ســواد و پیونــد آن بــا مهــارت هــا بــرای 
زندگــی بهتــر دانســت و افــزود: بســته تحولــی ســوادآموزی در مراکز 
یادگیــری محلــی اجــرا مــی شــود کــه از ۱۶ مرکــز یادگیــری محلی، 
۴ مرکــز مجــری طــرح پیونــد طــرح ســواد و زندگــی هســتند کــه در 
ایــن طــرح هــم بــه بحــث آمــوزش و باســواد کــردن افــراد پرداختــه 
مــی شــود و هــم مهــارت هــای عمومــی، اجتماعــی و حرفــه هایــی 

کــه بتواننــد در کنــار ســوادآموزی یــاد بگیرنــد.
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــوادآموزی اداره کل آم ــاون س مع
اصفهــان بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت مــا در حــوزه 
ســوادآموزی مهاجرپذیــر بــودن و اتبــاع خارجــی در اســتان اســت، 
ــال  ــر س ــا ه ــتان تقریب ــوادی در اس ــی س ــار ب ــرد: آم ــح ک تصری
ــا وجــود باســواد شــدن افــراد، ورودی  تکــرار مــی شــود، چــون ب

ــم. ــد داری ــای جدی ه
وی بــا اعــالم اینکــه در حــال حاضــر جــزو 5 اســتان باســواد 
در ســطح کشــور هســتیم، گفــت: جایــگاه خوبــی در ســطح کشــور 

داریــم و پوشــش باســوادی در اســتان 9۷ درصــد اســت.
ــی  ــد براینکــه شناســایی و جــذب 3 درصــد ب ــا تاکی ــور ب باباپ
ســواد باقــی مانــده در اســتان کار بســیار ســختی اســت، گفــت: در 
ایــن راســتا طــرح هایــی از جملــه طــرح ســوادآموزش اولیــای بــی 
ســواد دانــش آمــوزان در مــدارس، طــرح مراکــز یادگیــری محلــی، 
طــرح مشــارکت دســتگاه هــا و تفاهــم نامــه هــای بین بخشــی برای 
معرفــی افــراد کــم ســواد یــا بــی ســواد و برنامــه ریــزی بــرای آن ها 
داریــم. یکــی از مطالبــات جــدی مــا حمایــت دســتگاه هــای مختلف 

در تحقــق اهــداف کمــی و کیفــی ســوادآموزی اســت.
معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــوادآموزی را ع ــع س ــن موان ــان مهمتری اصفه
اطالعــات ســوادآموزان ۱۰ تــا ۴9 ســال برشــمرد و افــزود: اطالعاتی 
ــال 95 و  ــماری س ــه سرش ــوط ب ــم مرب ــم ه ــار داری ــه در اختی ک
ــر اینکــه  براســاس خــود اظهــاری افــراد اســت و مســتنداتی دال ب

ــم. ــی ســواد اســت نداری ــا ب ــرد کــم ســواد ی ف
وی همچنیــن بــه کــم شــدن اســتقبال کــم ســوادان یــا بــی 
ــل  ــه دلی ــی ب ــرایط کنون ــی در ش ــای آموزش ــوادان از کالس ه س
نداشــتن امکانــات و وســایل مــورد نیــاز اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
فقــر فرهنگــی، مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی یــا عــدم احســاس 

ــع ســوادآوزی اســت. ــه ســواد از دیگــر موان ــه مقول ــاز ب نی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران:
 احیــاء واحدهــاي راکــد و غیرفعــال، از 
اولویتهــاي اصلــي شــرکت شــهرکهاي صنعتــي 

ــت ــدران اس مازن
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت شــهرك هــای صنعتــی 
مازنــدران، مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی مازنــدران  یاســر 
امینــي در جلســه کارگــروه احیــاء واحدهــاي راکــد و غیرفعــال کــه 
ــرمایه  ــت از س ــذب و حمای ــر ج ــرکل دفت ــي مدی ــور بخش ــا حض ب
ــدن و  ــت، مع ــازمانهاي صنع ــدگان س ــتانداري، نماین ــذاري اس گ
تجــارت و جهــاد کشــاورزي، اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي 
و بانکهــاي عامــل، در ســالن جلســات شــرکت شــهرکهاي صنعتــي 
برگــزار گردیــد، بــا تأکیــد بــر محوریــت قــرار دادن شــعار ســالجاري 
بعنــوان تولیــد، پشــتیباني هــا، مانــع زدایــي هــا، از برنامــه ریــزي و 
عــزم جهــادي بــراي احیــاء واحدهــاي راکــد و غیرفعــال خبــر داد.

ــدران افــزود: در  مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی مازن
اولویــت اول، واحدهــاي راکــد و غیرفعــال و زمینهــاي فاقــد ســاخت 
ــا  ــا بررســي و ب ــش شــده و مشــکالت آنه ــایي و پای ــاز شناس و س
طــرح در کارگروههــاي ویــژه و تخصصــي، پیگیریهــاي الزم بعمــل 

مــي آیــد تــا بــه چرخــه تولیــد بازگردنــد.
ــرارداد واحدهــاي نیمــه کاره و زمینهــاي  ــان داشــت: ق وی بی
فاقــد ســاخت و ســاز کــه چنــد ســال بــه حــال خــود رهــا شــده و 
برنامــه اي بــراي ادامــه فعالیــت ندارنــد طــي یــک پروســه خــاص 
قانونــي و زمــان بنــدي شــده، فســخ و خلــع یــد خواهنــد شــد تــا بــا 
توجــه بــه کمبــود زمیــن صنعتــي در اســتان، بــا خلــع یــد زمینهــای 
آزاد شــده زمینــه بــراي ورود ســرمایه گــذاران داراي اهلیــت فراهــم 
ــذاري در  ــرمایه گ ــرای س ــرد: ب ــان ک ــي خاطرنش ــر امین گردد.یاس
شــهرکها و نواحــی صنعتــی بایــد فرصــت بــه کســانی کــه دانــش، 
ســرمایه و تــوان الزم را دارنــد و در واقــع، بعنــوان تولیدکننــده واقعي 

باشــند، داده شــود.

دو  کیلومتــر شــبکه  متوســط و ضعیــف هوایــی  
در مــدار قــرار گرفــت 

مهنــدس داریــوش باروتــی مدیــر بــرق منطقــه ۲ شــرك توزیع 
بــرق شهرســتان اصفهــان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت :ایــن پــروژه 
در دو فــاز صــورت گرفــت کــه در فــاز اول شــبکه فشــار متوســط و 
یــک دســتگاه ترانــس 3۱5 کیلوولــت آمپــر احــداث شــد  و در فــاز 
دوم اصــالح شــبکه فشــار ضعیــف و تبدیــل بــه کابــل خــود نگهــدار 
صــورت گرفــت .وی درادامــه گفــت : در مناطقــی از شــهرهای بزرگ 
بــا توجــه بــه وجــود بافــت شــهری فرســوده و وجــود معابــر بســیار 
کــم عــرض و غیراســتاندارد عــدم وجــود حریــم و فضــای کافــی و 
ــل هــای خــود  ــرای ســیمهای هوایــی،   اســتفاده از کاب مناســب ب

نگهــدار بهتریــن انتخــاب مــی باشــد 
مهنــدس باروتــی خاطــر نشــان کــرد : افزایــش قابلیــت 
اطمینــان شــبکه در مقابــل شــرایط جــوی ،کاهــش هزینــه شــاخه 
زنــی در مناطــق مشــجر؛کاهش میــزان اســتفاده هــای غیــر مجــاز 
از برق؛کاهــش انــرژی توزیــع نشــده بــه مقــدار قابــل مالحظــه از 
مزایــای کابــل هــای خــود نگهــدار بــوده اســت هزینــه ایــن پــروژه 

ــر ۴۰۰ میلیــون تومــان مــی باشــد. ــغ ب بال

پخـش  کت  شـر یـر  مد
اردبیـل  اسـتان  نفتـی  فرآورده هـای 
در  اردبیـل  اسـتان  اهالـی  گفـت: 
تعطیـالت نـوروزی امسـال دو برابـر 
سـال قبـل بنزیـن مصـرف کردنـد. 
سـیدحجت مدنـی در گفت و گو 
بـا خبرنـگار بازار، اظهار کـرد: با ورود 
مسـافران و گردشـگران در تعطیالت 
مصـرف  میـزان  امسـال،  نـوروزی 
افزایـش  اردبیـل  اسـتان  در  بنزیـن 
یافتـه و شـرایط متفاوتی را در عرضه 

بنزیـن در جایگاه هـا شـاهد بودیـم.
وی تصریـح کرد: سـعی کردیم 
تـا در همـه جایگاه ها بـه موقع بنزین 
و سـایر فرآورده های سوختی تأمین و 
عرضه شـود تا مسـافران، گردشگران 
و اهالـی مشـکلی از بابـت سـوخت 

مصرفی نداشـته باشـند.
پخـش  کت  شـر یـر  مد

اردبیـل  اسـتان  نفتـی  فرآورده هـای 
بیشـترین مصـرف بنزیـن را مربـوط 
بـه شـهرهای اردبیل و مشگین شـهر 
جایگاه هـای  گفـت:  و  کـرد  اعـالم 
و  ردبیـل  ا شـهرهای  در  فعـال 
خودروهـا  بیشـترین  مشگین شـهر 
و  مسـافران  تـا  کردنـد  پذیـرش  را 

گردشـگران بـاك خـودروی خـود را 
پـر کننـد.

ف  مصـر ن  ا میـز نـی  مد
فرآورده هـای نفتـی را رو بـه افزایش 
اعـالم کـرد و افزود:  در سـال 99 در 
اسـتان اردبیـل بیـش از 853 میلیون 
لیتـر فرآورده هـای نفتی توزیع شـده 

و بـه مصـرف رسـیده اسـت.
عرضـه  و  تهیـه  عمـده  وی 
بـه  مربـوط  را  نفتـی  فرآورده هـای 
بنزیـن، نفـت سـفید و گازوئیل اعالم 
کـرد و ادامـه داد: 59 درصـد مصرف 
حـوزه  بـه  مربـوط  فرآورده هـا  ایـن 
بیـن  در  کـه  بـوده  نقـل  و  حمـل 
وسـائط نقلیه عمومـی و بین جاده ای 
شـرکت  اسـت.مدیر  شـده  مصـرف 
اسـتان  نفتـی  فرآورده هـای  پخـش 
اردبیـل اظهـار کـرد: در سـال تولیـد، 
پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا شـرکت 
فرآورده هـای نفـت در تـدارك ارائـه 
کیفیت تـر  بـا  و  مطلوب تـر  خدمـات 
اسـت و به نوبه خـود از تولیدکنندگان 
و  سـوختی  محصـوالت  عرضـه  بـا 
حمایت هـای  نفتـی  فرآورده هـای 
انجـام  مختلـف  مناطـق  در  را  الزم 

داد. خواهیـم 

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی اردبیل:

اردبیلی ها دو برابر سال قبل بنزین مصرف کردند 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت آب و فاضالب استان بوشهر، 
تشـریح  در  پـور  عبدالحمیـد حمـزه 
ایـن خبـر اظهار داشـت: شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان بوشـهر در چنـد 
شـاخص  پروژه هـای  گذشـته  سـال 
و متنوعـی را در اسـتان بوشـهر اجرا 
کـرده کـه اتمـام آنهـا نویـد بخـش 
پایـان کمبـود آب شـرب در اسـتان 
در  کـرد:  بیـان  اسـت.وی  بوشـهر 
راسـتای تحقـق شـعار سـال سـعی 
بـر این اسـت تا بـا پشـتیبانی و مانع 
زدایـی از پـروژه ظرفیـت تولیـد آب 
شـیرین کن  های اسـتان بـه ظرفیـت 

موردنیـاز اسـتان برسـد.
وی گفت: اجرا شـبکه فاضالب 
آب  سـاحلی،  شهرسـتان های  در 
شـیرین کن ها و نوسـازی شـبکه  های 
توزیـع از اولویت  هـای اصلی شـرکت 
آب و فاضالب اسـتان بوشـهر اسـت 
پروژه هـای  زمینـه  ایـن  در  کـه 

مختلفـی در اسـتان وارد فـاز اجرایی 
شـده و برخـی دیگـر نیـز عملیـات 
آغـاز  جـاری  سـال  در  آن  اجرایـی 

می  شـود.
حمزه پور اظهار داشـت: رسـالت 
اصلـی شـرکت آبفا بوشـهر در بخش 

تولیـد مرتبـط بـا تولیـد آب شـرب از 
دریـا بـا آب شـیرین کن ها اسـت که 
در ایـن حـوزه پروژه هـای شـاخصی 
در حـال اجـرا اسـت.وی افـزود: بـا 
بهره  بـرداری از ایـن پـروژه شـاخص 
مشـکل تاریخـی کمبـود آب شـرب 
ایـن مناطـق بـرای همیشـه برطرف 

شـد. خواهد 
در  داشـت:  اظهـار  پـور  حمـزه 
بخـش  شـرب  آب  تامیـن  موضـوع 
عهـده  بـر  رسـالت  ایـن  از  مهمـی 
مشـترکان اسـت کـه باید بـا مصرف 
آب شـرب  پایـداری  بـه  آّب  بهینـه 

اسـتان کمـک کننـد.
و  آب  شـرکت  فـزود:  ا وی 
در  نیـز  بوشـهر  اسـتان  فاضـالب 
ایـن راسـتا تـالش دارد تـا نوسـازی 
کاهـش  و  فرسـوده  شـبکه  های 
خـود  سـهم  بـه  بتوانـد  هدررفـت 
گامـی ارزشـمند در جهـت پایـداری 
منابع تامین آب شـرب اسـتان بردارد.

تحقق شعار سال رهبر انقالب در اولویت شرکت آبفا بوشهر قرار گرفت

مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقالب 
اسـالمی اسـتان سـمنان در گفتگـو 
بـا خبرنـگاران ، ضمـن گرامیداشـت 
۲۱الـی 3۱ فروردیـن دهـه حسـاب 
تاسـیس  سـالگرد  و  امـام)ره(   ۱۰۰
بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی از ارائه 
تسـهیالت قرض الحسنه و بالعوض 
بـه واحدهای در حال احداث در قالب 
تفاهـم نامـه با سـایر دسـتگاه هاخبر 
داد و بیان کرد: بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی در جهـت تأمیـن مسـکن 
اقشـارکم درآمـد روسـتایی در قالـب 
تفاهـم نامه با سـایر دسـتگاهها اقدام 

بـه تخصیـص وپرداخـت تسـهیالت 
وکمـک هـای بالعوض بـه آنها می 

از:  نمایدکـه عبارتند 
سـازمان  بـا  نامـه  تفاهـم   -۱
همـکاری  نامـه  بهزیسـتی،تفاهم 
مشـترکی توسط بنیاد مسکن انقالب 
در  بهزیسـتی  سـازمان  و  اسـالمی 
مسـکونی  واحـد  احـداث  راسـتای 
ویـژه معلولیـن و مددجویـان تحـت 
پوشـش بهزیسـتی امضـاء و تا کنون 
جهـت تعـداد 3۰ فقـره بـا اعتبـاری 
بالـغ بـر ۴۱8۰ میلیـون ریـال اقـدام 

گردیـده اسـت. 

کمیتـه  بـا  مـه  نا هـم  ۲-تفا
)ره(،تفاهـم  خمینـی  امـام  امـداد 
توسـط  مشـترکی  همـکاری  نامـه 
و  اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد 
کمیتـه امداد امـام خمینی )ره( برای 
نیازمنـدان تحـت حمایـت در قالـب 
نوسـازی  و  بهسـازی  ویـژه  طـرح 
مسـکن روسـتایی جهت ارتقاء توان 
روسـتائیان و سـاکنان شهر های زیر 
بیسـت هـزار نفـر امضاء و تـا کنون 
جهـت تعـداد ۲5 فقـره بـا اعتبـاری 
بالـغ بـر ۴۴5 میلیـون ریـال اقـدام 

گردیـده اسـت. 

3-تفاهـم نامـه با بانـک قرض 
الحسـنه مهر ایران،در راستای کمک 
به احداث و تکمیل مسـکن روستایی 
، بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی و 
بانـک قـرض الحسـنه مهـر ایـران 
بـر  مبنـی  همـکاری  نامـه  تفاهـم 
پرداخـت تسـهیالت قـرض الحسـنه 
 ۱۰۰ حسـاب  منابـع  از  اسـتفاده  بـا 
امام )ره( و بانک قرض الحسـنه مهر 
ایـران به مشـموالن انعقـاد و تاکنون 
جهـت تعـداد ۴۶8 فقـره بـا اعتباری 
بالـغ بـر 3۴۶8۰ میلیـون ریـال اقدام 

اسـت. گردیده 

ارائه تسهیالت قرض الحسنه و بالعوض به واحدهای 
در حال احداث در قالب تفاهم نامه

طرح ارتقا ظرفیت مجتمع آبرسانی روستایی شول تکمیل 
و وارد مدار بهره برداری شد

بـا  ر  ه پـو حمز لحمیـد  ا عبد
انشـعابات  ادامـه قطـع  بـر  تاکیـد 
نـه  خا ر  د ه  یـژ و بـه  ز  غیرمجـا
توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  باغ هـا 
بـه وضعیـت منابـع تامیـن آب در 
اسـتان بایـد مدیریـت مصـرف در 
دسـتور کار همـگان قـرار بگیرد تا 
از فصـل گرمـا بـه ویـژه تابسـتان 

کنیـم. عبـور 
وی، با اشـاره به روند اجرایی 
طرح هـای آبرسـانی افـزود: اکنون 
روسـتاهای  و  شـهرها  بیشـتر  در 
اسـتان بوشـهر پـروژه آبرسـانی از 
جملـه آب شـیرین کن در حال اجرا 
اسـت کـه بخشـی از ایـن طرح ها 
قبـل از فصـل تابسـتان وارد مدار 

می شـود. بهره بـرداری 
ب  آ کت  شـر مـل  عا یر مد
شـهر  بو ن  سـتا ا ب  ضـال فا و 

 ، لیـد تو ل  سـا بـه  ه  ر شـا ا بـا 
یی هـا  ا د نع ز ما  ، نی ها پشـتیبا
رفـع  بـا  راسـتا  ایـن  در  افـزود: 
تـالش  اجـرا طرح هـا  در  نـع  موا
پروژه هـای  ز  ا بخشـی  می شـود 
و  ها  شـهر ر  د ین کن  ب شـیر آ
فصـل  نه  سـتا آ ر  د ها  سـتا و ر

. د شـو ح  فتتـا ا ن  بسـتا تا
حمزه پـور از وارد مدار شـدن 
گـذر  پروژه هـای  از  دیگـر  یکـی 
از تابسـتان ۱۴۰۰ اسـتان بوشـهر 
و  داد  خبـر  گنـاوه  شهرسـتان  در 
بیـان کـرد: در سـال های گذشـته 
و  تابسـتان  فصـل  بـا  همزمـان 
ر  د نگـی  خا رف  مصـا یـش  ا فز ا
روسـتاهای گناوه از جملـه مجتمع 
دچـار  شـول  روسـتایی  آبرسـانی 
افـت فشـار و مشـکل در دریافـت 
و  بررسـی  بـا  کـه  می شـد  آب 

مطالعـات اولیـه و مهندسـی مجدد 
و بـاز طراحـی ایسـتگاه پمپاژ این 
مجتمـع توسـط تیم هـای مختلـف 
کارشناسـی شـرکت آبفـا، عملیات 
اجرایـی بهسـازی و ارتقـا ظرفیت 
شـول  آبرسـانی  ایسـتگاه  پمپـاژ 

شـد آغاز 
ینکـه  ا ن  بیـا بـا  ی  و  
یی  سـتا و ر نی  سـا بر آ مجتمـع 
شـامل  گنـاوه  شهرسـتان  شـول 
کمالـی،  کلـر،  شـول،  روسـتاهای 
گـودری  و  چشـمه  احمدحسـین، 
مشـترك  ر  ا یک هـز د  حـدو بـا 
اسـت افـزود: عـالوه بر ایـن چند 
از  نیـز  تولیـدی  انشـعاب صنعتـی 
خـط انتقـال آب ایـن مجتمـع آب 

. می کننـد فـت  یا ر د
و  آب  شـرکت  مـل  مدیرعا
فاضـالب اسـتان بوشـهر با اشـاره 

ریـال  میلیـارد   ۲ تخصیـص  بـه 
مجتمـع  وضعیـت  بهبـود  بـرای 
خاطـر  شـول  روسـتایی  آبرسـانی 
ت  عملیـا مـی  تما  : د کـر ن  نشـا
اجرایـی ایـن پـروژه توسـط تیـم 
بفـا  آ مـور  ا رکنـان  کا و  نـی  ما ا
میلیـارد   ۲ بـا  گنـاوه  شهرسـتان 
ریـال در بـازه زمانـی ۲ ماهـه در 
کمتریـن زمـان ممکـن بـه اتمـام 

رسـید.
 ۲ یـش  ا فز ا ز  ا ر  ه پـو حمز
مجتمـع  ز  ا آب  تامیـن  بـری  برا
خبـر  شـول  روسـتایی  آبرسـانی 
مـدار  وارد  بـا  کـرد:  بیـان  و  داد 
شـدن ایـن طـرح ظرفیـت ذخیره 
مجتمـع بـه ۲ برابـر یعنـی حـدود 
5۰۰ متـر مکعـب و ظرفیـت پمپاژ 
آن نیـز بـه حدود ۲5 لیتـر در ثانیه 

یافـت. افزایـش 
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شـرکت  مـل  مدیرعا
از  مازنـدران  بـرق  توزیـع 
در  شـاخص   ۷۱ بررسـی 
شـرکت  امـور  عملکـردی  ارزیابـی 
داد خبـر  اسـتان  ایـن  بـرق  توزیـع 

در جلسـه بررسـی شاخص های 
عملکـردی سـال 99 و تبیین اهداف 
بـرق  توزیـع  شـرکت   ۱۴۰۰ سـال 
مازنـدران کـه بـا حضـور معاونـان، 
بـا  و  امورهـا  مدیـران  و  مشـاوران 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی در 
نمازخانـه ایـن شـرکت برگـزار شـد، 
بـرق  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
مازنـدران ضمـن تاکید تحقق شـعار 
مانـع  هـا،  پشـتیبانی  )تولیـد،  سـال 
زدایی ها( اظهارکرد: اسـتفاده از افراد 
فعـال ؛نخبـه و پویـا ؛اقـدام  و عمـل 
مضاعـف و توجـه به برنامـه محوری 
میتوانـد نقش بسـزایی در رسـیدن به 
اهداف شـرکت توزیع بـرق مازندران 

در سـال جـاری  داشـته باشـد.
شـاخص  بـه  اشـاره  بـا  وی 
هـای ایـن شـرکت در سـال ۱۴۰۰، 
حـل  و  پیگیـری  کـرد:  خاطرنشـان 
مشـکالت بـه صورت ریشـه ای فقط 
بـا برنامـه ریـزی روزانـه از ابتـدای 

سـال امـکان پذیـر اسـت.
یـع  توز شـرکت  مـل  مدیرعا
نیـروی بـرق مازنـدران بـا تاکیـد بر 
راه انـدازی سـامانه رصد نامه ها برای 
سرعت بخشـیدن به درخواست های 

متقاضیـان، تصریـح کـرد: شـفافیت 
شـاه کلیـد رفـع موانع اسـت و الزمه 
رسـیدن بـه ایـن مقولـه نظـارت در 

عین شـفافیت اسـت.
سـپری خاطرنشـان کـرد: اقدام 
محوریـت  بـا   ۱۴۰۰ سـال  فراگیـر 
عبـور از پیـک بایـد در دسـتور کار 

تمامـی امورهـا قـرار گیـرد
یگـر  د ز  ا  : د  و فـز ا ی  و
بررسـی  مـورد  کـه  شـاخص هایی 
قـرار گرفـت تلفـات و هـدف گذاری 
بـوده  آن  بـرای کاهـش حداکثـری 
کـه  پیگیـری اقدامـات در کارگـروه 

امورهـای بـرق بـا همـکاری گشـت 
هایی برای امنیت شـبکه و جلوگیری 
از سـرقت به صورت شـبانه روزی از 
دیگـر  کـه بایـد ادامـه دار  باشـد.

تنظیـم  بـه  ره  شـا ا بـا  وی 
چنـد  شـهرداری  بـا  مـه  تفاهم نا
شهرسـتان در سـال 99 برای پیشبرد 
اهداف این شـرکت گفت: اسـتفاده از 
ظرفیـت شـهرداری هـا بـا توجـه به 
اهدافـی چـون کاهش تلفـات، توجه 
بـه مبلمـان شـهری و حفـظ محیـط 
زیسـت در بحـث عملیـات سـیم بـه 

کابـل حائـز اهمیـت اسـت.

هیـات  رئیـس  و  مدیرعامـل 
مدیـره شـرکت توزیع بـرق مازندران 
بـا اشـاره بـا ظرفیـت بـزرگ جوانان 
متخصـص و پویـا در بدنـه شـرکت، 
بـر بهـره گیـری از همـه ظرفیتهای 
اهـداف  تحقـق  جهـت  در  موجـود 

تاکیـد کـرد.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه از 
مدیران امورهای سـیمرغ، بهشـهر و 
میانـدرود به عنـوان برترین امورهای 
شـرکت توزیع برق در سـطح اسـتان 
در ارزیابی شـاخص های عملکرد ی 

سـال ۱399 تقدیر شـد.

بررسی ۷۱ شاخص در ارزیابی عملکردی 
امور شرکت توزیع برق مازندران

شهردار کرج خبرداد؛
افتتاح ۸۰ پروژه کالنشهر کرج طی سال گذشته

ــه  ــن جلس ــرز دراولی ــتان الب ــی زاده شهردارمرکزاس کمال
شــورای برنامــه ریــزی مطــرح کــرد: طــی ســه ســال گذشــته 

ــرده اســت ــاح ک ــروژه را افتت ــهرداری کالنشــهرکرج 8۰ پ ش
شــهرداری  ریــزی  برنامــه  شــورای  جلســه  اولیــن 
کالنشــهرکرج بــا رعایــت پروتــکل های بهداشــتی برگزار شــد.

مقام،معاونین،مدیــران  قائــم  کــه  جلســه  درایــن 
شــهرداری  ســتادی  مدیــران  و  هــا  مناطق،مدیــرکل 
مطــرح  لبــرز  ا حضوررداشتندشهردارمرکزاســتان  کــرج 
8۰ پــروژه طــی ایــن ســه ســال گذشــته در کــرج  کــرد: 
ــی  ــهروندان به خوب ــه ش ــانی ب ــا خدمات رس ــده ت ــرا ش اج

ــود. ــام ش انج
علــی اصغــر کمالــی زاده در اولیــن جلســه شــورای 
برنامه ریــزی در ســال جــاری بــا توجــه بــه ایــن کــه در حــوزه 
ــق  ــران مناط ــتیم، از مدی ــادی هس ــد کار جه ــفالت نیازمن آس
ــت  ــا جدی ــر را ب ــفالت معاب ــری آس ــوع لکه گی ــت موض خواس

ــد. ــری کنن پیگی
شهردارمرکزاســتان البــرز در بخــش دیگــری بــه ســرقت 
ــات  ــوزه خدم ــرد و ازح ــاره ک ــهری اش ــای ش ــی المان ه برخ
شــهری خواســت بــا اســتقرار گشــت های ویــژه از امــوال شــهر 

حراســت و نگهــداری کننــد.
ــن کــه ســرقت المان هــای  ــر ای ــد ب ــا تأکی ــی زاده ب کمال
ــرقت  ــری از س ــرای جلوگی ــدی دارد افزود:ب ــات ب ــهری تبع ش

ــم. ــه کرده ای ــی مکاتب ــروی انتظام ــا نی ــا ب المان ه
شهردارکالنشــهرکرج بــه موضــوع خاموشــی معابــر اشــاره 
کــرد و بیــان داشــت: مدیــران مناطــق بــرای رفــع ایــن مشــکل 

بــا نواحــی بــرق هماهنگی هــای الزم را انجــام دهنــد.
شــهردار مرکزاســتان البــرز در ادامــه بــا اشــاره بــه احــداث 
۱۶ پــارك در کــرج طــی ســه ســال گذشــته توضیــح داد: 8۰ 
پــروژه طــی این ســه ســال در کــرج اجراشــده تا خدمات رســانی 

بــه شــهروندان به خوبــی انجــام شــود.
ــه اینکــه ۱5 دســتگاه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــی زاده در ادام کمال
ــرج  ــی ک ــاوگان عموم ــه ن ــدن ب ــه ش ــاده اضاف ــوس آم اتوب
اســت، گفــت: توســعه حمل ونقــل عمومــی از اهمیــت ویــژه ای 

برخــوردار اســت.
کــرد  درخواســت  همچنیــن  شهردارکالنشــهرکرج 
افتتاح هــای  تــا  مشــخص شــود  قابل افتتــاح  پروژه هــای 

هفتگــی در ســال جــاری از ســر گرفتــه شــود.
کمالــی زاده در بخــش دیگــری بــه موضــوع جــذب 
ــادی،  ــی و اقتص ــوزه مال ــت: ح ــرد وابرازداش ــاره ک ــه اش بودج
برنامه ریــزی و امــالك بــه ترتیــب 93، ۶۰، ۶۴ درصــد جــذب 

بودجــه داشــته اند.
شهردارمرکزاســتان البــرز همچنیــن بــه وضعیــت مناطــق 
ــه  ــرد: منطق ــالم ک ــرد واع ــاره ک ــه اش ــذب بودج ــوزه ج در ح
ــذب  ــد ج ــب 8۴، 88 و ۷5 درص ــه ترتی ــت ب ــک، دو و هف ی

بودجــه داشــته اند.
ــازمان های  ــه در س ــذب بودج ــت ج ــن وضعی وی همچنی

تابعــه شــهرداری کــرج را مطلــوب ارزیابــی کــرد.
شهردارمرکزاســتان البــرز یادآورشــد: در آخریــن روزهــای 
ســال ۱399 اتفــاق ویــژه ای بــه نفــع شــهر و شــهروندان افتــاد 

ولــی در میــان خبرهــای نــوروزی گــم شــد.
وی ادامــه داد: ایــن خبــر خــوش اختصــاص ۶8۰ میلیــارد 
ــه حــوزه حمل ونقــل شــهری کــرج  ــان اوراق مشــارکت ب توم

بــود.
شــهردار کــرج گفــت: ۴8۰ میلیــارد تومــان از مجمــوع این 
اوراق بــه پــروژه قطــار شــهری و ۲۰۰ میلیــارد تومــان آن نیــز 

ــه اســت. ــی اختصاص یافت ــه حــوزه اتوبوس ران ب
ــهری  ــومین کالن ش ــرج س ــرد: ک ــه ک ــی زاده اضاف کمال
اســت کــه بعــد از تهــران و مشــهد بیشــترین اوراق مشــارکت 

ــت. ــرده اس ــذب ک ــی را ج ــل عموم ــش حمل ونق در بخ
وی تأکیــد کــرد: امیدواریــم در مــدت باقی مانــده از عمــر 
ــرای  ــود و ب ــق ش ــهر تزری ــه ش ــن اوراق ب ــم ای ــورای پنج ش
توســعه نــاوگان حمل ونقــل عمومــی مورداســتفاده قــرار گیــرد.

ــعه  ــا توس ــک ب ــدون ش ــح داد: ب ــرج توضی ــهردار ک ش
ــوا،  ــی ه ــش آلودگ ــاهد کاه ــی، ش ــل عموم ــاوگان حمل ونق ن
کاهــش تــردد خودروهــای تک سرنشــین، صرفه جویــی در 
ــود. ــم ب وقــت شــهروندان و کاهــش مصــرف ســوخت خواهی

شــهردار کــرج گفــت: بــرای راه انــدازی خــط دو متــروی 
ــم. ــه کار گرفته ای ــود را ب ــالش خ ــه ت ــرج هم ک

کمالــی زاده اظهارداشــت: بــرای تحقــق ایــن مهــم در حوزه 
ــل پروژه هــای نیمــه تمــام  ــژه تکمی ــه وی ــت شــهری ب مدیری

بــه جــد تــالش می کنیــم.
شهردارمرکزاســتان البــرز بــا اشــاره بــه بازدیدهــای 
ــرو و بزرگــراه  ــه مت مســتمر از پروژه هــای مهــم شــهر از جمل
ــدازی خــط دو متــروی کــرج همــه  ــرای راه ان شــمالی،گفت: ب

ــم. ــه کار گرفته ای ــود را ب ــالش خ ت
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: از مدیــران پــروژه و پیمانــکار 
ــالش خــود را  ــد همــت و ت ــا در ســال جدی ــی رود ت انتظــار م
دو چنــدان کننــد تــا شــاهد اتفاقــات خــوب بــرای ایــن پــروژه 

باشــیم.
یکــی دیگرازمســائلی کــه در جلســه شــورای برنامــه ریزی 
ــزوم جلوگیــری از انباشــت  مطــرح  وموردبررســی قرارگرفــت ل
نخالــه در شــهر، نگهــداری و نوســازی ماشــین آالت و آخریــن 

وضعیــت جــذب بودجــه بــود.
شهردارکالنشــهرکرج در ایــن خصــوص گفت:مدیــران 
ــاختمانی  ــای س ــع آوری نخاله ه ــه جم ــبت ب ــد نس ــق بای مناط

ــد. ــدام کنن ــق اق ــطح مناط در س
کمالــی زاده بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از دپــوی نخالــه در 
زمین هــای واقــع در مناطــق جلوگیــری شــود،تاکیدکرد: بایــد از 

امــکان انباشــت نخالــه در مناطــق جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
ــداری و  ــه نگه ــن ک ــان ای ــهرکرج بابی ــههردار کالنش ش
نوســازی ماشــین آالت شــهرداری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت،ابرازکرد:باید از داشــته ها و منابــع موجــود بــه نحــو 
ــردم  ــه م ــد خدمات رســانی ب ــا فراین ــوب اســتفاده شــود ت مطل

ــا مشــکلی مواجــه نگــردد. ب
ــام  ــای نیمه تم ــل پروژه ه ــر تکمی ــان ب ــی زاده درپای کمال
تأکیــد فــراوان داشــت وافــزود: تکمیــل متــرو و بزرگراه شــمالی 
ازجملــه اولویت هایــی اســت کــه بــه جــد پیگیــر آن هســتیم.

الزم بــه ذکراســت؛ در ایــن جلســه وضعیــت جــذب درآمــد در 

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم اعالم کرد؛

تونل عظیم کبیر کوه در راه تکمیل شدن 

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
از اجرای مراحل پروژه  بازدید  ایالم در 
تونل عظیم کبیرکوه گفت: تکمیل این 
طرح ارتباط بین شهرستان دره شهر با 
شهرستانهای آبدانان و دهلران را تسهیل 

خواهد کرد.
استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 

ایالم در بازدید از تونل کبیر کوه گفت: 
این طرح یکی از پروژه های بزرگ در 
سطح کشور است که در کوتاه مدت با 
حذف گردنه های سخت گذر کبیرکوه، 
با  شهر  دره  شهرستان  بین  رتباط  ا
را  دهلران  و  نان  آبدا شهرستانهای 
تسهیل خواهد کرد، در آینده با تکمیل 

سایر طرح های راه سازی استان ایالم 
استانهای  بین  ارتباط  در  مهمی  نقش 
کرمانشاه و لرستان با استان خوزستان 

و کشور عراق خواهد داشت.
مراحل  مورد  در  بهادری  عبداهلل 
طول  داشت:  اظهار  پروژه  این  اجرای 
که  متر   ۴۷5۰ کوه  کبیر  اصلی  تونل 

حفاری و کف برداری آن به پایان رسیده 
اجرای  مشغول  پیمانکار  اکنون  هم  و  
الینینگ)پوشش بتونی سقف و دیوارها( 
می باشد و ۱۰۰ متر از الینینگ نیز در 

حال حاضرانجام گرفته است.
شهرستان  سمت  از  افزود:  وی 
تونل  به  دسترسی  برای  شهر  دره 
اصلی کبیر کوه ۶ و نیم کیلومتر جاده 
انجام است، در این ۶  سازی در حال 
و نیم کیلومتر چند دستگاه تونل جمعًا 
به طول ۱9۰۰ متر حفاری شده و هم 
اکنون پیمانکار در این قسمت مشغول 
عملیات خاکبرداری و اجرای روسازی 
الینینگ  سازی  آماده  و  تحکیمات  و 

تونلها است.
خاطر  وشهرسازی  راه  مدیرکل 
طرح  این  عملیات  تمامی  کرد  نشان 
استان  بومی  پیمانکاران  توسط  عظیم 
در حال اجراست و تمام سعی و تالش 
مجموعه راه و شهرسازی استان، مشاور 
و پیمانکاران طرح این است که در صورت 
زمان  در کمترین  اعتبارات الزم  تأمین 
ترافیک  بار  زیر  و  تکمیل  ممکن طرح 

قرار گیرد .

حذف رقیب در صنعت بیمه رخ نخواهد داد

 “معصوم ضمیری” مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد گفت: بازارسرمایه 
در سال 99 بنا به دالیلی بازار سودآوری بودو شرکت های بیمه ای به دلیل 

داشتن ذخائر از این بازار بهره بردند.
وی با بیان اینکه این اتفاق به سادگی تکرارشدنی نیست، افزود: باید 
باز نکرد،  برای آن  بلندمدت  نگاه کرد و حساب  اتفاق  این  به  بینانه  واقع 
شرکت هایی موفق هستند که همه سود تحقق یافته این یکسال را درهمان 

سال شناسایی نکنند.
باید  ها  شرکت  که  داشت  اذعان  پاسارگاد،  بیمه  شرکت  مدیرعامل 
بخشی از سود تحقق یافته را به عنوان سود به سال های بعد انتقال دهند 
زیرا رشد بازار سرمایه اتفاقی است که به ندرت تکرار می شود و نباید کوتاه 

مدت به شمار آید.
ضمیری درخصوص ورود شرکت های بیمه ای جدید به صنعت بیمه، 
اظهارکرد: درشرکت های بیمه ای تالش برای حذف رقیب اتفاق نخواهد 
افتاد زیرا سازمانی به نام بیمه مرکزی برآنها نظارت می کند و اجازه نمی 

دهد شرکت ها وارد بازاری شوند که هدف آن حذف رقیب است.
وی بابیان اینکه بازار بیمه کشور بازار بسیار بزرگی است که نیاز به 
رقابت تنگاتنگ ندارد، گفت: هرشرکتی می تواند با مقداری برنامه ریزی و 

سرمایه گذاری سهم خودرا از این بازاربردارد.
مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، با اشاره به نیازبه توسعه بیمه های 
زندگی، خاطرنشان کردکه، اگر تمامی شرکت های بیمه ای درزمینه بیمه 
نامه های زندگی تالش کنند باز هم سهم زیادی وجود دارد و منطقی تراین 
است که شرکت های بیمه ای در سال ۱۴۰۰ دست به دست هم داده تا این 

پتانسیل بالقوه را تبدیل به بالفعل کنند.
ضمیری اظهارکرد: شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان یکی از شرکت هایی 
که دارای ذخائر ریاضی مربوط به بیمه های زندگی است که متعلق به مردم 

است باید درسرمایه گذاری های خود دقت و احتیاط کند.
بیمه  توسعه  درمسیر  که  ای  بیمه  های  کردکه، شرکت  تصریح  وی 
های زندگی پیش می روند همانند پرنده ای هستند که دوبال دارد واین 
دوبال تولید و سرمایه گذاری هستند که هرکدام دچار مشکل شود دیگری 

هم از کار می افتد.
مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، معتقد است که شرکت های بیمه ای  
باید بازار را خوب تحلیل و موقعیت های سرمایه گذاری را بررسی کنند ونه 
سرمایه گذاری پرریسک و پرمنفعت و نه کم ریسک کم منفعت را انتخاب 
کنند بلکه بین این دو، نقطه ای را پیدا کنند که ریسک منطقی با بازده ای 

منطقی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، خاطرنشان کردکه، شرکت های بیمه 
ای باید بدانند که وکیل یکسری افراد هستند که به آنها بیمه نامه فروخته 
اند و باید حق و حقوق آنها را رعایت کنند و درجهت حفظ سرمایه و بازده 

مناسب سرمایه گذاری کنند.

کاهش ریسک معامالت و ایجاد امنیت در فضای کسب  و کار 
با اجرای قانون جدید چک

عضو هیات مدیره بانک شهر با تاکید بر اینکه قانون جدید چک، تعداد چک های 
برگشتی و بالمحل را به حداقل ممکن خواهد رساند، گفت: در آینده نزدیک شاهد 
کاهش ریسک معامالت و ایجاد امنیت بیش تر در فضای کسب  و کار خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی بانک شهر، محمد علی خادمی افزود: متاسفانه عدم 
استفاده درست از چک به عنوان اصلی ترین ابزار معامله  در کشور طی سال های 
اخیر و همچنین اتخاذ رویکردی نامناسب با کارکرد حقیقی آن ، مشکالت زیادی 

برای فعاالن اقتصادی به وجود آورده بود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بانک مرکزی پس از سال ها مقدمات تغییر در 
صدور و دریافت چک را با اجرای قوانین جدید فراهم کرده است، تصریح کرد: این 
مهم ضمن اعتبار بخشی بسیار به چک به  عنوان مهم ترین ابزار خرید مدت دار، باعث 

به وجود آمدن محیطی امن در فضای کسب وکار خواهد شد.
با ثبت اطالعات چک در سیستم متمرکز بانک  خادمی ادامه داد: همچنین 
مرکزی، اعتبار چک بیش از پیش افزایش  یافته و نگرانی در خصوص کاهش ارزش 

آن تا حدود بسیار زیادی از بین رفته است.
وی با اشاره به ضرورت صادرکنندگان چک های جدید، بر ثبت اطالعات مربوط 
به تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد، گفت: قوانین جدید از جعل چک نیز 

به شدت جلوگیری خواهد کرد.
عضو هیات مدیره بانک شهر با اشاره به قوانین سخت گیرانه  تدوین شده برای 
دارندگان دسته چک و گیرندگان آن، ادامه داد:در همین راستا ضروریست مشتریان 
شبکه بانکی در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته باشند.

خادمی در پایان با تاکید بر اینکه تمامی شعب بانک شهر آمادگی ارائه خدمات 
مرتبط با قانون جدید چک را به شهروندان دارند، افزود: البته چک های قبلی به روال 

سابق کارسازی می شوند و جای نگرانی برای ذینفعان وجود ندارد.

امکان ثبت، تأیید و انتقال چک در نت دی و جت دی فراهم شد
در راستای اجرای قانون جدید چک، امکان ثبت، تأیید و انتقال چک های 
صیادی از طریق نت دی )اینترنت بانک( و جت دی )همراه بانک( فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، بر اساس مفاد قانون جدید، صدور و 
انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در »سامانه صیاد« است و تمام دارندگان 
دسته چک از این پس موظف  هستند بعد از صدور چک، اطالعات چک 
صادرشده را به همراه اطالعات دریافت کننده آن شامل کد ملی یا شناسه 

ملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید در »سامانه صیاد« ثبت کنند.
همچنین نقد کردن چک تنها توسط شخصی که به عنوان دریافت کننده، 
راستا  این  در  بود.  خواهد  امکان پذیر  است،  ثبت شده  سامانه  در  نامش 
نیز قادر خواهد بود نسبت به احراز هویت صادرکننده  دریافت کننده چک 
چک اقدام کند.مشتریان بانک دی می توانند برای ثبت، تأیید و انتقال چک 

در سامانه صیاد از طریق نت دی و جت دی اقدام کنند.
گفتنی است، بانک دی به منظور آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان و 
مشتریان خود با »قانون جدید چک«، صفحه ویژه ای را طراحی و با ابزارهای 
مختلف رسانه ای، اطالعات مربوط به این قانون را اطالع رسانی کرده است.
ir/check..http://day۲۴ صفحه  به  مراجعه  با  می توانند  مخاطبان 

html اطالعات الزم در این باره را کسب کنند.
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آگهی حصر وراثت 
آقای منصور لشگری ممکانی دارای شناسنامه شماره 93۲ به شرح دادخواست 
به کالسه ۰۰۰۰۰3۲ /ح۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عبدالکریم لشگری ممکانی به شناسنامه شماره 
5۰۴ در تاریخ 99/۱۲/۱3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- آمنه الیموت فرزند محمد ش ش ۲3۰ متولد ۱3۲۶ همسر متوفی 

متولد ۱35۲  عبدالکریم ش ش 93۲  فرزند  ممکانی  لشگری  منصور   -۲
پسر متوفی 

متولد ۱3۶۲  عبدالکریم ش ش ۱۷58  فرزند  ممکانی  لشگری  ناصر   -3
پسر متوفی

 ۱3۴۷ متولد   8۷8 عبدالکریم ش ش  فرزند  ممکانی  لشگری  عزیزه   -۴
دختر متوفی

 ۱3۴9 متولد   93۱ عبدالکریم ش ش  فرزند  ممکانی  لشگری  سعیده   -5
دختر متوفی

متولد ۱3۶۱  فرزند عبدالکریم ش ش ۱۲۶3  لشگری ممکانی  منیژه   -۶
دختر متوفی

۷- خدیجه لشگری ممکانی فرزند عبدالکریم ش ش ۱۷85 متولد ۱3۶۴ 
دختر متوفی

8- سمیه لشگری ممکانی فرزند عبدالکریم ش ش ۴9۷۱ متولد ۱3۶۶ 
دختر متوفی

9- سمیرا لشگری ممکانی فرزند عبدالکریم ش ش ۲8۴۰۰۷5۲53 متولد 
۱3۶9 دختر متوفی

۱۰- زبیده لشگری ممکانی فرزند عبدالکریم ش ش ۱۰8۱ متولد ۱35۴ 
دختر متوفی

۱۱- حفیفه لشگری ممکانی فرزند عبدالکریم ش ش ۱۰8۲ متولد ۱355 
دختر متوفی

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

جوان قره باغ 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس 

مفقودی 
برگه سبز موتورسیکلت آپاچی  تیپ IR۱۶۰  رنگ سبز    مدل ۱395     نوع 

سوخت بنزین    ظرفیت جمعا ۲ نفر 
    ۱۶۰V***N۲G تنه    شماره        ۰E۴AG۲89۴9۴۰ موتور  شماره 

95۱۰۷35      عادی
به مالکیت یوسف صبور به شماره پالك ۷۷۴    مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط است . کاشمر

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی اصغر زاله مالک ششدانگ پالك ۲53۴ فرعی از ۲۷5۷ اصلی 
رسمی  اسناد  دفتر  تایید  به  که  استشهادیه  یکبرگ  تقدیم  با  سنندج   3 بخش 
۱۱3 سنندج رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالك مرقوم را که به 
نام ایشان صادر گردیده مفقود نموده و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را دارد لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
مصوب ۱38۰ در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله 
و یا وجود سند فوق نزد خود است از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز 
به این اداره مراجعه و با ارایه اصل سند یا خالصه معامله نسبت به اعتراض 
به صدور سند المثنی اقدام نماید . درغیر اینصورت سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 
نیا معاون   م  از طرف موسوی  بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج  

الف ۱۴5۱ 

استاندار ایالم طی لوح تقدیری 
خطاب به مدیرعامل شرکت گاز استان 
ایالم با اشاره به اینکه تالش شرکت 
مشکالت  رفع  در  ایالم  استان  گاز 
ستودنی  اقتصادی  فعاالن  مجموعه 
به پاس همکاری و رفع  است،گفت: 
اقتصادی  مشکالت مجموعه فعاالن 
استان این لوح سپاس تقدیم می گردد.

به گزارش روابط عمومی؛ محمد 
لوح  این  طی  ایالم  استاندار  نوذری 
تقدیر خطاب به عباس شمس اللهی 
آورده است: تالش ها و خدمات بی 
انجام  راستای  در  جنابعالی  شائبه 
وظایف شغلی و مسئولیت های قانونی 
به عنوان عضو فعال کارگروه تسهیل 

با  در سال ۱399  تولید  موانع  رفع  و 
مفید،  تجربه  و  دانش  از  بهره گیری 
ارائه مشاوره و طرح نظرات ارزشمند 
پایدار و شکوفایی  در راستای توسعه 
همه جانبه استان، فضیلت ها و برکات 
ارزشمندی را به ثمر نشانده که شایسته 

سپاسگزاری است.
تقدیر  لوح  این  در  همچنین   
آمده است: به پاس همکاری در رفع 
اقتصادی  مشکالت مجموعه فعاالن 
استان، این لوح سپاس تقدیم می گردد 
رحمان  خداوند  درگاه  از  خالصانه  و 
طلب کامیابی و موفقیت روز افزون، 
توأم با سالمتی و بهروزی را برایتان 

مسُالت می نمایم

استاندار ایالم خبرداد:
تالش شرکت گاز استان ایالم در رفع مشکالت مجموعه فعاالن اقتصادی ستودنی است



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1713- سه شنبه 24 فروردین 61400 ورزش دنیای 

امیر محمد یزدانی پدیده جدید کشتی آزاد ایران
عملکرد  از  کشتی  جهانی  اتحادیه 
گزینشی  رقابت های  در  یزدانی  امیرمحمد 

المپیک تمجید کرد.
اتحادیه جهانی کشتی با اشاره کسب 
3 سهمیه المپیک توسط آزادکاران ایران در 
رقابت  های گزینشی المپیک در قاره آسیا، 
باقیمانده  سهمیه   3 با کسب  ایران  نوشت: 
یونس  یزدانی،  محمد  امیر  توسط  المپیک 
امامی و محمدحسین محمدیان در قزاقستان 
موفق شد ۶ سهمیه کامل المپیک را به دست 
بیاورد و خود را مهیای حضور در المپیک کند.

امیر محمد یزدانی در وزن ۶5 کیلوگرم 
 )distant cousin( دور  عموی  پسر   ،

حسن یزدانی سوپراستار و چهره محبوب وزن 8۶ کیلوگرم کشتی جهان، با تسلط در 
مبارزاتش باعث کسب افتخار برای خانواده اش شد. او در نیمه نهایی با شکست ۱۰ بر 
صفر کشتی گیر سرسخت و روسی االصل بحرین به فینال و سهمیه المپیک رسید.

امیرمحمد یزدانی درباره عملکردش در این رقابت ها پس از رسیدن به فینال 
گفت: همه مبارزاتم خوب بود. اما مبارزه نیمه نهایی به عنوان مهم ترین مبارزه، بهترین 
نمایش من بود و توانستم ۱۰ بر صفر حریفم را شکست دهم. مربیان باید در مورد 
ترکیب نهایی تیم در المپیک تصمیم بگیرند. هدف من این است که بهترین باشم.

در واکنش به سرقت کفش های ملی پوش دو میدانی؛
تفتیان: مجبور باشم با پای برهنه هم خواهو دوید

به  گفت:  میدانی  و  دو  ملی پوش 
در مسابقات  دزدیده شدن کفش  دلیل 
دوی  در  )ع(  رضا  امام  بین المللی  جام 
اما  رسیدم  قهرمانی  نایب  به  متر   ۱۰۰
مگر می شود که ندوم. با پای برهنه هم 

خواهم دوید.
بقات  مسا در  تفتیان«  »حسن 
بین المللی جام امام رضا )ع( در مشهد 
به دلیل دزدیده کفش مخصوص دوی 
کفش  پوشیدن  به  مجبور  متر   ۱۰۰
در  و  شد  متر   8۰۰ دوی  مخصوص 
به  ثانیه   ۱۰:۴۷ رکورد  ثبت  با  نهایت 

مقام نایب قهرمانی رسید.
وی اظهار داشت: اولین دوره ای بود که مسابقات بین المللی جام امام 
رضا )ع( در ایران برگزار می شود و در اولین تجربه شرایط میزبانی خوب 
بود و نتایج قابل قبولی بدست آمد. باید در این بحران کرونا به همه عوامل 
برگزاری این مسابقات خسته نباشید بگوییم که با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی توانستند این رقابت ها را برپا کنند.  
ملی پوش المپیکی ایران با اشاره به اینکه از رکوردم در این مسابقات 
قطعا راضی نبودم، گفت: در کل با توجه به نتایج مسابقات، نتیجه خوبی 
بود اما کفش هایم را دزدیدند و همان سبب شد تا نتایج جور دیگری رقم 
بخورد. در ورودی ورزشگاه امام رضا )ع( دستگاه ایکس ری بود. وسایل را 
آنجا گذاشتیم و از شانس بد من کفش از کیفم بیرون افتاد و متوجه نشدم.

وی اضافه کرد: مسووالن از طریق بلندگو چند بار اعالم کردند که 
کفشی اینجا جا مانده و صاحب آن مراجعه و آن را دریافت کند اما یک 
ورزشکاری غیر از من رفت و کفشم را گرفت. هر چقدر از طریق بلندگو 
اعالم کردیم که آن فرد کفش را بیاورد، نیاورد و در نهایت با یک کفش 
بزرگ تر و مخصوص دوی 8۰۰ متر راهی مسابقه شدم. مهم تر از همه به 
آن کفش عادت نداشتم و دوییدن با آن بسیار سخت بود زیرا مخصوص 

دوی ۱۰۰ متر نبود.
تفتیان یادآور شد: تفتیان مگر می شود در مسابقات ندود و باید می دویدم 
و با هر شرایطی و حتی پابرهنه باید می دویدم. در هر صورت کفش 8۰۰ 
متر تعادلم را در استارت بهم زد و نتیجه جور دیگری رقم خورد. هر چند با 

این کفش حدنصاب جدیدی برای من ایجاد شد.
وی از نقاط قوت این مسابقات را نخستین تجربه برگزاری آن در ایران 
برشمرد و گفت: اولین ها همواره دارای مسیر ناشناخته هستند و این امر کار 
را سخت تر می کند. باید در کنار آن ضعف ها را پیدا کرد تا جبران کنیم. هر 
چند مسووالن می توانستند با برنامه ریزی بهتری مسابقات را برگزار کنند 
که این مورد برای کفش های من و مشکلی هم برای جایگاه خبرنگاران 
و دیگر پرتابگران پیش نیاید. در هر صورت این مشکالت را به فال نیک 
می گیریم و قطعا ممکن است در هر مسابقه ای پیش بیاید اما باید به حداقل 

برسد تا این نقاط ضعف برطرف شود.

مسابقات کراسفیت اوپن آمریکا؛
راهیابی نماینده ایران به جمع ۳۰ نفر برتر قاره آسیا

مرتضی صداقت نماینده کراس فیت ایران موفق شد در جمع 3۰ نفر برتر قاره 
آسیا) + روسیه( به مرحله نیمه نهایی مسابقات اوپن آمریکا راه یابد.

مسابقات انتخابی 3۰ نفر ورزشکاران برتر کراسفیت  آسیا )+روسیه( انجام شد.
در این رقابت ها که بصورت آنالین و در پنج مرحله برگزار می شد در بخش 
مردان 8۱۰۰ ورزشکار از اسفندماه سال 99 باهم رقابت کردند و از کشور ایران ۲5۰ 
ورزشکار حضور داشتند که پس از اتمام دور اول مسابقات مرتضی صداقت برای بار 
دوم به عنوان قهرمان و فیت ترین مرد ایران از طرف کمپانی کراسفیت معرفی شد.

دور دوم ) یک چهارم نهایی( مسابقات بالفاصله بعد از ۱۰ روز به صورت 
را  این مرحله  در  از کشورمان سهمیه حضور  برگزار شد که ۱8 ورزشکار  آنالین 

کسب کرده بودند.
این رقابت بین ۱۰ درصد برترین های آسیا یعنی 8۱۰ نفر باالی رنکینگ  در 

5 مرحله سنگین  تر و طاقت فرساتر در طی 3 روز انجام شد.
مرتضی صداقت نماینده کشورمان در انتهای مسابقات یک چهارم نهایی رتبه 

۲3 آسیا و جواز حضور در مسابقات آسیایی کره جنوبی را کسب کرد.

راند پنجم، فینالیست لیگ بسکتبال را مشخص می کند!

با پیروزی نزدیک مهرام برابر نفت آبادان، معرفی دومین فینالیست لیگ برتر 
بسکتبال به بازی پنجم کشیده شد.

در شرایطی که نفت آبادان در نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال پیش از این دو 
بار به پیروزی رسیده بود و برای رسیدن به فینال فقط نیاز به یک برد دیگر داشت، 

روز گذشته به مصاف مهرام با انگیزه و البته پرستاره رفت.
در کوارتر اول و دوم نفت آبادان برتری داشت و فاصله خوبی هم ایجاد کرد، 
باتجربه خود  بازیکنان  با درخشش  نیمه دوم همه چیز تغییر کرد و مهرام  اما در 
همچون صمد نیکخواه و مهدی کامرانی در ثانیه های پایانی بازی را به تساوی 

کشید تا کار به وقت اضافه کشیده شود.
در وقت های اضافه و در شرایطی که هر دو تیم بازیکنان پرتعدادی را به دلیل 
داشتن 5 خطا بیرون از زمین داشتند، صمد نیکخواه ناجی مهرام شد و توانست با 

درخشش خود باعث برتری 9۰ بر 8۶ تیمش شود.
بدین ترتیب کار مهرام و نفت آبادان به بازی پنجم کشیده شد و شهرداری 
گرگان همچنان باید در انتظار معرفی حریف خود در فینال لیگ برتر بسکتبال باشد.

کوبیدن پیراهن به زمین؛
واکنش عجیب رونالدو پس از عدم گلزنی مقابل جنوا

پرتغالی  کریستیانو رونالدو، ستاره 
جنوا  دروازه  کردن  باز  در  یوونتوس 

ناکام ماند.
نتیجه  با  یکشنبه  روز  یوونتوس 
به  جنوا  برابر  خانگی  دیداری  در   3-۱
برتری دست یافت و دوباره در کورس 
نایب قهرمانی سری آ در کنار میالن قرار 
گرفت. دژان کولوسفسکی، آلوارو موراتا 
و وستون مک کنی سه گلزن بیانکونری 
در این دیدار بودند و کریستیانو رونالدو 
نتوانست نام خود را در بین گلزن های 

یوونتوس در برابر جنوا ثبت کند.
اما ستاره پرتغالی که در پایان مسابقه از این ناکامی عصبانی بود، لباس 
خود را درآورده و روی زمین استادیوم آلیانس تورین پرتاب کرد و راهی رختکن 
شد. یکی از توپ جمع کن های نوجوان کنار زمین نیز خوش شانس بوده و 
خیلی زود خود را به زمین رساند تا لباس کریستیانو رونالدو را از آن خود کند.

ستاره 3۶ ساله و پرتغالی در صحنه گل دوم یوونتوس فرصت فوق العاده 
ای برای باز کردن دروازه جنوا داشت، اما ضربه او از دو قدمی و در مقابل 
دروازه بدون سنگربان در عین ناباوری به دیرك برخورد کرد و در ریباند این 
آلوارو موراتا بود که توانست دروازه جنوا را باز کند. البته کریستیانو رونالدو همین 
حاال نیز با ۲5 گل و با اقدار باالتر از روملو لوکاکوی ۲۱ گله در صدر جدول 

بهترین گلزنان ایتالیا قرار دارد.
همین چند هفته پیش بود که کریستیانو رونالدو در لباس تیم ملی پرتغال 
و بعد از مردود شدن گل سالم این بازیکن برابر صربستان، بازوبند خود را از 
شدت عصبانیت به زمین کوبید و از میدان خارج شد. آن بازوبند در نهایت در 
یک مراسم خیریه فروخته شد، اما به نظر می رسد تکلیف لباس رونالدو از 

همین حاال مشخص است.
آندره آ پیرلو پس از سوت پایان در مورد این رفتار رونالدو اینگونه توضیح 
داد: »طبیعی است وقتی جریان بازی پیچیده شد، رونالدو قصد داشت دروازه 
حریف را باز کند. رونالدو یک قهرمان است و همیشه می خواهد اثرگذار 

ظاهر شود.«

عثمان دمبله:
از حضور در بارسا راضی و خوشحالم 

گوید  می  بارسا  فرانسوی  ستاره 
تمدید  برای  او  با  بارسا  جدید  مدیران 

مذاکره نکرده اند.
عثمان دمبله ستاره جوان فرانسوی، 
تابستان ۲۰۱۷ و پس از شورش علیه 
باشگاه دورتموند و خودداری از حضور 
در تمرینات، توانست مجوز جدایی خود 
را گرفته و به عنوان جانشین نیمار به 
 ۱۰5 او،  انتقال  رقم  بپیوندد.  بارسلونا 
میلیون یورو ثابت به عالوه ۴۰ میلیون 

یورو بندهای متغییر عنوان شد.
در سه فصل گذشته دمبله سایه ای 

از گذشته خود هم نبود و تحت تاثیر مصدومیت های متوالی هرگز نتوانست ارزش 
هایش را اثبات کند. تابستان گذشته بارسا تمایل جدی به فروش او داشت ولی 
دمبله که تا ۲۰۲۲ قرارداد دارد، تحت هیچ شرایطی راضی به جدایی نشد در 

حالی که گفته می شد از منچستریونایتد پیشنهادی خوب دارد.
درخشش دمبله در فصل جاری که هفته هاست بدون مشکل مصدومیت 
در حال بازی کردن است، باعث شده تا سران بارسا برای تمدید با وارد عمل 

شوند.
ستاره فرانسوی اما در مصاحبه با بی این اسپورتس در مورد آینده اش 
گفت:» آینده ام؟ هنوز یک سال دیگر قرارداد دارم و فعال هیچ مذاکره ای 
برای تمدید قرارداد با مدیران جدید باشگاه صورت نگرفته است. با این حال 
از حضور در بارسا راضی و خوشحالم و حس خوبی دارم. خوان الپورتا رئیس 
جدید باشگاه را خیلی خوب نمی شناسم ولی او را نزدیک به بازیکنان دیده ام. 

ببینیم چه خواهد شد.«
 لیونل مسی:» لئو بارها به من در بارسا کمک کرده است و هرگز هیچ 
فشاری را به ما تحمیل نمی کند. در عوض همیشه به من توصیه می کند به 
فضاهای خالی بروم و منتظر پاس هایش باشم. گاهی هم خودش ابتکار عمل 

را در دست می گیرد.«

سرمربی پاری سن ژرمن: 
برای بایرن احترام زیادی قائلم

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی پاری 
سن ژرمن مدعی شد بایرن مونیخ نیز 

همچنان شانس صعود دارد.
پاری سن ژرمن در مسابقه رفت و 
در شبی دشوار موفق شد ۲-3 در خانه 
بایرن مونیخ به برتری رسیده و بخت 
را  قهرمانان  لیگ  نیمه  به  خود  صعود 
افزایش دهد. در نشست خبری پیش از 
مسابقه برگشت، مائوریسیو پوچتینو بایرن 
مونیخ را بهترین تیم جهان و دارای شانس 

صعود به دور بعدی توصیف کرد.
شانس اول صعود در بازی امشب: 

»بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی بوده و ما به دنبال به دست آوردن جام 
قهرمانی هستیم. پس تیم قهرمان هنوز بخت اول صعود است. پاری سن ژرمن 
می خواهد در همه بازی های خود برنده شود و حضور در مرحله نیمه نهایی 

برای باشگاه اهمیت دارد.
هنوز هر دو تیم هم می توانند صعود کنند. من برای بایرن احترام زیادی 
قائلم، زیرا آنها بهترین تیم اروپا هستند. ما باید به آنها احترام بگذاریم، اما به نقاط 
قوت خود اعتماد داریم و باید سعی کنیم آنها را شکست داده و صعود کنیم.”

عملکرد درخشان بایرن مونیخ در مسابقه رفت: » ما به توانایی حفظ توپ 
نیاز داریم. ما در انجام این کار مقابل بارسا در خانه دشواری های زیادی متحمل 
شدیم، اما همان عملکرد نیز برای صعود کافی بود. اما شرایط دیدار با بایرن 
متفاوت است، آنها بایرن بهترین تیم جهان بوده و ما را به دردسر خواهد انداخت.

ما می دانیم که بایرن چگونه بازی می کند و فکر نمی کنم آنها سبک 
بازی خود را تغییر دهند. ما فردا سعی خواهیم کرد بازی مان را انجام دهیم و 
ایده های خود را در زمین عملی کنیم. خواهیم دید چه تیمی جریان مسابقه 

را کنترل خواهد کرد.
داشتن وینگرهای قدرتمند یکی از نقاط قوت بایرن است. شرایط در بازی 
رفت دشوار بود، اما پیروز شدیم. ما می خواهیم فردا شب هم پیروز شده و 
صعود کنیم. اما بایرن یکی از بهترین تیم های اروپا است بنابراین باید تمرکز 

کامل داشته باشیم.”
مارکینیوش چه  دانم  نمی  »من  ژرمن:  پاری سن  بازیکنان  شرایط 
شرایطی داشته و آیا قادر به بازی کردن خواهد بود یا نه. از لحاظ تئوری، 
او می تواند در ترکیب باشد و ما فردا در مورد این بازیکن تصمیم خواهیم 
گرفت. احتمال حضور مارکو وراتی نسبت به فلورنزی در ترکیب ثابت کمتر 
است. فردا خواهیم دید که آنها چه شرایط دارند. اما مانئورو ایکاردی در 

ترکیب نخواهد بود.«

یک  از  کمتر  فاصله  در 
لیگ  تازه  فصل  آغاز  تا  روز 
مرحله  در  آسیا  نان  قهرما
گذشته  فصل  قهرمان  نایب  گروهی، 
این مسابقات هنوز نتوانسته پاداش خود 

را دریافت کند.
شاگردان  متوالی  پیروزی های 
قهرمانان  لیگ  در  گل محمدی  یحیی 
به  ا  ر پرسپولیس  ران  دا هوا  ، آسیا
باشگاه  این  در  اقتصادی  تحول  یک 
به  صعود  با  آن ها  بود.  کرده  امیدوار 
دالر  هزار   8۱۰ و  میلیون  دو  فینال، 
معادل  رقمی  که  کردند  درآمدزایی 
تابستانی  پنجره  در  پرسپولیس  بودجه 
و زمستانی امسال محسوب می شود و 
همچنین شرایط پرداخت بدهی  های این 

باشگاه را فراهم می کرد.
چهار  حدود  چیزی  گذشت  با  اما 
ماه از فینال لیگ قهرمانان آسیا، باشگاه 
پرسپولیس هنوز نتوانسته طلب خود از 
ای اف سی را وصول کند. سرخ ها که 
در زمان برگزاری فینال، تیم مدیریتی 
دیگری را بر مسند هدایت خود داشتند، 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  از  زمان  آن 
درخواست کردند که باتوجه به تحریم ها 
و مشکالت بانکی، پاداش پرسپولیس را 
پس از پایان بازی با اولسان، به صورت 
نقد در دوحه تحویل بدهند اما ای اف 
سی پاسخ داد که »چنین اتفاقی ممکن 
نیست و باید سلسله مراتب طی شود.«

پس از بازگشت به ایران، قرمزها 
خواستار  ابتدا  نگاری  نامه  با  بار  این 
روشن شدن مبلغ پاداش خود داشتند و 
سپس در چند نامه دیگر، از ای اف سی 
خواستند که این رقم را به حساب این 

باشگاه یا فدراسیون فوتبال ایران واریز 
اما پاسخ واضحی دریافت نکردند  کند 
و پالس مثبتی هم از کوالالمپور به این 
وصول  برای  امیدها  تا  نرسید  باشگاه 

کردن این طلب به حداقل برسد.
ایران  در  بسیاری  تصور  اگرچه 
سوی  ز  ا قانون شکنی  نوعی  نجام  ا
کنفدراسیون فوتبال آسیاست اما اینطور 
نامه  آیین  اف سی طبق  ای  و  نیست 
یازدهم  بخش  در  می کند.  عمل  خود 
قهرمانان  لیگ  آیین نامه   5۱.۱ بند  و 
پرداخت  »هرگونه  آمده:  صراحتا  آسیا 
مالی که توسط AFC انجام شود، تابع 
کلیه قوانین، مقررات، دستورات، آیین 
المللی  بین  های  تحریم  و  ها  نامه 

خواهد بود.«

راه  این  در  مشکل  سه  بنابراین 
وجود خواهد داشت: »مشکالت بانکی، 
زمانی  تا  تحریم«.  و  اف  تی  ای  اف 
باشند،  برجا  پا مشکل  سه  ین  ا که 
پاداش  دریافت  مکان  ا پرسپولیس 
و  داشت  نخواهد  وجه  هیچ  به  را  خود 
راه  در  فوتبال  فدراسیون  که  همانطور 
ناکام  جهانی  جام  پاداش  به  رسیدن 
ماند، پرسپولیس نیز هرچه تالش کند، 

به در بسته خواهد خورد.
به  صعود  از  پرسپولیس  باشگاه 
دالر  هزار   8۱۰ و  میلیون   ۲ فینال 
به  رقم  این   %5 که  کرد  درآمدزایی 
همچنین  می رسد.  سی  اف  ای  خیریه 
کثیر  آل  جریمه  برای  دالر  هزار   ۱۰
اگر جریمه دیگری  و  کسر خواهد شد 

نباشد، پرسپولیس احتماال ۲ میلیون و 
۶59 هزار دالر از کنفدراسیون فوتبال 
با حضور  آسیا طلبکار است. رقمی که 
سرخ ها در فصل جاری افزایش خواهد 
یافت اما مشخص نیست که چه زمانی 

وصول شود.
بخشی  حاال  همین  پرسپولیس 
بزرگ  طلب  به  باتوجه  را  رقم  این  از 
و  کرده  استقراض  بودیمیر  ماریو  به 
بازیکنان  به  احتماال  هم  دیگر  بخشی 
خواهد رسید. شاید با صدور حکم نهایی 
گابریل کالدرون، سرخ ها رقم بیشتری را 
هم پیشخور کنند و البته کسی نمی داند 
باال،  مشکل  سه  تداوم  صورت  در  که 
داده  پاسخ  شکلی  چه  به  تعهدات  این 

خواهند شد.
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درهای بسته تحریم، مانع رسیدن پرسپولیس به پاداش آسیایی

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال 
وضعیت  بررسی  به  گزارشی  در  آسیا 
تیم ها در گروه پنجم پرداخت و بازیکنان 
کلیدی هر تیم را معرفی کرد که در بین 
آنها از »وحید امیری« مهاجم ملی پوش 
کلیدی  مهره  عنوان  به  پرسپولیس 

سرخپوشان یاد شد.
لیگ  پنجم  ه  و گر ت  بقا مسا
 ۲5 چهارشنبه  فردا  از  آسیا  قهرمانان 
فروردین ماه با دیدار پرسپولیس و الوحده 

امارات آغاز خواهد شد.
محل برگزاری مسابقات گروه

النهرو  جواهر  پاندیت  ورزشگاه 
با  گوا(  اف سی  تیم  خانگی  )ورزشگاه 
ظرفیت ۱9 هزار نفر پایه اصلی فوتبال 
است و مسابقات مقدماتی جام جهانی 
این  در  هند  ملی  تیم  بازی های  و 
ورزشگاه برگزار می شود. همچنین این 
جام  مسابقات  که  بود  ورزشگاه هایی 
جهانی  زیر ۱۷ سال در آنجا برگزار شد.

بازیکنان کلیدی
وینگر  )پرسپولیس(؛  امیری  وحید 
با تجربه تیم فوتبال پرسپولیس که در 
فینال سال گذشته مقابل اولسان محروم 
مسابقات  این  به  پای  دیگر  بار  بود، 
که  کلیدی  بازیکن  این  است.  گذاشته 
برخوردار  خوبی  تاکتیک  سرعت  از 
است همان قدر که در حمله برای تیم 
محسوب  موثری  مهره  گل محمدی 
سرخپوشان  به  نیز  دفاع  در  می شود 

کمک می کند.
ین  ا ؛  لریان( ا هیمی) برا یاسین 
بازیکن متولد فرانسه که سال ۲۰۱9 
ملتهای  جام  قهرمان  الجزایر  همراه 
غیر  تکنیک  و  سرعت  با  بود،  آفریقا 
را  مضاعفی  قدرت  پیش بینی  قابل 
که  او  می دهد.  الریان  حمله  خط  به 
سال ۲۰۲۰ آقای گل لیگ قطر شد، 
محسوب  بالن  لوران  تیم  موثر  مهره 

می شود.
در  که  او  )گوا(؛  پاندیتا  ایشان 
آکادمی تیم های آلمریا و لگانس پرورش 
یافته یکی از استعدادهای برتر فوتبال 
هند در چند سال اخیر محسوب می شود. 
او با درخشش در گوا توانست به تیم ملی 

هم دعوت شود و حاال برای نخستین 
لیگ  در  باشگاهش  همراه  مرتبه،  

قهرمانان آسیا حضور پیدا کرده است.
عمر خریبین )الوحده(؛ او در سال 
مسابقات  در  درخشش  از  پس   ۲۰۱۷
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱8 همراه تیم 
برترین  عنوان  )سوریه(  کشورش  ملی 
بازیکن قاره را از آن خود کرد. حاال او 
دوباره به زمان نیاز دارد تا ثابت کند که 

یکی از بهترین های نسل خود است.
حضور دوباره در لیگ قهرمانان

پرسپولیس  فوتبال  تیم  هواداران 
انتظار دارند تا اولین گام صعود تیمشان 
به  قبل  دور  قهرمان  نایب  عنوان  به 
مسابقات  پنجم  گروه  از  حذفی  مرحله 

قطعی شود.
برای  تهدید  جدی ترین  الوحده 
تن  »هنک  که  چرا  است  ایرانی  تیم 
کیت«  سرمربی جدید این تیم دارای 
تجربه الزم در مسابقات لیگ قهرمانان 
به  گذشته  فصل  که  تیم  این  است. 
خاطر شیوع ویروس کرونا از مسابقات 
است  منتظر  مشتاقانه  حاال  رفت،  کنار 
تیم  این  شود.  آغاز  قهرمانان  لیگ  تا 
همچنین از حضور بازیکن خوبی مانند 
»لی میونگ جو« بهره می برد که سال 
لیگ  فینالیست  العین  با  همراه   ۲۰۱۶

قهرمانان آسیا شد.
الریان دیگر تیمی است که پس از 
یکسال غیبت دوباره به لیگ قهرمانان 
تیم در آخرین  این  پای گذاشته است. 
الوحده  با  قهرمانان  لیگ  در  حضورش 
تیم  که  جایی  بود.  همگروه  امارات 
اماراتی در هر ۲ دیدار رفت و برگشت 

رقیب قطری را شکست داد.
الریان،  تیم  سه  دیگر  طرفی  از 
با  الوحده در سال ۲۰۱۷  پرسپولیس و 
هم بازی کرده بودند که پرسپولیس در 
نیمه نهایی برابر الهالل حذف شد اما دو 
تیم دیگر زودتر از تیم ایرانی با مسابقات 

وداع کردند.
گوا برای اولین بار است که در این 
امیدوار  و  می کند  پیدا  حضور  دیدارها 
ظرفیت  از  استفاده  با  بتواند  تا  است 

میزبانی نتایج خوبی بگیرد.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

گزارش afc از گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا؛

پرسپولیس  شانس اصلی صعود

هاشمی نسب می گوید پرونده بازی با العین برای این تیم 
بسته شده است و تمام تمرکز فوالد بر روی بازی برابر السد است.

به گزارش باشگاه فوالد خوزستان مهدی هاشمی نسب 
درباره پیروزی برابر العین، صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا و دیدار مقابل السد قطر صحبت کرد که در ادامه می خوانید.

امارات صحبت  العین  برابر  بازی  از  باشید  *اگر موافق 
کنیم. پیش از بازی تصور می کردید که با چنین نتیجه ای به 

پیروزی برسید؟
می دانستیم بازی سختی است. از هفته ها قبل از دیدار برابر 
العین و حتی حین برگزاری مسابقات لیگ برتر و جام حذفی، 
بازی های العین را آنالیز می کردیم. تا قبل از سفر به عربستان 
شش، هفت بازی این تیم را دیده بودیم و شناخت کاملی از العین 
داشتیم. پنج، شش بازی این تیم را هم همین جا تماشا کردیم 
و نکات کلیدی حریف را به بازیکنان گفتیم. نقاط ضعف و قوت 
تیم  حریف را بطور کامل به بازیکنان گوشزد کردیم. خطوط 
سه گانه العین را هم به صورت جزیی و برای چند بار آنالیز کرده 
بودیم. جدا از نتیجه ای که کسب شد، همیشه به دنبال چنین 
تمرکزی در بین بازیکنان بودیم. خوشبختانه در این بازی همه 
چیز خوب پیش رفت و توانستیم گل اول را به ثمر برسانیم و 
بعد از آن با کنترل بازی به گل های بعدی رسیدیم. می دانستیم 
از بازی چه می خواهیم و خدا را شکر با تالش بازیکنان توانستیم 

به این پیروزی برسیم. 
*العین از نگاه سایت ترانسفرمارکت چهار برابر گرانقیمت تر 
از تیم شما بود اما در بازی این اختالف قیمتی مشخص نبود و حتی 

بالعکس فوالد از نظر فنی چهار برابر العین بهتر بود.
قطعا در فوتبال پول همه چیز نیست. بارها دیده اید که 
بازیکنان ایرانی در شرایط سخت اتفاقاتی را رقم زدند که باعث 
تعجب شده است. می دانستیم العین از نظر مالی هزینه کرده  و 
بازیکنان میلیون دالری دارد اما در رختکن هم به بازیکنان گفتیم 
که فرق ما با آنها در این است که ایرانی هستیم و تالش و غیرت 
و تعصب می تواند به ما کمک کند. تمرکز خیلی زیادی داشتیم. 

خواستیم، بردیم و خوب هم بردیم.
*بعضی بازیکنان نظیر صالح حردانی برای نخستین بار 
در چنین مسابقاتی حاضر شدند اما تیم عملکرد خیلی خوبی 
داشت. چگونه این بازیکنان در تجربه نخست شان توانستند 

چنین نمایشی ارائه کنند؟
با بازیکنان صحبت های خیلی زیادی انجام شد. ما کادر 
فنی با تجربه ای داریم که میدان های به مراتب سختتری را پشت 
سر گذاشته اند و انتقال تجربیات اعضای این کادر به بازیکنان از 
نظر روحی و روانی کمک زیادی می کند. اگر هر کدام از اعضای 

کادر فنی یک تجربه شان را در اختیار این بازیکنان جوان قرار 
دهند، آنها نه تنها در این مسابقات بلکه در میادین بزرگتر از 
لیگ قهرمانان هم می توانند موفق شوند. من خودم همیشه به 
بازیکنان می گویم که از نظر فنی هیچ وقت ادعایی ندارم ولی 
واقعیت این است که می توانم از تجربیات و اشتباهاتی که داشته ام 
درس های بزرگی به بازیکنان بدهم. همیشه هم به آنها می گویم 
تفاوت بهترین بازیکنان با معمولی ترین بازیکنان پنج، شش ماه 
تمرین است. قبل از بازی با بازیکنان خیلی صحبت کردیم. با 
صالح حردانی هم حرف زدیم و خوشبختانه مثل بازیکنان دیگر 

عملکرد خیلی خوبی ارائه کرد.
*در مصاحبه های اخیر بازیکنان فوالد آنها تاکید می کنند 
که برد برابر العین را فراموش کرده اند و به فکر دیدار برابر السد 

هستند. چه کار می کنید که بازیکنان فوالد مغرور نشوند.
وقتی یک بازی را انجام می دهیم، معموال تا دیدار بعدی 
پنج، شش روز فاصله داریم بازیکنان فرصت دارند دو روز از 
زحماتی که کشیده اند در کنار خانواده و دوستانشان لذت ببرند 
اما االن چون سه روز دیگر بازی داریم، فرصت آنچنانی برای 
شادی نداریم و در ۲۴ ساعت پرونده آن بازی را بستیم. از دیروز 
روز دیگری برای ما شروع شد و با تمام قوا دوباره استارت زدیم 
تا بتوانیم برابر السدی که بیشتر از العین هزینه کرده با تمرکز 
باال و آنالیز بیشتر نتیجه خوبی بگیریم. بنظرم السد مدعی اصلی 
قهرمانی در این رقابت هاست و باید تالش کنیم عملکرد خوبی 
برابر این تیم ارائه کنیم. در اینجا باید از آقای آذری تشکر کنم که 
قبل از بازی بخوبی شرایط را مدیریت کرد و به بازیکنان از نظر 
روحی و روانی خیلی کمک کرد که این باور را در خودشان ایجاد 
کنند که می توانیم برابر العین به موفقیت برسیم. پارسال از ابتدای 
حضورش در فوالد مدام تاکید می کرد که این تیم شخصیت 
کسب سهمیه آسیا را دارد که در نهایت هم این اتفاق افتاد. قبل 
از این بازی هم در چندین جلسه آقای آذری تاکید می کرد العین 

را می بریم و راحت هم می بریم که برای من به عنوان عضوی از 
کادر فنی کمی سخت بود بتوانیم براحتی در این بازی به پیروزی 
برسیم اما آقای آذری با انگیزه ای که به بازیکنان داد آنها توانستند 
عملکرد خیلی خوبی ارائه دهند. همانطور که گفتم پرونده بازی با 
العین برای ما دیروز بسته شد و تمام تمرکزمان روی بازی با السد 
است تا بتوانیم بازی خوبی ارائه کنیم. قبل از بازی هم ما در کادر 
فنی و هم آقای آذری به بازیکنان تاکید کردیم که دنبال این 
نیستیم که شما را برای گرفتن نتیجه تحت فشار بگذاریم و تنها 
دنبال ارائه یک بازی خوب هستیم و همینطور هم شد. همیشه 
قبل از بازی های لیگ هم به بازیکنان تاکید می کنیم دنبال این 

هستیم بازی خوب و شرافتمندانه ای انجام بدهیم.
*می دانید السد بدون باخت قهرمان لیگ قطر شده است 
و بازیکنان میلیون دالری زیادی دارد. چه شناختی از السد دارید؟

در این روزها مشغول بازی های این تیم هستیم و تالش 
داریم بازیکنان را از لحاظ ذهنی آماده کنیم. با توجه به نزدیکی 
بازی ها نمی شود تمرین آنچنانی انجام داد. اما با آنالیز باید بازیکنان 
را بلحاظ ذهنی آماده کنیم تا با تمرکز باال وارد زمین شوند. می 
دانیم السد بازیکنان بزرگی دارد و در هر سه خطوط بازیکنان اسمی 
دارند. مربی آنها ژاوی است که آینده سرمربیگری بارسلوناست و 
می دانیم تیم های بزرگ کشورمان خاطرات خوبی از السد ندارند.

*وقتی فوالد در لیگ بازی دارد بخاطر عملکرد خوبی که 
فصل قبل داشتید معموال تیم ها مقابل شما بازی بسته ای ارائه 
می کنند اما داستان لیگ قهرمانان متفاوت است و تیم ها باز بازی 

می کنند. این به نفع شماست یا به ضرر شما؟
قطعا به سود ماست. نوع بازی العین و نتیجه ای که رقم 
خورد را دیدید. شرایط فوتبال ایران خیلی فرق می کند. آخرین 
بازی ما در لیگ برابر آلومینیوم بود که یکی از بدترین بازیهای 
دو سال اخیرمان رقم خورد ولی یک هفته بعد در آسیا نمایشی 
ارائه کردیم که کمتر کسی فکر می کرد. در کل فکر می کنم 
شرایط فوتبال ایران متفاوت است. نه تنها فوالد بلکه هر تیمی 
از ایران به لیگ قهرمانان آسیا می آید می تواند کیفیت بهتری 

از خودش ارائه کند.
*بعد از بازی تصاویری از نیمکت و رختکن فوالد منتشر 
شد که نشان دهنده اتحاد تیمی فوالد بود. چطور این وضعیت در 

فوالد حاکم شده است؟
سلسله مراتب در تیم ما خیلی مهم است. از آقای آذری 
و جواد نکونام تا بقیه همه همسو و همدل هستند و اگر همدل 
نباشیم در کارمان دست انداز به وجود می آید اما فکر می کنم بسیار 
فراتر از آنچه مردم و هواداران می بینند تیم ما متحد و یکدل است. 

یکی از رموز موفقیت ما همین است. 

فرصت آنچنانی برای شادی نداریم؛

مربی فوالد: در فوتبال پول همه چیز نیست!
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به دنبال تعطیلی کتابفروشی ها نامه ای به نمایندگی از ۱۰۰ 
کتابفروش به نمایندگی از انجمن خوشه خطاب به وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی منتشر شد.
دنبال تعطیلی کتابفروشی ها

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی انجمن 
خوشه، پس از تعطیلی اخیر کتابفروشی ها نامه ای با امضای بیش 
از یکصد کتابفروشی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشته 
و منتشر شده است که در این نامه به نقش و جایگاه کتابفروشان 
و اهمیت آن ها در صنعت نشر همچین مشکالت اقتصادی آن  ها 

تاکید شده است.
 در بخشی از این نامه آمده است؛

خاطره تعطیلی چند هفته ای کسب و کارها در ابتدای ورود 
ویروس منحوس کرونا به کشورمان و صدمات ناشی از آن تجربه 
تلخی را برای مردم عزیز ایران رقم زد. نادر بودن این اتفاق و 
کم تجربگی در سراسر دنیا منجر به اتخاذ تصمیمات عجوالنه و 
اغلب ناکارآمدی برای جلوگیری از شیوع ویروس شد. اما پس از 

سپری شدن یکسال، انتظار می رود تصمیم گیری ها با اتکا به تجارب 
کسب شده، دقیق و موثر در فراهم کردن آرامش روانی، جانی، 

اقتصادی و فرهنگی مردم باشد.
 همان گونه که مطلع هستید در هفته اخیر برخی مشاغل 
تا اطالع  فعالیت  با تعطیلی دوهفته ای روبه رو شده اند و حق 
بعدی را ندارند. کتابفروشی ها نیز علی رغم پیگیری ها در گروه ۲ 
از دسته بندی مشاغل قرار گرفتند و ناچار به تعطیلی شدند و 
نیز مستحضرید تعداد کتاب فروشی های سراسر کشور از  ۲۰۰۰ 
فروشگاه فراتر نمی رود و این تعداد، فاصله قابل توجهی در مقایسه 

با دیگر کسب و کارها دارد.
  از طرفی نگاه دقیق تر به اقتصاد کم سود کتابفروشی ها نشان 
می دهد این مکان ها پیش از آن که محل کسبی برای صاحبان 
آن ها باشند، محلی برای انتقال دانش و آگاهی است.کتاب مرکز 
ثقل فرهنگ و اندیشه است و اثرات فرهنگ از پنجره کتابفروشی ها 
میزبان اذهان جامعه می گردد. سوال اینجاست آیا فرهنگ کشور 

تعطیل بردار است؟؟

نامه 100 کتابفروش به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

به  که  تشکری  سعید 
تازگی کتاب »ِوسنی« را روانه 
من  گفت:  است،  کرده  بازار 
دردی دارم برای امروز، پس برای مردم 
فردا  مردم  را  فردا  درد  می نویسم؛  امروز 

روایت می کنند.
»ِوسنی« و دو کتاب دیگر که در راه 
هستند، بهانه ای شدند تا پای صحبت های 
که  نویسنده ای  بنشینیم.  تشکری  سعید 
به  عالقه ای  و  بود  بیزار  کلیشه  از  انگار 
سواالت تکراری و همیشگی نداشت. به 
همین خاطر مصاحبه مان متفاوت تر از یک 

گپ وگفت معمولی شد.
و  »رفیق«  »ِوسنی«،  گانه ی  سه 
»یکه«، هر کدام راوی دهه ای از زندگی 
سعید تشکری هستند و خواننده می تواند 
تا  او  نوجوانی  دوران  از  همسفر تشکری 
بعد از انقالب باشد. سعید تشکری در رمان 
»ِوسنی« اولین پرده از زندگی خودش را 
قلمی کرده است؛ کتابی که می توان با آن، 
بوی خاك خیس خورده در کوچه های قدیم 

مشهد را استشمام کرد.
 کمی به ِوسنی و فضایش نزدیکتر 
شدم و مصاحبه را با اهمیت تاریخ شفاهی 
این  به  آوردن  روی  به  نویسنده  میل  و 
ژانر، آغاز کردم؛ اما اعتقاد سعید تشکری 
تاریخ  به  شباهتی  کتابش  که  بود  این 
او می گوید:  است.  رمان  و  ندارد  شفاهی 
آثاری خلق می کنند  نویسندگان مختلف 
که رگه هایی از خود آن هاست؛ در حالی 
که کامال خودشان هم نیست! رمانی که 
حقیقت را روایت می کند و تاریخ شفاهی 
محسوب نمی شود. مثل »کودکی ناتمام« 
که خاطرات خودنوشت کیومرث پوراحمد 
به  نیستید« که  است و »شما که غریبه 
زبان  از  کرمانی  مرادی  هوشنگ  زندگی 
خودش می پردازد اما، در این سال های پس 
از انتشار کمتر کسی به سراغ این کتاب ها 
رفته و اصحاب رسانه به آن رجوع نکردند.

اساس  بر  رمان  قباًل هم   تشکری 
بار  این  اما،  است  نوشته  حقیقی  داستان 
به  ناشر  و  نویسنده  بین  با شکوفایی که 

وجود آمده است؛ سعید داستان همان سعید 
تشکری است و روایت ها گواهی حقیقت را 
می دهند. حقیقتی که از زاویه نگاه سعید در 
سال ۱355 و با بینش او در سال ۱۴۰۰ 
به  ِوسنی  در  نویسنده  می شود.  روایت 
دنبال این است که خواننده با تمام وجود 
از چشیدن طعم شیرین ادبیات لذت ببرد 
و قبل از هر چیز دیگری آن را احساس 
کند. او در این باره می گوید: ادبیات برای 
لذت بخشی به مردم است؛ اینکه مخاطب 

اثر را بخواند، نقد کند و لذت ببرد.
 بعضی از نویسندگان ادعا می کنند 
اما،  می نویسند  خود  ماندگاری  برای  که 
آدمی  هر  که  دارد  عقیده  تشکری  سعید 
لئو  می گوید:  او  است.  خود  دوران  برای 
اشمیت  امانوئل  داستایفسکی،  تولستوی، 
و... هنرمندان و نویسندگان بزرگی بودند 
و  می شناسند  را  آنها  نفر  چند  امروز  اما 
آثارشان را خوانده اند؟ من دردی دارم برای 
امروز می نویسم،  برای مردم  امروز، پس 

درد فردا را مردم فردا روایت می کنند.

بین  که  ست  ی  ه ا ژ ا و م  د مر
می شود.  تکرار  مدام  تشکری  سخنان 
می داند؛  گروه  چند  را  نویسندگان  او 
عده ای که برای خانواده خود می نویسند 
می خرند  خانواده  همان  را  آثارشان  و 
مردم  برای  ی،  عده ا نند.  ا می خو و 
می نویسند. بعضی عوام را به خود جلب 
را  کتابخوان ها  دیگر  بعضی  و  می کنند 
راضی نگه می دارند یعنی این آثار برای 
و  است  شده  نوشته  جماعت  کتابخوان 
به زردخوان ها کاری ندارد. و گروه آخر 
کسانی  هستند.  روشنفکر  نویسندگان 
سال ها  و  می نویسند  کائنات  برای  که 
بازار  روانه  را  خود  کتاب  تا  می گذرد 
کنند. مخاطب نوشته های سعید تشکری 
کتابخوان ها  برای  او  هستند.  دوم  گروه 
می نویسد و اعتقاد دارد که باید با صراحت 
تمام برایشان نوشت، به همین خاطر از 

بازگو کردن تمام حقیقت ابایی ندارد.
حذف  چیزی  »َوسنی«،  کتاب  در   
نشده و نویسنده بدون نگرانی از قضاوت 

شدن، راوی حال و روز نوجوانی خود است. 
حتی گاهی شاید رفتارهایی را بازگو کند 
که در عرف جامعه قبیح باشد اما، سعید کم 
و سن و سال باید آن را از سر می گذراند تا 
به مفاهیم عمیق تر در زندگی دست پیدا 
کند. او این رفتارها را اشتباه نمی داند بلکه 
جزئی از روند رشد خود به حساب می آورد.

تشکری اعتقاد دارد که صداقت برای 
مردم امر بسیار مهمی است. او معتقد است: 
نوجوانی که کتاب می خواند اما پایش به 
کوچه باز نشده و ادبیات کوچه و بازار را 
نمی داند، با خواندن کتاب من فضای کوچه 
و بازار را لمس می کند و متوجه خواهد شد 
که چگونه آدم های معمولی، انقالبی شدند.

که  بازخوردهایی  با  ارتباط  در  او   
می گوید:  دیده،  کتابش  چاپ  از  تاکنون 
خیلی از کسانی که کتاب من را خواندند، 
می گذارند  یادداشت  مجازی  فضای  در 
که ما را به آن روزها بردی و گذشته را 
زنده کردی. آن ها که نبودند هم به خاطر 
دور  نچندان  سال های  فضای  ترسیم 

تشکر می کنند.
 در بخش پایانی گفت وگو با سعید 
فرهنگ  امروز  احوال  درباره ی  تشکری 
کردیم.  کتاب صحبت  به  مردم  رجوع  و 
او تغییر ذائقه ی امروز جامعه را ناشی از 
سطحی نگری نمی داند بلکه آن را مرحله ی 
شبکه های  رشد  می کند.  تصور  ر  گذا
مجازی و ارتباط آسان مردم دنیا با یکدیگر 
باعث ایجاد هنر مرکب شده است و ساختار 
و شکل هنرها را دستخوش تغییر قرار داده 
است. امروزه اکثر مردم هنر را می فهمند و 
می شناسند. گسترش فضای مجازی حتی 
شغل ها و رشته های دانشگاهی را مرکب 
کرده و از مطلق گرایی فاصله گرفته شده 
مستثنی  قاعده  این  از  هم  کتاب  است، 
نیست و با زمانه تغییر می کند. همان طور 
که نوشته های آخر عمر تولستوی شباهتی 
به جنگ و صلح ندارد و تغییر می کند و 
بسیاری دیگر از نویسندگان به رمان های 
مینی مال روی می آورند، نوشته های امروز 

ما هم باید برای امروز باشد.

سعید تشکری:

 درد فردا را مردم فردا روایت می کنند

کتاب »دیپلماسی بازی های دیجیتال« منتشر شد
د  بنیا  - نا یر ا  - ن ا تهر
ی  نه ا یا ا ر ی  ی ها ز با ملی 
بازی های  »دیپلماسی  کتاب 
 ، سی م شنا مفهو  : ل یجیتا د
قلم  به  را  ارزیابی«  و  جایگاه 
اکبر نصراللهی رئیس دانشکده 
و  اجتماعی،  ارتباطات  علوم 
آزاد  دانشگاه  رسانه  مطالعات 
اسالمی و فرزانه شریفی مدیر 
انستیتو ملی بازی سازی منتشر 

کرده است.
فصل   ۷ در  کتاب  این   
واژه  ز  ا دیجیتال  بازی های 
تاریخچه،  اقتصاد  تا  شناسی 

بازی ها و مطالعه تحلیلی بازی های دارای بار ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی 
را شامل می شود.کتاب دیپلماسِی بازی های دیجیتال به عنوان نخستین اثر 
ملی در حوزه مطالعه سیاسی بازی های دیجیتال، ضمن ارائه مبانی نظری و 
گردآوری کاملی از دیدگاه های پژوهشگران داخلی و بین المللی این زمینه، 
یکی از مهم ترین عناوین بازی های سیاسی جهان یعنی بازی ندای وظیفه 

را تحلیل کرده است.
این اثر با رویکرد تلفیق دیپلماسی و بازی برای پژوهشگران بعدی به 
رشته تحریر درآمده است و مولفان آن براین باورند که ظرفیت بازی برای 
انتقال ایدئولوژی های فرامتنِی فرهنگی، دینی و اجتماعی بسیار عمیق و در 
عین حال گسترده است و باید تهدیدها و فرصت های توأمان این رسانه را 
با هم پذیرفت و از آن برای »بازنمایی مقتدرانه« در برابر »سوءبازنمایی« 
استفاده شود.مولفان  همچنین از غفلت و توجه ناکافی مسئوالن داخلی از 
ظرفیت بازی ها در پیگیری اهداف دیپلماتیک انتقاد کرده و گفته اند بازی 
های دیجیتال در سال گذشته میالدی بیش از ۱۱۰ میلیارد دالر درآمد و 

۲میلیارد و ۲۰۰میلیون نفر بازیکن داشته است.
بازی  رسانه  جایگاه  است:  آمده  کتاب  این  مقدمه  از  بخش هایی  در 
به مرحله ای رسیده است که در ایران در کنار ورود بازی سازی به عنوان 
یک رشته فنی به  دانشگاه و انستیتو ملی بازی سازی، »مطالعات بازی های 
ارتقای  انتقادی است، برای  دیجیتال« که معطوف به پژوهش و رویکرد 

بینش دانشجویان در این حوزه به  دانشگاه راه پیدا کند.

دیپلماسی جدید همه ابزارها را دربرمی گیرد
با خبرنگار  از نویسندگان این کتاب در گفتگو  اکبر نصراللهی، یکی 
فرهنگی ایرنا یکی از جدی ترین اهداف بازی های دیجیتال را پیگیری و 

آماده کردن شرایط برای نفوذ نرم در کشورهای اسالمی اعالم  کرد.
ناکافی  توجه  و  غفلت  از  انتقاد  با  تهران شمال  ارتباطات  گروه  مدیر 
مسئوالن از ظرفیت بازی ها در پیگیری اهداف دیپلماتیک گفت: این بازی 
ها به علت قدرت غوطه ورسازی بازیکنان، رویکرد تعاملی با مخاطب و در 
نتیجه اثرگذاری بر باور وی به عنوان ابزاری قدرتمند در دست نهادهای 

سیاست گذار دنیا به ویژه آمریکا قرار دارند.
وی با اشاره به تغییرات گسترده در ارتباطات و روابط بین المللی و بیان 
تمایزات دیپلماسی سنتی و مدرن تصریح کرد: دیپلماسی جدید، محدود به 
افراد و موضوع و ابزار و مکان خاص مثل سفارتخانه ها و وزارت امورخارجه 
نیست بلکه همه ابزارهای قدیم  و جدید به ویژه بازی ها را دربرمی گیرد.

 عالقه مندان برای تهیه و مطالعه کتاب دیپلماسِی بازی های دیجیتال 
نیز می توانند نسخه الکترونیک آن را از طریق فیدیبو دریافت کنند.

کالغ قصه گو »چهل قصه« تازه آورد
نسخه دوم مجموعه »چهل قصه« با روایت گری هنرمندان سرشناس 
و قصه گویان کانون، با نماد کالغ قصه گو از سوی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان منتشر شد.
به گزارش دنیای جوانان از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
کانون، نسخه دوم چهل قصه شامل ۴ دی وی دی و عروسک کالغ قصه گو 
است که به عنوان یک بسته آموزش قصه گویی از سوی کانون عرضه شده 
گروه های سنی خردسال، کودك،  برای  این ۴ دی وی دی  است.محتوای 
نوجوان و بزرگ سال ساخته شده و در آن هنرمندان نام آور کشور و قصه گویان 
کانون به اجرای قصه ها با تلفیق موشن و انیمیشن به مدت ۴۰۰ دقیقه 

پرداخته اند و دریچه ای تازه به دنیای قصه ها گشوده اند.
هنرمندانی همچون رضا کیانیان، ثریا قاسمی، احترام برومند، علیرضا 
خمسه، سروش صحت، اشکان خطیبی، گیتی خامنه، مصطفی رحماندوست، 
مجید قناد، سروش جمشیدی، سارا روستاپور، افسانه بایگان، سعید شیخ زاده، 
به  مجموعه  این  در  جهاندوست  بهاره  و  شجاع کاوه  اردالن  اصغرهمت، 
قصه گویی پرداخته اند.عالقه مندان می توانند نسخه دوم »چهل قصه« را هم 
اکنون از فروشگاه های کانون پرورش فکری در سراسر کشور و فروشگاه 

اینترنتی محصوالت کانون، تهیه کنند.

کتاب کوچه را ما جارو می کنیم منتشر شد
کتاب داستان کوچه را ما جارو می کنیم به نویسندگی علی اهلل سلیمی 
و تصویرگری هاله قربانی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به چاپ رسید. این کتاب قصه ی دختر کوچکی به نام »سپیده« 
است که وقتی متوجه بیماری پیرمرد رفتگر محله شان می شود با پول های 
تو جیبی خود برای او شال و کاله پشمی به عنوان هدیه  می خرد  و در یک 

روز طوفانی منتظر اوست تا بیاید و ادامه ماجرا ...
در بخشی از قصه ی کتاب کوچه را ما جارو می کنیم آمده است: »صدای 
زوزه ی باد از کوچه می آید. اما هنوز صدای جاروی پیرمرد نمی آید، نگران 
می شوم، با خودم می گویم: شاید یادش رفته امروز بیاید کوچه را جارو کند. 
آن هم امروز که از صبح باد و طوفان است و این همه برگ خشک و شاخه ی 

شکسته توی کوچه ریخته است.«
این کتاب در ۲8 صفحه تمام رنگی با شمارگان ۲هزار و 5۰۰ نسخه 
و قیمت ۱3هزار تومان برای گروه سنی »نوخوان« )۷+( منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

»م.موید«؛ دست گیر نوجوانان عالقه مند به شاعری

از  بلند  و  کوتاه  شعر  قطعه   ۷۲ دربردارنده  موید«  »م.  شعر  گزیده  کتاب 
مطالعاتی  میدان  شدن  تر  فراخ  برای  راهنمایی  می توان  را  مهدوی  محمدحسین  

نوجوانان خالق و صاحب ذوق شعر و شاعری برشمرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برای بهره مندی افراد صاحب ذوق 
و دارای استعداد شاعری و به ویژه نوجوانان عالقه مند به شعر امروز، کتاب گزیده 

شعر »م.موید« را منتشر کرده است.
در مقدمه این کتاب آمده است: مجموعه کتاب های »شعر ما« بیش و پیش از 
آن که حاصل طراحی و برنامه ریزی دست اندرکاران تولید کتاب های ویژه »نوجوانان« 

باشد، حاصل »رفتاِر« نوجوان اهل شعر و کتاب جوان امروز ایرانی است با شعر.
شاید همیشه چنین بوده اما امروزه برای ما بیش تر مشهود است که نوجوان 
که  آنان  و  دارند  استعداد سرودن  که  )آنان  و شاعری  ذوق شعر  و صاحب  خالق 
مجموعه شعرها و دیوان ها کتاب های بالینی آنهاست اگر نه بیش تر دست کم 
توامان با آثاری که مشخصا ذیل عنوان »شعر نوجوان« منتشر می شوند مجموعه 
آثار غیر دسته بندی شده برای طیف سنی خود را نیز می خوانند و از آنها لذت می 

برند و این البته امر چندان عجیبی نیست...
افزون بر این وقتی نوجوان امروز به طور وسیع با تکنولوژی های نوظهور به 
ویژه در عرصه رسانه مرتبط است قطعا نمی تواند و نباید از جهت دانش و بینش 
میدان  کردن  تر  فراخ  به  که  است  طبیعی  و  بماند  خالی  دست  ادبی  و  فرهنگی 

مطالعاتی اش همت بگمارد...
هم چون  بلند  و  کوتاه  شعر  قطعه   ۷۲ دربردارنده  موید  م.  شعر  گزیده  کتاب 
»ناگهان«، »داستاِن درخِت توت«، »آیا در شبی روشن«، »به تنهایی این ها رشک 
»دستاری  نیست«،  مادرم  »می دانم  شناخته ام«،  را  »تو  بار«،  سه  »چرا  می برم«، 

ارغوانی«، »هم همانی تو و هم همینی« و... است.
گزیده اشعار م. موّید به انتخاب فاطمه ساالروند در 9۶ صفحه برای نوجوانان 

باالی ۱5 سال به چاپ رسیده است.
در شعر »بی لبخنِد تو هرگز باران نمی بارد« در این کتاب می خوانیم:

باران/ می رود و می بارد/ پروازکنان و می بارد/ با من و بی من و می بارد/ با ُگل 
و بی ُگل و می بارد/ با لبخنِد تو و بی لبخنِد تو می بارد/ اّما چون می بارد/ بی من 
نمی بارد/ بی ُگل نمی بارد/ بی لبخنِد تو نمی بارد/ بی لبخنِد تو!؟ / هرگز! / انگشتانی 

بلند دارد/ با انگشتانی بلند می بارد/ رو به آسمان/ لبخنِد تو...
این کتاب در فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فروشگاه 
اینترنتی محصوالت کانون و فروشگاه های محصوالت فرهنگی هنری در دسترس 

عالقه مندان قرار دارد. 
محمدحسین مهدوی )م.موید( در هفتم تیر ماه ۱3۲۲ در نجف در خانواده ای 
اهل شعر و ادبیات، از پدری الهیجی و مادری رودسری به دنیا آمد. از پدرش )آیت 

اهلل حاج شیخ محمد مهدوی الهیجی( دیوان شعری به یادگار مانده است.
به  موفق  آفتابگردان  اما  گلی  عنوان  با  کتابش  برای   ۱38۲ سال  در  موید 
دریافت جایزه نخست کتاب سال شعر ایران از سوی معتبرترین جایزه  غیر دولتی 

شعر ایران ) کارنامه( شد.
وی همچنین در مهر ۱395 از سید عباس صالحی وزیر وقت ارشاد و فرهنگ 

اسالمی، به پاس سالها فعالیت ادبی اش نشان درجه یک هنری دریافت کرد.
کجاست؟،  تو  آفتابگردان،  اما  گلی  ماه،  لبخند  با  مگر  شعرهای  مجموعه 
سیماب های سیمین، پروانه بی خویشی من، بی خوانش پرندگان، نرگس هنوز، سه 
تاج محل،  به سپیدی  آبی،  پندار  بار می گویم گل سرخ، دستاس هنوز می چرخد، 
درخشش شبانه سیب سیاه، غزلواره های هزار، آوند، ساعت هنوز گل سرخ است و 

مجموعه نثر حسین علی تاکنون از موید به چاپ رسیده است.

مردم به کتاب نیاز ندارند؟!
دانشگاهی  پزشکی  علوم  کتاب  ناشران  فرهنگی  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
در نقد نگاه تدوین گران مشاغل ُپر خطر و تعطیلی کتاب فروشی ها، می گوید: توقف 
فعالیت کتاب فروشی ها، خطای راهبردی و انتقال این پیام به جامعه است که »مردم 

شما به کتاب نیاز ندارید«.
فرهاد تیمور زاده، مدیرمسئول و رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب 
علوم پزشکی دانشگاهی  با ابراز گالیه مندی از توقف فعالیت ۱۰ روزه کتاب فروشی ها 
به دلیل اوج گیری مجدد کرونا بیان کرد: به عنوان فعال حوزه نشر و پزشک، از ستاد 
ملی کرونا و مسئوالن تشکر می کنم که بعد از یک سال، دست ِ کم واژه کتاب را در 

فهرست مشاغل سطح بندی مشاغل وارد کرده اند!
 وی آشتی بصری با کتاب را مهم ترین مقدمه کتابخوانی مردم دانست و افزود: 
کتاب فروشی ها محل ُپرتراکم و ُپر رفت و آمدی نیستند؛ عالوه براین وقتی بحث کتاب  
و کتابخوانی و امکان دسترسی به کتاب وجود داشته باشد، می توان امید وار بود، یکی 

از سرگرمی های مردم در دوره کرونا، کتابخوانی باشد.
همواره  کتاب فروشی ها  قابل توجه  خلوتی  افزود:  تیمورزداه  انتشارات  مدیر 
به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح بوده و نباید بابت تراکم جمعیت در این مراکز 
باید  باشند،  متراکم  ندرت  به  البته  کتاب فروشی  هایی،  اگر  حتی  اما  بود.  نگران 
به  کشرور،  در  کرونا  چهارم  موج  اوج گیری  ایام  در  مردم  آیا  پرسید؛  معترضانه 
قطعات  انواع  فروشگاه  کارواش،  تعمیر گاه خودرو،  دامپزشکی،  فروشگاه  عطاری، 
خودرو و البته پاساژ های تخصصی الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر، 
تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر آگهی تبلیغاتی نیاز مبرم دارند؟ مردم به 
فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی نیاز دارند، اما به کتاب فروشی که مرکز ارائه 

دهنده مصالح ساخت اندیشه است نیاز ندارند؟!
تیمورز اده با طرح این پرسش که براساس چه استداللی تصمیم به تعطیلی 
کتاب فروشی گرفته شده است، ادامه داد: ادامه فعالیت مشاغلی که در گروه یک، 
فهرست شده اند به دلیل حجم جمعیت هیچ توجیهی ندارد و باید تعطیل شوند؛ چراکه 
ادامه فعالیت آن ها هیچ توجیهی ندارد. بی تردید برای ادامه ارائه خدمات فرهنگی 
کتاب فروشی ها می توان مشابه شعب بانک ها، شیوه نامه های بهداشتی ویژه و با توجه 
به متراژ تدوین کرد. تکرار می کنم؛ در حالت عادی کتاب فروشی ها خلوت است، 

بنابراین در شرایط کرونایی فاصله اجتماعی به خودی خود وجود دارد. 
راهکارهای  به کارگیری  ضرورت  درباره  تیمو رزاده،  انتشارات  مدیر مسئول   
این صنف در یک سال  و کار کتاب فروشی ها در شرایطی که  جایگزین در کسب 
از ظرفیت های  کتاب فروشی ها  برخی  البته  گفت:  آشنا شده،  محدودیت ها  با  اخیر 
فضای مجازی استفاده کردند؛ اما باید توجه داشته باشیم موضوع فعالیت فیزیکی 
کتاب فروشی در دوره کرونا با موضوع بهره مندی از فضای مجازی مانعه الجمع نیست.

شیوا مقانلو، نویسنده و مترجم با اعالم 
خبر چاپ نسخه فارسی جدیدترین اثر کازوئو 
ایشی گورو، نویسنده ژاپنی و برگزیده جایزه 
نوبل ادبیات تا پایان هفته، گفت: این کتاب 
که »کالرا و خورشید« نام دارد یک »شازده 

کوچولو«ی مدرن است.
 ۱399 اسفند  روزهای  آخرین  در   
نام  با  گورو  ایشی  کازوئو  اثر  جدیدترین 
و  نشر شد  بازار  راهی  خورشید«  و  »کالرا 
باالفاصله شاهد آن بودیم که تالش برای 
انجام ترجمه های مختلف این اثر در دنیا آغاز 
شد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود و 
بعد از انتشار شاهد این بودیم که مترجمان 
مختلفی به سمت ترجمه این اثر رفتند که 
نخستین آن با ترجمه شیوا مقانلو از سوی 
نشر نیماژ زیر خط چاپ رفته است و تا پایان 

هفته راهی بازار نشر می شود.
انتشار  از  بعد  ماه  یک  حدود  تقریبا   
»کالرا و خورشید« به زبان انگلیسی، این اثر 
به فارسی ترجمه و آماده انتشار است؛ کمی 

درباره روند سریع چاپ اثر توضیح دهید.
با  همزمان  نیماژ  نشر  در  همکارانم 
اجرائی  و  فنی  نظر  از  ترجمه،  کار  شروع 
و  بهترین  به  بتوانیم  ما  تا  بودند  آماده 
به  را  کتاب  این  ممکن  شکل  سریع ترین 
بازار عرضه کنیم. از این رو در همان زمان 
با شروع کار من، کارهای طراحی جلد اثر 
انجام شد تا اینکه بعد از اتمام ترجمه کتاب 
را برای مجوز ارسال کردیم. در واقع منتظر 
نظر  از  کتاب  آمد،  که مجوز  زمانی  بودیم 
تا  باشد  آمده  ویرایش  و  نمونه خوانی  جلد، 
به سرعت آن را منتشر کنیم. در اینجا این 
مژده را به دوستان می دهم که این کتاب 
تا پایان هفته جاری در بازار کتاب عرضه 

خواهد شد.
 مشخص بود که این کتاب با استقبال 
مترجمان و ناشران روبه رو می شود؛ چه شد 

که شما به سمت ترجمه این اثر رفتید؟
برای ترجمه این اثر چند دلیل داشتم؛ 
نخست اینکه من هم مانند دوستان مترجم و 
ناشر اخبار روز دنیا را دنبال می کنم و متوجه 
شدم که کتاب جدید ایشی گورو )بعد از جایزه 
نوبل( به زودی وارد بازار خواهد شد. این خبر 
به عنوان یک مخاطب حرفه ای  برای من 
ادبیات جذاب بود. از این رو، دو یا سه روز 
از  شد،  عرضه  دنیا  در  کتاب  اینکه  از  بعد 
سوی یکی از دوستانم کتاب به دست من 
از همان روز رسانه ها جهان  رسید و دقیقا 
شروع به تولید خبر و مطلب درباره این کتاب 
کردند. بنابراین این کتاب خیلی زود به یکی 
از موضوعات مهم اخبار حوزه کتاب تبدیل 
شد و فضای مجازی، مجالت و سایت های 

معتبر ادبی به آن پرداختند. به نظرم اخبار 
مربوط به این کتاب در دنیا رکورد شکست.

 دلیل شما چیست؟
در همان هفته اول هر روز و هرشب 
تمام روزنامه های و خبرگزاری ها درباره این 
کتاب مطلب نوشتند. در واقع می توانم بگویم 
که در عرض سه چهار روز نقدهای مختلف 
بر این کتاب شروع شد و این در نوع خودش 

بی سابقه بود.
تاثیرگذار  ترجمه شما  در  نقدها  این    

بود؟
مطالعه  با  همزمان  من  شک.  بدون 
می خواندم.  نیز  را  نقدها  این  اثر،  ترجمه  و 
در آنجا متوجه نکته جالبی شدم که ایشی 
یک  به  دوباره  نیز  کتاب  این  در  گورو 
مربوط  و  علمی-تخلیلی  تا حدی  مضمون 
به جهان دیستوپیا برگشته، یعنی آن جهان 
دنیای  انگار  واقع  در  که  پادآرمان شهری 
امروزند  مثل  چیزها  خیلی  است:  جدیدی 
مثال  و  شده  عوض  هم  چیزها  خیلی  اما 
ربات ها دارند در کنار ما زندگی می کنند و 
انسان انقدر دچار تنهایی و سرگشتگی شده  
که برای دوستی به ماشین پناه آورده است.

 آیا چنین نگاهی در آثار قبلی او نیز 
وجود داشت؟

این مضمون به نوعی دیگر در رمان 
»هرگز رهایم نکن« نیز وجود داشت؛ اما به 
نظر می رسد در کار جدید بیشتر زیر متنی 
همان  که  اصلی  بحث  طرح  برای  است 
تنهایی انسان هاست و مشکالتی که انسان 
خودش برای خودش به وجود می آورد. یعنی 
ربات ها و پیشرفت های علمی یا تخیلی شان 
اصال مرکز و پایه داستان نیست. اما در کل 
و با توجه به اینکه من به حوزه های ادبیات 
ژانری، ژانر علمی - تخیلی و به خصوص 
زیرشاخه دیستوپیا عالقه مند هستم، احساس 
کردم که ترجمه این اثر از این لحاظ می تواند 

برای من و مخاطب جالب باشد.

 ترجمه چقدر زمان برد؟
آغاز  اسفند   ۱8 را  کتاب  این  ترجمه 
انتشار  از  بعد  روز  سه  یا  دو  یعنی  کردم، 
را تحویل  بعد آن  دنیا و ۲۷ روز  کتاب در 
ناشر دادم. من برای روند کارم تعداد صفحه 
مشخص کردم؛ و به این نتیجه رسیدم که 
تعطیالت  از  بعد  را  کتاب  این  بخواهم  اگر 
عید به ناشر تحویل دهم باید روزی ۱۴-۱3 

صفحه کار کنم.
دلیل این عجله چه بود؟

برخی  طبیعتا  خب  ینکه  ا نخست 
کتاب  این  سمت  به  هم  دیگر  همکاران 
بعدها  که  نمی خواستم  طبعا  و  می روند 
بگویند مقانلو بعد از ترجمه این اثر از سوی 
دوست دیگری، به سراغ این اثر رفته است. 
کالس های  چون  اینکه،   دیگر  مهم  نکته 
عالوه  و  دارم  زیادی  آنالین  و  خصوصی 
نشر  ترجمه  بخش  دبیر  عنوان  به  آن  بر 
نیماژ مسئولیت سنگینی روی دوشم است، 
را  دیگر  کتاب  تولید  پروژه  دو  همچنین  و 
هم نظارت می کنم )که ان شاهلل به وقتش 
رونمایی می کنیم( پس می دانستم که اگر تا 
پایان تعطیالت ترجمه این اثر را تمام نکنم، 
دیگر برای ترجمه زمان کافی ندارم؛ بنابراین 
تصمیم گرفتم طبق برنامه ریزی جلو بروم و 
خوشحالم که این اثر در زمان مشخص شده، 

تمام و آماده انتشار شد.
 درباره موضوع و داستان رمان کمی 

توضیح دهید.
ایشی گورو مثل کتاب های قبلی خود 
در این کتاب نیز یک مضمون تکان دهنده، 
عمیق و فلسفی را با یک زبان ساده و نسبتا 
کتاب  این  راوی  است.  کرده  بیان  سلیس 
که کالرا باشد،  یک ربات است؛ رباتی که 
نهایت  با  نمونه های مشابه خود  مثل سایر 
این است که  دقت طراحی شده  و شغلش 
خیلی  مفهوم  این  باشد.  انسان ها  دوست 
غمگینی است. ایشی  گورو در این اثر دارد 

به دنیایی اشاره می کند که از جهاتی شبیه 
حال حاضر و جهان کروناست. یعنی بچه ها 
مانده اند  خانه ها  در  همه  نمی روند؛  مدرسه 
از طریق موبایل درس می خوانند، خیلی  و 
ارتباطی ندارند، البته زندگی بیرون کم وبیش 
از  نسلی  جهان  این  در  است.  جریان  در 
آدم های مصنوعی شبیه به آدم های واقعی 
این است که  ساخته شده اند که شغل شان 
دوست بچه ها باشند و آن پدر و مادر هایی 
مصنوعی  آدم های  دارند،  مالی  توانایی  که 
انسان های  می خرند.  فرزندان شان  برای  را 
مصنوعی باهوش هستند، قابلیت هایی دارند 
و می توانند بر اساس آن قابلیت ها به بچه ها 

کمک کنند تا به دوران بزرگسالی برسند.
مفاهم  کتاب   این  در  گورو  ایشی 
می کند.  بیان  گذرا  صورت  به  را  مختلفی 
شاید او روی هیچ موضوعی تمرکز خاص 
و زیادی نداشته باشد؛ اما با ذکر آن نمونه 
به ما ضربه می زند و ما خودمان هستیم که 
باید بفهمیم در آن دنیا چه اتفاقات عجیبی 
نشانه هایی  اثر  این  در  ما  می دهد.  رخ 
می بینیم و متوجه می شویم که این جهان 
این  از  است.  شده  طبقاتی  خیلی  مدرن، 
رو، بچه ها به دلیل قرار گرفتن در طبقات 
یکسانی  آموزش های  نمی توانند  مختلف 
دانشگاه  به  رفتن  امکان  همه  و  ببینند 
ندارند. ما در این اثر پدر و مادرهایی را هم 
می بینیم که از هم جدا هستند. خانواده هایی 
دور و سرد، و جامعه ای طبقه بندی شده؛ اما 
تمام این آدم ها به نوعی مساله شان عشق و 
دوست داشتن است. آنها هر کاری می کنند، 
به این بهانه و به این دلیل است تا عشق و 
عالقه شان را نشان دهند؛ اما اتفاقا همین 
کالرایی که انسان نیست در مسیر انتخابی 
قرار می گیرد که نشان می دهد شاید از همه 
انسان ها عاشقانه تر نگاه می کند و اوست که 

معنی واقعی عشق را فهمیده.
به  توجه  با  پایانی؛  سوال  عنوان  به   
تعریفی که کردید، این کتاب می تواند طیف 
آیا چنین  باشد؛  داشته  مخاطب گسترده ای 

است یا رده سنی مشخصی دارد؟
از نظر من این اثر یک کتاب باشکوه 
مشخصی  سنی  رده  که  است  ساده ای  و 
سنین  تا  کم  سنین  از  مخاطبان  و  ندارد 
کنند.  برقرار  ارتباط  آن  با  می توانند  باال 
من این را در پشت جلد کتاب نیز آورده ام؛ 
»شازده  یک  نوعی  به  کتاب  این  شاید 
کوچولو«ی مدرن باشد. در واقع این کتاب 
آدم  و  امروزی  انسان های  ما  دنیای  دارد 
بزرگ ها را از دریچه چشمی کوچک بیان 
می کند که نگاهش دقیق و همدل است و 

جزو جهان ما نیست.

شیوا مقانلو:

کالرا و خورشید به نوعی یک »شازده کوچولو«ی مدرن است
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تصویری جالب و دیده نشده از خانواده احمد شاملو در سال های کودکی او
اختصاصی دنیای جوانان

من از تو
چیز زیادی 

نخواستم هرگز

ناصر حامدی

همین که مونس جانم شوی مرا کافی ست
دوباره تاب و توانم شوی مرا کافی ست

قسم به جان عزیز تو حال من خوب است
فقط کمی نگرانم شوی مرا کافی ست

همین دو روز که گاهی کنار هم هستیم
دو بوسه روی لبانم شوی مرا کافی ست

مریضم و تو به هر حال دلبری بلدی
مراقب ضربانم شوی مرا کافی ست

من از تو چیز زیادی نخواستم هرگز
اگر خدای جهانم شوی مرا کافی ست
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پیام دهکردي به کرونا مبتال شد

پیام دهکردی بازیگر، کارگردان 
البته  که  تئاتر  سابقه  با  مدرس  و 
سینمایي  آثار  در  درخشان  حضوري 
روزها  این  و  دارد  هم  تلویزیوني  و 
سریال  یک  در  نقش آفرینی  مشغول 
بود، به بیماري کرونا مبتال شده است. 

او در این رابطه گفت: مشغول فیلمبرداری 
یک سریال بودیم و ۲ روز قبل تست کامل برای کرونا دادم و مشخص 

شد که به این ویروس مبتال شده ام. 
در حال حاضر داروها را مصرف و روند درمان را طی می کنم. ما 
بازیگران به دلیل داشتن گریم نمی توانیم از ماسک استفاده کنیم و به 

همین دلیل بی دفاع هستیم و کارمان جزو مشاغل سخت است.
 در عین حال نمی توانیم کار هم نکنیم زیرا زندگی مان را از این 

طریق تامین می کنیم.

امیر آقایي در خط نجات قرار گرفت

آهنگرانی  پگاه  و  آقایی  امیر 
خط  نه  شقا عا سی  سیا یلر  تر به 
حید  و نی  ا د گر ر کا به   ، ت نجا

پیوستند.  موسائیان 
با ادامه پیش تولید فیلم سینمایی 

خط نجات، به تهیه کنندگی آزیتا موگویی و 
بازیگران  کارگردانی وحید موسائیان اولین 
آقایی و پگاه آهنگرانی قرار است جلوی  امیر  این پروژه معرفی شدند. 
این پروژه آغاز  آینده فعالیت شان در  از ماه  دوربین خط نجات بروند و 

می شود. 
این فیلم با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و بخش خصوصی تولید 
بازیگري  به  روزها  این  که  آقایي  امیر  که  است  ذکر  به  می شود. الزم 
بسیار پرکار تبدیل شده، چندي پیش بازي در فیلم سینمایي خائن کشي 

به کارگرداني مسعود کیمیایي را به پایان رسانده است

فرزاد فرزین داور آواي جادویي شد

موسیقی  دیابی  استعدا مسابقه 
آوای جادویی روز گذشته هیات داوران 
چهره هایي  اتفاقا  و  شناخت  را  خود 
محبوب و شاخص در این هیات حضور 

خواهند داشت.
 فرزاد فرزین خواننده موفق موسیقي 
عرصه  در  اخیر  سال هاي  در  که  کشور 
بازیگري نیز بسیار پرکار بوده و این روزها سریال ملکه گدایان را هم 
در حال نمایش دارد یکي از داوران اصلي این مسابفه است و محمد 
علیرضا  و  یزدانی  رضا  خواجه امیری،  احسان  صادقی،  رضا  اصفهانی، 
افکاری دیگر چهره هایي هستند که به عنوان مربی داور در این مسابقه 
استعدادیابي حضور خواهند داشت. الزم به ذکر است که این برنامه از 
تولیدات شبکه نمایش خانگي به شمار مي رود و جزئیات آن به زودي 

اعالم خواهد شد.
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شهاب حسیني و تور دور دنیا

فیلم  اکران  ادامه  با  همزمان 
سینمایي آن شب در آمریکا، قرارداد 
به  تجر نخستین  عمومی  یش  نما
بازي  با  اهری  کورش  کارگردانی 
درخشان شهاب حسیني در ۱5 کشور 
و منطقه دنیا نهایی شد. این فیلم که 

سینمایی  رسمی  مشترك  تولید  نخستین 
از ۴ دهه اخیر است، پیش تر پخش کننده های  ایران و آمریکا در بیش 

خود را در آمریکای شمالی و بریتانیا شناخته بود.
 فیلم در ایران هم به نمایش عمومی درآمد و قرار است در آینده 
فرانسه،  ایتالیا،  آلمان،  برود.  پرده  کنار جهان روی  و  در گوشه  نزدیک 
هلند، اتحادیه کشورهای مستقل همسود، لهستان، استرالیا و نیوزیلند و 
آمریکای التین دیگر کشورها و مناطق جهان هستند که به زودي شاهد 

اکران آن شب خواهند بود.
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همراه با مردي که سه بار نقش مصدق را بازي کرد!
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محمد حسین زاده

شخصیت هاي  از  مصدق  دکتر 
برجسته و ماندگار تاریخ کشورمان به 
از جمله چهره هایي  او  شمار مي رود. 
شورای  مجلس  دوره   8 نماینده  بود. 
دوره   ۲ و  وزیر  ر،  ندا استا ملی، 
نخستین  و  بود  ایران  نخست وزیر 
رشته  دکترای  مدرك  دارنده  ایرانی 
سال  در  مصدق  دکتر   است.  حقوق 
در  و  رسید  نخست وزیری  به   ۱33۰
کرد.  ملی  را  ایران  نفت  قدم،  اولین 
است  بازیگری  تنها  آئیش  فرهاد 
دکتر محمد  نقش  تاکنون سه بار  که 
مصدق را بازی کرده است. او اولین 
راپورت های  نمایش  در  بازی  با  بار 
شبانه دکتر مصدق، کار اصغر خلیلی در 
نقش دکتر محمد مصدق روی صحنه 
رفت و بعد از آن هم همین نقش را 
در فیلم تختی ساخته بهرام توکلی ایفا 
کرد. آئیش اخیرا در فیلم خائن کشی 
تازه ترین کار مسعود کیمیایی نیز در 
نقش این سیاستمدار ، مقابل دوربین 

قرار گرفته است.
نند  ما مردی  نقش  در  بازی 
نیست.  ساده  مصدق  محمد  دکتر 
سیاستمداری که برای عده ای رنگی از 
اسطوره دارد و از سوی دیگر نزدیکی 
دوره حیات او به دوره زندگی ما سبب 
می شود تا کار بازیگر دشوارتر هم شود 
خاطره  در  شخصیت  این  هنوز  زیرا 
بخشی از مردم ما زنده و حاضر است. 
فرهاد آئیش اما درباره دشواری بازی 
جوانان  دنیاي  به  مصدق  نقش  در 
گفت: بازی در چنین نقشی، مسئولیت 
او  بازیگر می گذارد.  بر دوش  بزرگی 
باید تالش کند به محبوبیت و دوره 
تاریخی آن شخصیت وفادار باشد و به 

او خیانت نکند. این احساس مسئولیت 
در ناخودآگاه من است.

این بازیگر، بزرگترین چالش خود 

را برای بازی در نقش مصدق، نزدیکی 
و  می داند  او  شناختن  و  مرد  این  به 
اضافه می کند: همیشه برای بازی در 
نقش افراد واقعی نگرانی داشته ام چون 
همواره می کوشم نقش را در خودم پیدا 
کنم و ممکن است نتوانم بسیاری از 
شخصیت های تاریخی را در خود بیابم.

او که اولین بار با بازی در نمایش 
در  مصدق  دکتر  شبانه  راپورت های 
صحنه  روی  سیاستمدار  این  نقش 
برای  می کند:  یادآوری  است،  رفته 
3ماه  مدت  به  نمایش  آن  در  بازی 
در دنیای مصدق غرق شدم و تالش 

مختلف  جنبه های  از  را  او  کردم 
روانشناسی هم بشناسم نه اینکه فقط 
کنم.  تمرکز  سیاسی اش  زندگی  بر 

تالش کردم به کمک شنیده هایم، با 
دیدن  تصمیمات سیاسی اش،  تحلیل 
عکس ها و فیلم های اندکی که از او 
با شنیدن  و همینطور  مانده  بر جای 
شوم.  نزدیک  او  به  سخنرانی هایش 
را  نقش  این  است  قرار  که  بار  هر 
او  عکس های  مدت  تمام  کنم  بازی 
در  می کنم،  نصب  اتاقم  دیوار  بر  را 
لپ تاپم تصاویر او را به صورت اسالید 
را  حتی عکس هایش  می کنم.  تماشا 
بر دیوار پشت صحنه تئاترمان، نصب 

کرده بودم. 
اما چرا فرهاد آئیش برای بسیاری 

در  بازی  اولین گزینه  کارگردان ها  از 
معتقد  او  خود  است؟  مصدق  نقش 
است این موضوع به دلیل شباهت های 
ظاهری است و مي گوید: از چند زاویه 
هستم.  ایشان  شبیه  خیلی  دوربین، 
فیلم  روبرو  از  باشد  قرار  اگر  البته 
پیدا  نیاز  بیشتری  گریم  به  بگیرند، 
می کنیم. از گریمی که در فیلم آقای 
کیمیایی داشتم، راضی بودم و حس 
می توانم  گرفتم.  آن  از  خوبی  خیلی 
ظرافت های  از  بسیاری  کنم  ادعا 
می شناسم،  ا  ر مصدق  شخصیت 
و...  عصبانیتش  آرمان گرایی هایش، 
می شده  برآشفته  زمانی  چه  می دانم 
یا بیماری اش چرا عود می کرده است.

جزو  که  هنری  چهره  ین  ا
دوستداران جدی مصدق است، درباره 
و  بهترین  او  می گوید:  عالقه  این 
بزرگترین سیاستمدار گذشته ما بوده 
ناکامی اش برای همه  که شکست و 

ما دردناك است.
یکی از مشکالت ما نبود اسناد 
و مدارك کافی درباره شخصیت ها و 
وقایع تاریخی است و همین موضوع 
قرار  که  بازیگری  برای  را  کار  شاید 
تاریخی  شخصیت  یک  نقش  است 
فرهاد  کند.  دشوارتر  کند،  بازی  را 
می دهد:  توضیح  باره  این  در  آئیش 
زیادی  سیاسی  اسناد  مصدق  درباره 
وجود دارد. تمام سخنرانی دادگاهش 
بر  از  را  الهه  در  را  سخنرانی اش  یا 
در  ظرافت هایی  چه  می دانم  هستم، 
تک تک  است.  بوده  صحبت هایش 
واژگانش را از حفظ هستم. ویدیوهای 
خیلی کمی از مصدق وجود دارد. فیلم 
کوتاهی از او باقی مانده که در آمریکا 
با رئیس جمهوری این کشور دیدار دارد 
و از ظاهرش پیداست که دچار کمردرد 

بوده است. حتی همین فیلم کوتاه هم 
این شخصیت  بدن  زبان  شناخت  به 
متاسفانه  ولی  می کند  کمک  خیلی 
داریم،  کمی  خیلی  فیلم های  چون 
بیشتر بر عکس ها تکیه کرده  و تالش 

کردم شخصیت او را کشف کنم.
دیگر  یکی  درباره  آئیش  فرهاد 
در  بازی  برای  خود  چالش های  از 
تئاتر  در  می دهد:  توضیح  نقش  این 
نزدیک  او  به صدای  نتوانستم  خیلی 
کیمیایی  آقای  فیلم  در  ولی  شوم 
د  یجا ا بیشتری  نزدیکی  نستم  توا
کنم  صداسازی  نمی خواستم  کنم. 
به  کاراکتر  خود  داشتم  دوست  بلکه 
پیدا  دست  خویش  درست  صدای 
مصدق  گفتار  و  سخنرانی  نوع  کند. 
انشا  حالت  که  می شناختم  خوب  را 
داشت. جمالت او بسیار طوالنی بود 
در حالی که سیاستمداران جهان امروز 
آموخته اند مفاهیم موردنظر خود را در 
ارائه دهند  جمالتی کوتاه و با مکث 

می کوشند  مفاهیم  کردن  باز  با  و 
کنند  برقرار  مردم  با  بهتری  ارتباط 
اما  داشت  را  خود  شیوه  ولی مصدق 
جمالت طوالنی او گاهی کار را برای 
بازیگر دشوار می کند. به همین دلیل 
روشنفکران،  برخالف  می کنم  فکر 
مردم عادی لزوما از سخنرانی هایش 
تاثیر نمی گرفتند بلکه بیشتر تحت تاثیر 
تصمیم های  و  عملکرد  شخصیت، 
سیاسی او بودند و البته تاثیر به سزای 
او بر روشنفکران زمان خودش انکار 

نشدنی است.
در  ما  کمبودهای  از  یکی  شاید 
نند  ما شخصیت هایی  به  پرداختن 
محمد مصدق این است که بیشتر بر 
تصویر بیرونی آنان تمرکز می کنیم و 
کمتر به وجوه انسانی شان، درونیات، 
دردها و تنهایی های آنان می پردازیم 
معتقدند  برخی  مثال  آنکه  حال  و 
مصدق در آخرین دادگاه خود خسته 
و خواب آلود بوده ولی کمتر کسی با 

این نگاه به او نزدیک شده و به این 
پرداخته  او  حال های  و  حس  گونه 
است. فرهاد آئیش هم نزدیک شدن به 
جهان انسانی این شخصیت ها را بسیار 
به جا می داند و در این زمینه می گوید: 
سعی  شبانه  راپورت های  نمایش  در 
دخترش  و  مصدق  رابطه  به  کردیم 
بپردازیم که البته برایم چالش زیادی 
داشت اما درباره اینکه گفته می شود 
خسته  دادگاهش  جلسه  در  مصدق 
بود و خوابش می آمده، باید بگویم او 
همیشه قدری مریض احوال بود. شاید 
از جمله افرادی بود که با فکر می توانند 
بیشتر  با تمرکز  بیمار کنند و  را  خود 
بر بیماری می توانند بیماری خود را به 
اینگونه  ببرند.  باال  تصاعدی  صورت 
ناخودآگاه  طور  به  است  ممکن  افراد 
بر بیماری شان کنترل داشته باشند به 
همین دلیل بسیاری از دشمنان مصدق 
معتقدند او خود را به بیماری می زده 
در حالیکه واقعا مریض می شده است.

فرهاد آئیش در پایان با تشریح 
آخرین  در  مصدق  حال  و  حس 
مصدق  می گوید:  دادگاهش  جلسه 
و  نداشت  باور  دادگاه  آن  به  اصال 
دلیل  تنها  غیرقانونی می دید.  را  آن 
به  اجبار  دادگاه  آن  در  حضورش 
دفاع بود و امید داشت که شاید این 
می دانست  بماند.  تاریخ  در  دفاعیه 
هند  خوا چه  ه  دگا دا در  حاضران 
ن  یشا حرف ها نست  ا می د  . گفت
چقدر بیهوده است و به همین دلیل 
می گفت  می رفت.  سر  حوصله اش 
ین  ا در  لمللی  بین ا نین  ا قو وقتی 
ما  بر  وای  نمی شود،  رعایت  دادگاه 
دادگاهی  چنین  در  می خواهیم  که 
ست  می خوا گر  ا یم.  شو کمه  محا
ترجیح  ولی  بماند  بیدار  می توانست 
با  گاهی هم  و  ببرد  خوابش  می داد 
صحبت کردن و خندیدن با وکیلش، 
می داد  دادگاهی  به  متقابل  پاسخی 

که به او بی احترامی می کرد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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ــن  ــه چندی ــال و در حالي ک ــوروز امس ن
ــف  ــبکه هاي مختل ــتاره را از ش ــریال پرس س
تلویزیونــي شــاهد بودیــم، در کنــار ســریال 
موفــق نــون.خ ایــن ســریال نــوروز رنگــي به 
کارگردانــي علــي مســعودي )علي مشــهدي( 
بــود کــه بیــش از ســایرین موردتوجــه قــرار 
ــي  ــه عل ــان داد ک ــر نش ــار دیگ ــت و ب گرف
مســعودي کــه سالهاســت در قامت نویســنده 
ــه  ــدر ذائق ــیده اســت، چق ــز درخش ــار طن آث
مخاطــب را مي شناســد. یکــي از بازیگــران 
اصلــي ایــن ســریال، یوســف تیمــوري 
بــود کــه در ســال هاي اخیــر کم کارتــر 
ــد  ــر مي رس ــه نظ ــي ب ــده ول ــته ش از گذش
کــه بازي هــاي قابل توجــه او در همیــن 
انــدك  آثــار هــم بــه شــدت موردتوجــه قــرار 
ــا  ــو ب ــوری درگفتگ ــف تیم ــرد. یوس مي گی
دنیــاي جوانــان از نقــش خود در این ســریال 
کــه قــرار بــود شــخصیت آمیتاب بچــن 
ــون  ــم قان ــد( در فیل ــینماي هن ــطوره س )اس
ــه  ــای ده ــن فض ــد و همچنی ــی کن را تداع

مي گویــد.  ۶۰
ــی  ــاره نقــش دای یوســف تیمــوری درب
ــت:  ــی گف ــوروز رنگ ــریال ن ــود در س محم
ــن  ــم و ســریال هایی کــه پیــش از ای در فیل
ــته ام  ــپ داش ــدی تی ــر کم ــرده ام کمت کار ک
ــت،  ــوده اس ــت ب ــدی موقعی ــتر کم و بیش
رنگــی  نــوروز  ســریال  در  درحالی کــه 
نقشــم در فضــای کمــدی تیــپ اســت. 
زحمــت زیــادی داشــت کــه ایــن شــخصیت 

چگونــه در کنــار شــخصیت های ســریال 
ــم  ــرد و خش ــرار بگی ــتند، ق ــال هس ــه رئ ک
ــم.  ــپ را دربیاوری ــن تی و دیگــر لحظــات ای
ایــن تیپــی کــه ایجــاد شــد براســاس برخــی 
ــور  ــه ط ــی اســت. ب ــان زمان ــای هم فیلم ه
مثــال فیلــم قانــون کــه آمیتاب بچــن بــازی 
می کــرد خیلــی طرفــدار داشــت و مخاطــب 
بــا شــخصیت اصلــی آن همذات پنــداری 
می کردنــد کــه کاراکتــری منفــی بــود ولــی 
مخاطــب او را دوســت داشــت و حتــی خــود 
علــی مســعودی آشــنایی داشــت کــه حتــی 
ــرد و او  ــار می ک ــش رفت ــن نق ــه ای ــبیه ب ش
هــم دایــی محمــود نقــش مــن را براســاس 

ــود. ــل خــود نوشــته ب فامی
موفــق  و  شــاخص  بازیگــر  ایــن 
دربــاره همــکاری خــود بــا علــی مســعودی 
کارگــردان نــوروز رنگــی بیــان کــرد: مــن از 
زمــان کوچــه اقاقیــا بــا علی مســعودی آشــنا 
بــودم کــه در آنجــا نویســنده بــود و بــا رضــا 
عطــاران همــکاری می کــرد، بعــد از آن هــم 
خــودم یــک تله فیلــم ســاختم کــه بازهــم بــا 

مســعودی همــکاری داشــتیم.
بازخوردهــاي  دربــاره  بازیگــر  ایــن 
ایــن ســریال بیــان کــرد: امیــدوارم تــا 
ــردم از  ــد و م ــده باش ــوب ش ــا کار خ اینج
ــم  ــر می کن ــند. فک ــته باش ــت داش آن رضای
ــری  ــای کارشناســی و هن ــدای از بحث ه ج
ــق  ــتند و ح ــم هس ــردم مه ــی م و تخصص
انتخــاب دارنــد. در کارهــای مناســبتی ممکن 

اســت بــه دلیــل کمبــود زمــان و فشــردگی 
از بعضــی مــوارد صــرف نظــر شــود و مثــل 
کارهــای غیرمناســبتی یــا ســینمایی بــا 
ــن  ــا ای ــد برســد. ب ــه تولی ــت ب ــان کیفی هم
حــال خــود مــا ســعی کردیــم ایــن ســریال 
را بــا همــان کیفیــت خــوب و پــر و پیمــان 

ــم. کار کنی
ــتالژی  ــاره نوس ــوری درب ــف تیم یوس
ــت:  ــم گف ــریال ه ــن س ــصتی ای ــه ش ده
ــوم  ــد س ــام ش ــگ تم ــه جن ــال ۶8 ک س
ــودم و فضــای دهــه  ــا چهــارم دبســتان ب ی
ــن  ــا ای ــه ب ــود ک ــنا ب ــم آش ــی برای ۶۰ خیل
ســریال، آن زمــان برایــم تداعــی شــد. 
تولیــد ســریال زحمــت زیــادی هــم بــرای 
عوامــل صحنــه داشــت، از طراحــی صحنــه، 
ــاندن  ــا پوش ــازی ت ــن ها، ب ــاب لوکیش انتخ
ــه  ــری ک ــکالت دیگ ــای گاز و مش لوله ه
بایــد فضــای دهــه ۶۰ را ایجــاد می کردیــم. 
ــم  ــا برای ــود کــه واقع ــی ب ــان اتفاقات آن زم
ــم  ــود، یــک معل دلبســتگی ایجــاد کــرده ب
امــور تربیتــی و یــک معلــم ورزش داشــتم 
کــه ســال آخــر جنــگ هــر دو بــا هــم بــه 
منطقــه رفتنــد و هــر دو هــم شــهید شــدند 
و مــن هنــوز هــم ســر خاکشــان مــی روم. 
ــا  ــاط دنی ــی نق ــه در اقص ــتانی دارم ک دوس
هســتند و هنــوز بــا هــم در ارتبــاط هســتیم 
و خیلــی مســائلی کــه بــا ایــن ســریال برایم 

ــد خاطــره شــد. تجدی
یوســف تیمــوری دربــاره اینکــه در ایــن 

ــده  ــی دی ســال ها بیشــتر در نقش هــای ثابت
شــده و کمتــر تغییــری در بازی هــای خــود 
ــم  ــر می کن ــرد: فک ــان ک ــت بی ــته اس داش
اگــر مــن یوســف تیمــوری از ســریال هایی 
ــهر،  ــمان ش ــر آس ــا، زی ــه اقاقی ــل کوچ مث
تغییــر گریــم یــا لحنــی داشــتم مــورد پســند 
االن  ولــی  نمی گرفــت  قــرار  تماشــاگر 
تجربه هــای جدیــد باعــث تغییــر رونــد 

می شــود.
ــای  ــن نقش ه ــه ای ــاره اینک وی درب
خســته کننده  خــودش  بــرای  تکــراری 
نبــوده اســت، گفــت: خیــر بــه هیــچ 
وجــه اینطــور نبــوده اســت، بــا ایــن حــال 
ایــن فصــل جدیــدی اســت کــه در بــازی 
ایجــاد می شــود و حتــی االن بــه حــس و 
حــال جدیــدی در روزهــای اول بازیگــری 
کــه  چیزهایــی  از  خیلــی  و  رســیده ام 
لــذت نمی بــردم االن لذت بخــش شــده 
اســت مثــل زمانــی شــده اســت کــه ســر 
ــم  ــمندریان می رفتی ــتاد س ــای اس کالس ه
و دوســت داشــتیم هــر تجربــه ای را بــازی 

ــم. کنی
یوســف تیمــوری در پایان صحبت هایش 
ــه تیپ هایــی کــه داشــته ام و  گفــت: از جمل
گریــم اســتاد اســکندری هــم کمــک کــرد 
ــاوت  ــال تف ــن ح ــا ای ــود ب ــا ب ــم الزانی فیل
ــت دارم و  ــی دوس ــش را خیل ــازی و نق در ب
خیلــی برایــم مهــم اســت کــه ایــن تفــاوت 

ایجــاد شــود.

همزمان با پایان نوروز رنگي

یوسف تیموري: به حس و حال جدیدي در بازیگري رسیده ام!


