
دولت بزرگترین بدهکار بانکی؛

کسری بودجه مهمترین مناقشه دولت و بانک مرکزی

موضوع حقوق سربازان از جمله مسائلی است که 
و  داشته  آن وجود  مورد  در  بسیاری  سال هاست بحث 
همواره یکی از کمترین حقوق های دریافتی به این قشر 
تعلق می گیرد، با این وجود در سال ۹۹ ستادکل نیروهای مسلح 
پیگیری های زیادی را برای این افزایش حقوق انجام داده و رقم 
دریافتی سربازان افزایش چشم گیری داشت. رقمی که سخنگوی 

ستادکل نیروهای مسلح گفته که در سال ۱۴۰۰ نیز دوباره افزایشی 
چشمگیر خواهد داشت.سردار ابوالفضل شکارچی، درباره اینکه آیا 
حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ نیز افزایش پیدا می کند، یا خیر؟ گفت: 
ما پیگیری های زیادی در ستادکل نیروهای مسلح انجام دادیم و  
مجلس و دولت به ما قول داده اند که حقوق سربازان افزایش پیدا کند.
صفحه 2

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران:

مردم به قیمت های خودرو
 در فضای مجازی توجه نکنند

تسلیم ناپذیر کتابفروشان در جدال با کرونا
روزها  این  کرونا  چهارم  موج 
و  است  گرفته  بر  در  را  کشورها 
بخش های  دیگر  چون  کتابفروشان 
فرهنگ فعالیت حضوری خود را تعطیل کرده 
و به فروش آنالین روی آورده اند. با این وجود 
تالشی  به  که  هستند  روبه رو  مشکالتی  با 
نیاز  ایران  فرهنگی  اقتصاد  برای  تسلیم ناپذیر 
دارد.اکنون که دوباره ویروس کرونا کشور را 
به رنگ هشدار درآورده است و چهارمین موج 
همه گیری آغاز شده، دوباره شاهد قرنطینه و 

تعطیلی کسب و کارها هستیم.
صفحه 7

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان مطرح کرد:

ارائه تسهیالت بانکی ویژه بانک تجارت 
برای کارکنان پیمانکاری شرکت گاز استان سمنان

4
متخلفان اجرای مصوبات ستاد کرونا را معرفی کنید!

صفحه 2

1

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1715- پنجشنبه 26 فروردین  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شهره سلطاني: 

تئاتر برای ما منبع 
درآمد نیست بلکه 
منبع انرژی است

6ورزش
پنجعلی:

 پرسپولیس توانایی 
قهرمانی در آسیا را 

دارد

هنگ 1فر

شهره سلطانی يكي از چهره هاي محبوب و دوست داشتني عرصه 
هنر خصوصا تئاتر مي باشد كه حاال مدتهاست از اين عرصه دور 
بوده و حاال با ابراز دلتنگی برای حضور در تئاتر از مسئوالن 
می خواهد كه از نظر مالی و بهداشتی، پروژه های هنری را حمايت 
كنند تا هنرمندان بتوانند با آرامش و در امنیت روانی كار كنند.

لیگ  در  پرسپولیس  تیم  حضور  مورد  در  پنجعلی  محمد 
قهرمانان آسیا اظهار كرد:  اين تیم با شرايط خوبی وارد مرحله 
گروهی اين مسابقات شده و امیدوارم مانند سال گذشته 

بتواند نتايج بسیار خوبی كسب كند.

 مشتريان بانک صادرات ايران با دعوت از دوستان 
و آشنايان خود به استفاده از خدمات بانكداری 
الكترونیک در قالب طرح »سپهر دوستی« جايزه 

می گیرند.

با دعوت دوستان 
خود به »سپهر 

دوستی« جایزه 
بگیرید

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد نفت ارزان خاورمیانه
 موجب جنگ قیمتی جدید می شود

افزایش تولید نفت خاورمیانه ممکن است جنگ قیمتی تازه ای را 
رقم زند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، افزایش تولید نفت خاورمیانه 
سبب ارزان تر بودن قیمت فرآورده های نفتی این منطقه نسبت به 
دیگر انواع نفت مرتبط با نفت خام برنت می شود و این مسئله احتمال جنگ 

قیمت دیگر را بیشتر می کند.
صفحه 3

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بعضی از برآوردها 
درخصوص کسری بودجه حدود 3۰۰ هزار میلیارد تومانی 
سال ۱۴۰۰ این پیغام را به کنشگران اقتصادی می دهد 
پیدا خواهد کرد؛  که احتماال وضعیت تورمی در سال جاری تداوم 
بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن کاهش پیدا کند 
قیمت  رشد شدید  دو سال گذشته،  به جهش سنگین  توجه  با  ما  ا

مسکن نیز بعید است.

مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: در طول دو سال گذشته 
انداز تورمی شدید و کاهش نرخ بهره  شاهد رشد نقدینگی، چشم 
بانکی بودیم. در واقع تورم 3۵ درصدی داشتیم و نرخ بهره بانک ها 
عامال نصف این میزان بود. بنابراین مردم به دارایی های سرمایه ای 
روی آوردند؛ زیرا اگر می خواستند پول خود را در بانک بگذارند در 

شرایط تورمی عمال سرمایه هایشان نصف می شد.
صفحه 3

انتظار سقوط قیمت مسکن واقع بینانه نیست! 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

با  ایران  بانک صادرات   مشتریان 
به  خود  آشنایان  و  دوستان  از  عوت  د
استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک 
قالب طرح »سپهر دوستی« جایزه  در 

می گیرند.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
صادرات ایران، این بانک با هدف تقویت 
فرهنگ استفاده از درگاه های بانکداری 
الکترونیک و رشد کیفی خدمات از طرح 
بر  که  کرد  رونمایی  دوستی«  »سپهر 
اساس آن اعضای باشگاه مشتریان بانک 
صادرات ایران می توانند از فروردین تا 
پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به دو روش 
با  لکترونیکی  ا تراکنش های  نجام  ا
استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک 
صاپ،  بانک،  همراه  جمله  از  انک  ب
اینترنت بانک، درگاه پرداخت اینترنتی و 
همچنین ایجاد و توسعه گروه با دعوت از 

دوستان کسب امتیاز کرده و به قید قرعه 
از جوایز نقدی ارزشمند بهره مند شوند.

اعضای  از  یک  هر  این طرح  ر  د
ایران  صادرات  بانک  مشتریان  اشگاه  ب
برای  دعوت نامه  ارسال  با  ی توانند  م
را  آنها  خود،  مخاطب   ۴۰ داکثر  ح

دوستی  در طرح سپهر  رای مشارکت  ب
شده  کسب  امتیازات  کنند.  عوت  د
بعالوه  انجام  شده  تراکنش های  ز  ا
و  دوستان  دعوت  از  حاصل  متیازات  ا
آشنایان به این طرح، مبنای شرکت در 
قرعه کشی خواهد بود. قرعه کشی مرحله 

انفرادی این طرح در دو بازه سه ماهه و 
قرعه کشی گروهی در پایان اجرای طرح 

برگزار خواهد شد. 
در این طرح از بین ٦۹ رتبه برتر، 
 ٨۰۰ ارزش  مجموع  به  جایزه  هار  چ
اهدا  برگزیده  نفرات  به  ریال  یلیون  م
به  جایزه   ۴۰ همچنین  شد.  واهد  خ
اشخاص حقیقی به ارزش ۴۰۰ میلیون 
ریال و ۴۰ جایزه به ارزش 2۰ میلیون 
ریال به نفرات خوش شانس این طرح 

اهدا خواهد شد.
ت  خدما ز  ا ن  ه کنندگا د ستفا ا
به  نند  می توا لکترونیک  ا انکداری  ب
ایران  صادرات  بانک  مشتریان  اشگاه  ب
 https://club.bsi.ir نشانی:  ه  ب
مراجعه کرد و با ثبت نام در این باشگاه، 
طرح  این  درباره  بیشتری  طالعات  ا

کسب کنند.

برای استفاده از خدمات الکترونیک بانک صادرات ایران

با دعوت دوستان خود به »سپهر دوستی« جایزه بگیرید

مدرسه سه کالسه امام حسین)ع( 
روستای کوران، با حمایت و مشارکت 
ستاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات 
ایران در منطقه فین استان هرمزگان به 

بهره برداری رسید.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
امام حسین)ع(  ایران، مدرسه  صادرات 
مشارکت  و  با حمایت  کوران  روستای 
با  و  یران  ا صادرات  بانک  یرین  خ
استان  نوسازی مدارس  همکاری ستاد 
هرمزگان در منطقه »فین« با ۱۴۴ متر 
 ۵۰۰ و  میلیارد   ۹ هزینه  با  و  بنا  ربع  م
های  کمک  محل  از  و  ریال  یلیون  م
نقدی مدیران و کارکنان خیرخواه بانک 

صادرات ایران، به بهره برداری رسید.
مدرسه  این  افتتاحیه  مراسم  ر  د
استان  که مدیرکل آموزش و پرورش 
استان  صادرات  بانک  شعب  مدیر  و 
و  مات  مقا ز  ا جمعی  و  رمزگان  ه
از  داشتند،  حضور  استانی  سئوالن  م
صادرات  بانک  خیرین  مایت های  ح

ایران قدردانی شد.
مدیر  اسماعیلی زاده  حمدعلی  م
استان هرمزگان  بانک  صادرات  شعب 
بانک  اینکه  بیان  با  مراسم  این  ر  د
فراوانی  خدمات  منشا  ایران  ادرات  ص
در حوزه مسئولیت های اجتماعی، رشد، 
پیشرفت و تامین مالی زیرساخت های 

اقتصادی بوده است، تاکید کرد: بانک 
صادرات ایران، رسالت اجتماعی خود را 
همواره ایفا کرده و با همت و مشارکت 
خیرین  ستاد  و  کارکنان  و  دیران  م
در  فراوانی  خدمات  بانک،  درسه ساز  م
استان هرمزگان در حوزه مدرسه سازی 
و اجرای سایر پروژه های عمرانی انجام 

داده است.
پرورش  و  موزش  آ یرکل  د م
نی  ا د قدر با  نیز  ن  هرمزگا ن  ستا ا
صادرات  بانک  کارکنان  و  دیران  م
سه  کال  3 سه  ر مد  : گفت ن  ا یر ا
روستای کوران به همت ستاد خیرین 
مدرسه ساز این بانک احداث و ضمن 

مدارس  نوسازی  ره  دا ا به  جهیز،  ت
ری  ا د ه بر بهر د  ر مو و  شد  حویل  ت

قرار گرفت. دانش آموزان 
ایرج بیت الهی افزود: کلنگ ساخت 
این مدرسه در دی ماه سال ۹۹ بر زمین 
زده شد و در حدود 3 ماه، شاهد افتتاح 
این مدرسه هستیم که سرعت ساخت 
مدرسه ساز  خیرین  ستاد  توسط  روژه  پ

بانک صادرات ایران ستودنی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان 
هرمزگان اضافه کرد: امسال 2۱ دانش 
در  مختلط  به صورت  روستا  این  موز  آ
مقطع متوسطه اول از این مدرسه بهره 

خواهند برد.

افتتاح مدرسه در روستای کوران هرمزگان با مشارکت خیرین بانک صادرات ایران

 بانک صادرات ایران ضمن حمایت از برگزاری 
نفرات برگزیده  از  انتخابی تیم ملی تنیس،  مسابقات 
در  شرکت  براي  تیم  این  اردوي  در  شرکت  رای  ب

مسابقات جام دیویس قدردانی کرد.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومي  گزارش  ه  ب
این بانک در راستاي عمل به مسئولیت هاي اجتماعي 
انتخابی  مسابقات  برگزاری  از  ورزش،  از  حمایت  و 
تیم ملی تنیس حمایت و در پایان، از نفرات برگزیده 
جام  مسابقات  در  ایران  تنیس  ملی  تیم  کرد.  تجلیل 
به مصاف حریفان  ترکمنستان  در عشق آباد  دیویس 

خود خواهد رفت.
اکبر طاهری، سرمربي تیم ملي تنیس کشورمان 
با قدرداني از حمایت بانک صادرات ایران از ورزشکاران 
این رشته، گفت: بانک صادرات ایران مي تواند براي 
برتر و کاهش هزینه ها نقش مهمي  لیگ  حضور در 
داشته باشد و به پیشرفت این ورزش در کشور کمک 

قابل توجهي کند.

ورزش  پیشرفت  روند  خصوص  در  اهری  ط
تنیس در کشور گفت: استقبال و مشارکت نوجوانان 
و جوانان در سال هاي اخیر نسبت به ورزش تنیس 
نتایج مثبتي به همراه داشته تا جایي که در رده زیر 
۱۴ سال در سطح آسیا و رده زیر ۱٨ سال در سطح 
بین المللي داراي رنکینگ هستیم. این روند با توجه 
به برنامه  هاي سال جاري و تمرینات مداوم بلندمدت 
چشم انداز روشني از پیشرفت این ورزش را پیش رو 

قرار داده است.
اثرگذار  عوامل  مهمترین  از  یکي  افزود:  ی  و
براي موفقیت ورزشکاران این رشته حضور و تجربه 
مسابقات و رنکینگ هاي بین المللي است که ضرورت 
دارد تا این ورزش پر طرفدار مورد حمایت بیشتري 

قرار گیرد.
براي  انتخابي  مسابقات  اینکه  بیان  با  اهری  ط
دعوت به اردوي تیم ملي با حضور 73 نفر از از بین 
جوانان  نوجوانان،  رده هاي  در  رشته  این  رترین هاي  ب

زیر ۱٨ سال، بزرگساالن و منتخبین استان ها در دور 
مقدماتي برگزار شد، اظهار کرد: 2۰ نفر منتخب از این 
تعداد به اردوي تیم ملي تنیس دعوت خواهند شد و 
در نهایت ۴ نفر براي شرکت در مسابقات جام دیویس 
اعزام می شوند. این دوره از مسابقات در شهر عشق آباد 

ترکمنستان برگزار خواهد شد.
طاهري گفت: سال گذشته به دلیل شیوع بیماري 
کرونا تنها موفق به برگزاري دو مسابقه جایزه بزرگ و 
جایزه حذفي شدیم اما در سال جاري براي برگزاري ٦ 
تا ٨ مسابقه در قالب لیگ برتر، جایزه بزرگ، مسابقات 
)ITF( بین المللي زیر ۱٨ سال و فیوچر براي رده هاي 
مختلف هستیم. در تالشیم تا میزباني مسابقات فیوچر را 
کسب کنیم. براي انگیزه بخشي به نوجوانان و جوانان 
در این رشته برنامه هاي مفصلي تدارک دیده شده و 
این ورزش  از  ایران در حمایت  بانک صادرات  نقش 
مي تواند براي پیشرفت این رشته و کسب رنکینگ هاي 

بین المللي تاثیرگذار باشد.

مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس با حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد

احمد اسعدی
جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 مدرس دانشگاه شاهد

ریسمانی  با  کنید  می  مراجعه  خیاط  به  قتی  و
متریک قد و شانه و اندازه دست و کمر و پایین پا را 
به دقت اندازه می گیرد؛ یادداشت می کند و بر اساس 
آن لباسی به اندازه و مناسب آماده و تحویل می دهد

اما برای برازندگی و تناسب روح و روان به کجا باید مراجعه کرد؟ برای 
معنا بخشی به عرض و پهنای زندگی ؛ چگونه می توان زندگی کرد که نام » 
مرد نکونام« برازنده ی وجودمان گردد ! این پرسش را در نخستین روزهای 
سال جدید هزار و چهارصد از آن نظر با همدیگر در میان نهاده ایم که راه 
زندگی   و چگونگی طی کردن آن بستگی زیادی با درک مفهوم عرض و 

پهنای حقیقت زندگی با طول عمر دارد
شاخص امید به زندگی بدون توجه به مفهوم زندگی سعادتمندانه و همراه 

با برداشت مثبت از خود و اعمال و رفتار روزانه ما دارد
یکی از دوستان که در کشور سوییس زندگی دانشجویی داشته و اکنون 
نیز در همان کشور است خاطره ای از صاحبخانه خود نقل می کرد که نشانگر 
سبک زندگی و وجه نظر یک خانم مسن را می نمایاند وی می گفت این خانم 
که در سن بازنشستگی و استراحت بود و هیچ نیازی به درآمد بیشتر نداشت 
در هفته دو روز به مرکز رسیدگی به مشکالت توانبخشی می پرداخت و در 

پاسخ من برای چراییی این کار می گفت:
من اکنون که توان دارم بخشی از عمرم را به خدمت خود خواسته به 
دیگران اختصاص می دهم اما در این مرکز تعداد و دفعات خدمت برای من 

پس انداز می شود تا به وقت نیاز از آن استفاده کنم!
این سخن و حکایت مدد رسانی به دیگران دارای نکته ارزشمندی است 
داشتن دو حساب بانکی یکی برای استفاده در طول عمر و دیگری داشتن 

حساب بانکی معنوی به دیگران
نکته آیی که دوست ما مطرح می کرد عدم نیاز واقعی این خانم به دریافت 
کمک های مورد نیاز به وقت نیاز است زیرا بر اساس شاخص های مراکز 
تامین اجتماعی کشور یاد شده همه ی آحاد کشور می توانند از کمک های 

معمول و مورد نیاز استفاده کنند
افق دید و نفس و نقش کمک رسانی به دیگران بن مایه ی سبک زندگی 
استدر فرهنگ ما نیز همه جا گفته و شنیده می شود که با هر دست کمک 
کنیم با همان دست یاری و ثواب و صواب معنوی و مادی خواهیم گرفت راه 
کمک به دیگران بسیار بازتر و هموارتر است زیرا بدیهی است که در شرایط 
فعلی بسیاری هستند که منتظر کمک های مادی و معنوی افرادی هستند که 

امکان همیاری بیشتر دارند
پهنای عمر بهتر به موازات بر خورداری از طول عمر بیشتر در گرو انفاق؛ 

کمک به دیگران و تقسیم لبخند خشنودی با دیگران است 
عرض بیشتر زنگی در گرو مشارکت در انجمن های دیگر خواه است

اگر بخواهیم دامن سخن در باره ی دیگر خواهی را جمع کنیم
از خود نگاهی به دیگران  رمز احساس سعادت و شادکامی و رضایت 

و گام گذاشتن در راه حل مشکالت دیگران به قدمی؛ درمی؛ کالمی است!
ابوسعید ابوالخیر بر سردر خانه ی خود به خط درشت نوشته بود:

و  سیر  اورا  مپرسید  ایمانش  و  دین  از  آمد  در  سر  این  به  هرکس 
سازید طرف  بر  نیازش  و  حوایج  ؛  خواست  خود  زمانیکه  وتا  کنید  یمار   ت

و چه زیبا سرود شاعر تمام دوران ؛
بنی ادم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی!

سرمقاله

قد و پهنای عمر مهم است اما کدام مهمتر است

صفحه 3

خودرو  نمایشگاه داران  عطیلی  ت
به علت کرونا، سبب شده تا در عمل 
خرید و فروشی در بازار شاهد نباشیم. 
در این میان دالالن و واسطه ها در 
فضای مجازی قیمت های غیرواقعی 
اعالم  خود  خودروهای  برای  باال  و 

می کنند.
 2۱( جاری  هفته  شنبه  روز  ز  ا
تعطیلی  اعالم  با  روردین ماه(  و  ف
ملی  ستاد  سوی  از  صنوف  رخی  ب
مبارزه با کرونا، نمایشگاه داران خودرو 
که سال ۹۹ را با رکود به پایان برده 
و در انتظار سال جدید بودند، پس از 
تعطیالت نوروزی باالجبار به تعطیلی 
دیگری وارد شدند تا رکود در این بازار 

باز هم ادامه داشته باشد.
با وجود این تعطیلی ها، اما فضای مجازی بار دیگر 
جوالنگاه دالالن و واسطه ها شده و قیمت های باالیی 
برای خودروها طلب می کنند. به طوری که دو محصول 
پراید ۱۱۱ حدود ۱2٦ میلیون تومان و پژو 2۰٦ تیپ 2 
نزدیک به 2۰٨ میلیون تومان قیمت گذاری می شوند.

قبول  مورد  عنوان  هیچ  به  که  یمت هایی  ق

کاشانی نسب«  اهلل  »نعمت  و  نیست  ارشناسان  ک
در  تهران  خودرو  نمایشگاه داران  اتحادیه  ایب رییس  ن
عنوان  هیچ  به  مجازی  فضای  می گوید:  زمینه  ین  ا
مورد تایید ما نیست و فقط عده ای دالل و واسطه در 

آن به قیمت سازی می پردازند.
و  است  راکد  و  تعطیل  خودرو  بازار  گفت:  وی 
بنابراین مردم به  ندارد،  هیچ خرید و فروشی جریان 

این قیمت ها اعتنایی نکنند.
بازار  در  گزارش،  این  رپایه  ب
خودروهای خارجی نیز وضع به همین 
منوال است و با توجه به تعطیلی ها، 
اتفاق خاصی در این بازار و خرید و 

فروش ها شاهد نیستیم.
این  در  کارشناسان،  اعتقاد  ه  ب
ارز  نوسانات  به  چیز  همه  نیز  ازار  ب
وابسته است که در روزهای گذشته 
در کانال 2۴ هزار تومانی تغییر خاصی 

نداشته است.
با این حال کارشناسان می گویند: 
عده ای هنوز در توهمات خود به سر 
می برند و به دلخواه خود قیمت های 
باالیی در سایت ها و کانال های فضای 
مجازی اعالم می کنند، اما حقیقت این 

است که خرید و فروش در حد صفر است.
برجامی  توافقات  هرچند  کارشناسان،  گفته  ه  ب
نظر  به  اما  کند،  ایجاد  بازار  این  در  تکانی  ی تواند  م
می رسد بازار در حال حاضر توجه زیادی به این مساله 
ندارد بلکه آثار آن را در جای دیگر به ویژه تغییر نرخ 

ارز جست وجو می کند.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران:

مردم به قیمت های خودرو در فضای مجازی توجه نکنند
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قالیباف: میان کارگزاران نظام و مردم نباید فاصله باشد
رئیس مجلس با بیان اینکه در نظام اسالمی نباید هیچگونه فاصله 
ای میان کارگزار و مردم باشد، گفت: حتی به دالیلی همچون آسیب دیدن 
از مسائل کرونا و در خطر بودن جان نیز نمی توان از مردم فاصله گرفت، 

اما متاسفانه ما از این نوع نگاه فاصله گرفته ایم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی صبح روز گذشته 
)چهارشنبه 2۵ فروردین ماه( با مدیران کل بخش های مختلف مجلس 

شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این نشست با بیان این که ایجاد 
رقابت و تالش جمعی و تحول ضروری است، گفت: در غیر این صورت 
روزمرگی همچون خاک مرده ای بر ما پاشیده می شود و گویی بود و نبود 
ما فرقی ندارد و احساس بی هویتی خواهیم کرد، لذا هدف و فلسفه برگزاری 

این جلسات ایجاد ارتباط بیشتر و برادری و انس و الفت باشد.
وی با بیان اینکه در نظام اسالمی هیچگونه حجاب و فاصله میان 
کارگزار و مردم نباید وجود داشته باشد، گفت: حتی به دالیلی همچون 
بیماری کرونا و در خطر بودن جان نیز نمی توان از مردم فاصله گرفت، اما 

متاسفانه ما از این فضاها فاصله گرفته ایم.
قالیباف با یادآوری روزهای جنگ تحمیلی، گفت: شاید چنین فضاهایی 
از نظر بسیاری از مدیران رویایی به نظر آید، اما ما نبود این فاصله ها را در 
ایام جنگ تحمیلی به کرات دیده و تجربه کرده ایم، بنابراین باید گفت؛ 
پشت خاکریزها، نماد و مصداقی از اخوت، برادری و همراهی رزمندگان 

و جان برکفان وطن بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی نسبت به ضرورت اعتماد مدیران و 
مسئوالن به یکدیگر همچون زمان جنگ تحمیلی تاکید کرد و گفت: آن 
زمان در مخیله کسی خطور نمی کرد که مثاًل برادری که در جبهه صحبت 
می کرد، قصد و هدفش مسائل دیگری است اما این روزها چنین نیست.

وی بیان کرد: بهتر است در روزهای معنوی ماه مبارک رمضان از 
خدا بخواهیم این نوع باورها را در ما بپروراند و وجدان مان همیشه بیدار 
باشد، همچنین هیچگاه در زندگی خود به دنبال مکر برای دیگران نباشیم، 
بلکه کار خود را با سیاست، دقت، ایمان، وجدان و تالش انجام دهیم، حتی 
اگر طرف مقابل هرکاری را انجام دهد بدانیم که » َواهلَلّ َخیُر الماِکریَن« 
بنا براین همه مسائل را باید به خدا سپرد، چراکه اگر رابطه خود را با خدا 

درست کنیم، خدا رابطه مان را با مردم، درست خواهد کرد.
که  باشیم  داشته  ایمان  اینکه  بیان  با  کشورمان  مقننه  قوه  ئیس  ر
عزت و ذلت به دست خداست، افزود: امیدوارم همه در حق هم دعا کنیم 
و از خداوند بخواهیم در آغاز ماه مبارک رمضان این تحول را در یکایک 
ما به وجود آورد و خداوند توفیق بندگی و خدمت را به همه ما در مقابل 

این مردم شریف بدهد.

خظریان در تذکر شفاهی:
دولت، کشور را معطل مذاکره کرده است

یک نماینده مجلس گفت: حادثه نطنز نتیجه اتفاقاتی است که بعد از 
شهادت شهید فخری زاده رخ داد و دولت به جای اینکه به قانون راهبردی 

لغو تحریم ها عمل کند، مجدداً کشور را معطل مذاکره کرده است.
تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  نشست  در  خضریان  علی 
شفاهی گفت: متاسفانه در هفته ای که گذشت شاهد خرابکاری در نیروگاه 
هسته ای نطنز بودیم، این حادثه نتیجه اتفاقاتی است که بعد از شهادت 
شهید فخری زاده رخ داد و دولت به جای اینکه به قانون راهبردی لغو 

تحریم ها عمل کند، مجدداً کشور را معطل مذاکره کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
و  ترورها  این  به  ما  اگر  کند  ادعا می  دولت  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
خرابکاری ها پاسخ دهیم، مذاکرات و راه های دیپلماتیک برای کاهش یا 
از بین بردن تحریم ها از دست می رود! و اساسًا این اتفاقات خواسته رژیم 
صهیونیستی بوده تا مذاکرات را برهم زده و مانع کاهش و یا لغو تحریم ها 
شود.وی خطاب به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه افزود: فرض می کنیم 
این ادعا و تحلیل شما در این خصوص صحیح باشد و در این مذاکرات 
اخیر همه تحریم ها لغو شوند و در یک حد حداکثری آمریکایی ها، اروپایی 
ها و گروه ۱+۴ به شما اجازه دهند همه اقدامات بانکی را از سر بگیرید 
و تنها یک شرط بگذارند و آن هم اینکه در مقابل اتفاقات تروریستی و 

خرابکارانه حق شلیک حتی یک گلوله هم نداشته باشید!
از  خارج  شرطی،  چنین  وجود  بنده  نظر  به  کرد:  تصریح  خضریان 
و  حیثیت  شما  رویایی،  فرض  آن  به  رسیدن  برای  که  است  قالنیت  ع

موجودت جمهوری اسالمی ایران را به خطر بیندازید. به خودتان بیایید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی خطاب به هیات رئیسه 
مجلس عنوان کرد: در رابطه با موضوعات مذکور باید در مجلس جلسه 
انتظار  شوند.  بررسی  جدی  صورت  به  موضوعات  و  شود  گذاشته  ی  ا
داشتم امروز در جلسه گزارش کمیسیون امنیت ملی قرائت شده و در این 
خصوص بحث شود، با توجه به اینکه جریان غربگرا که البته باید اصالح 
کنیم، ما امروز دعوایمان با جریان غربگرا نیست، بلکه جریان غرب در 
مقابل انقالب ایستاده است؛ باید مانع ایجاد مشکل برای ظرفیت های 

باقیمانده کشورمان شویم.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده 
داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: سیاست نظام پیرامون مذاکرات 
کامال مشخص است، و همه اتفاقات باید مبتنی بر عمل در برابر عمل 
باشد. اگر دشمنان شیطنت می کنند و می خواهند با از بین بردن زیرساخت 
های هسته ای، سر میز مذاکره به نفع خودشان از ما امتیاز بگیرند، اصل 
مذاکره زیر سوال است. فارغ از اینکه مجوز قانونی برای مذاکره دارند یا 
خیر؛ که داشتن مجوز قانونی هم حداقل برای مجلس مورد سوال بوده 

و دولت باید به این موضوعات توجه کند که البته بنای توجه هم ندارد.

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد
از جمله مسائلی است که سال هاست بحث  موضوع حقوق سربازان 
بسیاری در مورد آن وجود داشته و همواره یکی از کمترین حقوق های دریافتی 
به این قشر تعلق می گیرد، با این وجود در سال ۹۹ ستادکل نیروهای مسلح 
پیگیری های زیادی را برای این افزایش حقوق انجام داده و رقم دریافتی 
سربازان افزایش چشم گیری داشت. رقمی که سخنگوی ستادکل نیروهای 

مسلح گفته که در سال ۱۴۰۰ نیز دوباره افزایشی چشمگیر خواهد داشت.
سردار ابوالفضل شکارچی، درباره اینکه آیا حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ 
نیز افزایش پیدا می کند، یا خیر؟ گفت: ما پیگیری های زیادی در ستادکل 
نیروهای مسلح انجام دادیم و  مجلس و دولت به ما قول داده اند که حقوق 

سربازان افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه تحقق این موضوع به تصمیم و اراده دولت بستگی 
دارد، گفت: هم مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه قول دادند که حقوق 

سربازان را افزایش بدهند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اضافه کرد: در همین راستا نیز حتما 
حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ در یک حد قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد 
کرد و این افزایش عالوه بر آن مبلغی است که در سال ۹۹ افزایش یافته بود.

ز  ا پیشگیری  ون  عا م
توسعه  مرکز  های  علولیت  م
اعتیاد  درمان  و  یشگیری  پ
ارسال  ز  ا کشور  بهزیستی  ازمان  س
شورای  به  رفاه  وزیر  اعتراضی  امه  ن
نگهبان درباره طرح جدید مجلس درباره 

غربالگری خبر داد.
افروز صفاری فرد معاون پیشگیری 
از معلولیت های مرکز توسعه پیشگیری 
و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
انجام شده درخصوص  اقدامات  درباره 
مشاوره های ژنتیک در سال ۹۹ گفت: 
از سال ۹2 برنامه مشاوره ژنتیک اجرا 
شده است و هدف ما در این برنامه های 
واقع  در  که  است  این  ژنتیک  شاوره  م
آگاه سازی الزم در سطحی انجام شود 
در  داوطلبانه  صورت  به  خانواده ها  ه  ک

غربالگری های ژنتیک شرکت کنند.
وی ادامه داد: مشاوره های ژنتیک 
از  قبل  ازدواج،  از  قبل  مرحله  سه  ر  د
بارداری و حین بارداری انجام می شود. 
بارداری  حین  در  که  آزمایشاتی  ر  د
اختالل  است  ممکن  می شود  نجام  ا
ژنتیکی تشخیص داده شود و منجر به 
بدنیا آمدن یک نوزاد دارای اختالالت 
ژنتیک و معلولیت باشد از همین رو این 
برای سقط  قانونی  به پزشکی  را  فراد  ا

جنین معرفی می کنند.
معاون پیشگیری از معلولیت های 
مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
کید  تا با  کشور  بهزیستی  زمان  ا س
اجباری  ژنتیکی  مشاوره های  راینکه  ب
انجام  داوطلبانه  صورت  به  و  یست  ن
می شود، ادامه داد: از سال ۹2 تاکنون 
حدود 7 هزار و 3۰۰ مورد سقط انجام 
متوسط  طور  به  یعنی  است  ده  ش
به  جنین  مورد   ۱۴۰۰ حدود  االنه  س
دلیل اختالالت ژنتیکی برای سقط به 
معرفی می شوند. هیچ  قانونی  پزشکی 
اجباری برای سقط جنین نیست و ما 
به صورت  فرد  تا  می کنیم  گاه سازی  آ

آگاهانه تصمیم گیری کند.
صفاری فرد با بیان اینکه در سال 
۹۹ نیز مشاوره های ژنتیک انجام شده 
و حدود ۱۴۰۰ مورد برای سقط معرفی 
در مشاوره های  اند، تصریح کرد:  شده 
اختالالت  دارای  که  جنینی  نتیک  ژ
پزشکی  به  و  شناسایی  است،  نتیکی  ژ
قانونی معرفی می شود. با توجه به اینکه 
پیشگیری از معلولیت ها برعهده سازمان 
بهزیستی است بیشتر توجه و تمرکز ما 
بر اختالالت ژنتیکی است که منجر به 
می توانند  افراد  همه  می شود.  علولیت  م
اما  کنند،  استفاده  ژنتیک  مشاوره  ز  ا
خانواده هایی که دارای فرد معلول هستند 

و یا سن مادر حین بارداری باالست و 
تولد  برای  باال  ریسک  با  انواده های  خ
رو  همین  از  هستند،  اولویت  در  وزاد  ن
می شود  انجام  مشاوره   افراد  این  رای  ب
و پس از شناسایی در صورت لزوم به 

پزشکی قانونی معرفی می شوند.
طرح جدید مجلس برای غربالگری 
بدون نظرخواهی از بهزیستی و وزارت 

بهداشت ارائه شد
که  جدیدی  طرح  درباره  ی  و
کرده اند،  تصویب  مجلس  مایندگان  ن
تایید سقط جنین  برای  اینکه  بر  مبنی 
متشکل  شورایی  غربالگری،  از  س  پ
ز دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک  ا
تشکیل شود و تصمیم مادر تعیین کننده 
جمعیت  کمیسیون  گفت:  بود،  خواهد  ن
و توسعه، طرح را به مجلس ارائه داده 
است و بهتر بود از سازمان بهزیستی و 
وزارت بهداشت و بخش های غیردولتی 
انجمن های ژنتیکی در خصوص  مانند 
اما  می کرد،  نظرخواهی  موضوع  ین  ا
این  در  ما  نظر  نه  و  نیفتاد  اتفاق  ین  ا
در  اطالعاتی  نه  و  شد  پرسیده  ورد  م
وقتی  شد  کسب  ما  از  خصوص  ین  ا
این طرح در مجلس مطرح شد نیز در 
سازمان  از  خواهی  نظر  بدون  جلس  م
این طرح  بهداشت  وزارت  و  هزیستی  ب
تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال 
شد، اما از طرف وزارت رفاه آقای دکتر 
شریعتمداری با شورای نگهبان مکاتبه  
کردند و اعتراض سازمان نسبت به این 

موضوع اعالم شد.
و  اقتصادی  بار  معلول،  جمعیت 

اجتماعی به کشور وارد می کند
معاون پیشگیری از معلولیت های 
مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
در  داد:  ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان 
گذشته مصوبه شرعی سقط جنین اخذ 
شده بود و این اقدام در واقع رد کردن 
برای  گذشته  در  که  است  صوبه ای  م

و  بود  رسیده  تصویب  به  موضوع  ین  ا
از سوی  نبود.  کار  این  به  نیازی  شاید 
و  سخت تر  را  کار  چقدر  هر  ما  یگر  د
طوالنی تر کنیم و فرآیند آن را سخت تر 
کنیم، انگیزه مشاوره ژنتیک را در بین 
کار  این  و  می بریم  بین  از  انواده ها  خ
برای  ما  که  است  اقداماتی  رعکس  ب
آگاه سازی مردم می کنیم. هیچ کسی با 
افزایش جمعیت جوان مخالفتی ندارد و 
باید به فکر این باشیم که جمعیت جوان 
و سالم داشته باشیم اگر ما جمعیت را 
زیاد کنیم اما افرادی به دنیا بیایند که به 
دلیل معلولیت بار اقتصادی و اجتماعی 
را به جامعه و کشور وارد کنند نه تنها 

فایده ای ندارد بلکه درست هم نیست.
تشکیل پرونده های نوزادان دارای 

معلولیت مادرزادی در بهزیستی
صفاری فرد با بیان اینکه این طرح 
و پیشنهاد به گونه ای است که راه را 
سخت تر و طوالنی تر می کند و انگیزه 
مشاوره های  انجام  برای  را  انواده ها  خ
ما  کرد:  تصریح  می کند،  کم  نتیک  ژ
وزیر  طریق  از  موضوع  این  به  سبت  ن
کرده ایم.  مطرح  را  خودمان  عتراض  ا
افزایش  باعث  کار  این  سختی  طعا  ق
خواهد  معلولیت  دارای  نوزادان  ولد  ت
تولد  از  ساالنه  حاضر  حال  در  د.  ش
معلولیت  دارای  نوزاد  تا ۱۵۰۰   ۱۴۰۰
پیشگیری می کنیم اما از آن طرف در 
حوزه توانبخشی هرساله برای نوزادانی 
دارای  ژنتیکی  اختالالت  دلیل  به  که 
تشکیل  پرونده  نیز  هستند  علولیت  م
این  دهنده  نشان  این  پس  ی شود  م
است که باید این روند را تسهیل کنیم 
توسعه  را  ژنتیک  مشاوره  واحدهای  و 
مراجعه  ما  به  بیشتری  افراد  تا  هیم  د
هنوز  ما  شود.  کمتر  آمارها  تا  نند  ک
و  نتیکی  ژ معلولیت های  نستیم  ا تو ن
مادرزادی را به طور کامل پوشش دهیم 
تصویب  جدید  طرح های  این  اگر  و 

از سقط ها جلوگیری شود، کار  شود و 
سخت تر انجام می شود و ممکن است 

آمار معلولیت را باالتر ببرد.
وی همچنین درباره انجام پرهزینه 
بودن آزمایشات ژنتیک گفت: با توجه به 
اینکه دالر افزایش پیدا کرد هزینه های 
آزمایشات و مشاوره های ژنتیک افزایش 
پیدا کرد. تعرفه ای که وزارت بهداشت 
گرفته  نظر  در  ژنتیک  آزمایشات  رای  ب
بود حدود 7 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
بود، اما با این تعرفه هیچ آزمایشگاهی 
این کار را انجام نمی دهد و در برخی از 
استان ها این آزمایشات به ۱۴ میلیون 
با  آزمایشات  چراکه  است،  رسیده  هم 
دالر  و  می شود  محاسبه  دالر  زینه  ه
نیز افزایش داشته است و از همین  رو 
ممکن است خیلی از خانواده ها توانایی 
پرداخت این مبلغ را نداشته باشند. برای 
خانواده های تحت پوشش سازمان این 
انجام  رایگان  صورت  به  زمایشات  آ
می شود، اما برای خانواده هایی که تحت 
پوشش سازمان نیستند با انجام اقدامات 
مددکاری کمک هزینه هایی به افراد در 

این زمینه تعلق می گیرد.
لغو ارسال نمونه های آزمایشگاهی 

به خارج از کشور
وی درباره تاثیر تحریم ها و تورم 
خاطرنشان  آزمایشگاهی  تجهیزات  ر  ب
کرد: آزمایشگاه ها تحت پوشش وزارت 
مورد  این  در  آنها  و  هستند  هداشت  ب
اکثریت  کنند.  صحبت  می توانند  هتر  ب
آزمایشگاه ها، نمونه ها را برای آزمایش 
و  می کردند  ارسال  کشور  از  خارج  ه  ب
اما در  روند کار در آنجا انجام می شد، 
اواخر سال ۹۹ دکتر جان بابایی معاون 
درمان وزارت بهداشت بخش نامه ای را 
اعالم کردند که براساس آن دیگر نباید 
به  ژنتیک  آزمایشات  برای  مونه ای  ن
خارج از کشور ارسال شود و بررسی این 
داخل  آزمایشگاه های  در  باید  مونه ها  ن
کشور انجام شود. تعداد آزمایشگاه هایی 
انجام  را  آزمایشات  این  بتوانند  ه  ک
که  ببینیم  باید  و  است  محدود  هند  د
توانایی   ۱۴۰۰ سال  در  زمایشگاه ها  آ
نه.  یا  دارند  را  آزمایشات  این  ررسی  ب
البته  نشود  ایجاد  مشکلی  میدواریم  ا
ما مقداری نگران این موضوع هستیم. 
اگر قرار باشد نمونه ها در آزمایشگاه های 
از  خیلی  شود  بررسی  کشور  اخل  د
در  الزم  تجهیزات  باید  زمایشگاه ها  آ
دانش خود  و  کنند  تهیه  را  زمینه  ین  ا
را کامل تر کنند حتما در این خصوص 
نیز تمهیداتی اندیشیده شده است و ما 
امیدواریم که در این زمینه با مشکلی 

مواجه نشویم.
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زیر نظر: علی هوشمند

آغاز پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون شهید بهشتی
فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی برای 

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ منتشر شد.
دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد؛ بر اساس آیین نامه »پذیرش بدون 
علوم،  وزارت  دکتری   تحصیلی  دوره   در  درخشان  استعدادهای  زمون  آ
اسفند  آن در ۱٦  تیر ۱3۹3 و اصالحیه  تاریخ ٨  در  فناوری  و  تحقیقات 
۱3۹3 همچنین دستورالعمل اجرایی دانشگاه مصوب ۱7 اسفند ۱3۹۹ از 
بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد برای دوره 

دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد.
متقاضیان ثبت نام در دوره های بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید 
اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند در فراخوان فوق  تا ۱۱  بهشتی 

ثبت نام کنند.
دانش آموختگان و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های 
داخل کشور و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جز مراکز 
غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مدارک دوره های مجازی، 
نیمه حضوری، غیرحضوری و آموزش مجازی با رعایت شرایط می توانند 

در فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی شرکت کنند. 
حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی رشته های علوم پایه و فنی 
مهندسی ۱٦ )با اعمال ضریب همترازی( و رشته های علوم انسانی و علوم 
اجتماعی و رفتاری ۱٦ )بدون اعمال ضریب همترازی( و در نهایت حداقل 

معدل قابل قبول مقطع کارشناسی ارشد ۱7 عنوان شده است.
داوطلبان باید حداکثر تا 3۱ شهریور سال ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شوند 
و داوطلبان با سنوات بیش از ۵ نیم سال در دوره کارشناسی ارشد، مجاز 
به شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید بهشتی 

هستند، اما نمره مربوطه را کسب نمی کنند.
کسب حداقل ٦۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه 
الزامی است. داوطلبان حائز حداقل ٦۰ امتیاز آموزشی، پژوهشی و مصاحبه 

به ترتیب امتیاز، اولویت بندی می شوند.
با  باید  آزمون  بدون  برای دوره دکتری  تقاضا  رشته تحصیلی مورد 
رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد. تشخیص این 
موضوع به عهده گروه آموزشی مربوطه است و متقاضی نباید در زمان ارائه 
تقاضای پذیرش، دانشجوی مقطع دکتری سایر مؤسسات و دانشگاه ها باشد.

با توجه به اینکه احتمال تغییر رشته های مشمول پذیرش بدون آزمون 
دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ وجود دارد، لذا حذف رشته یا 

گرایش مورد تقاضای داوطلب هیچ گونه حقی برای وی ایجاد نمی کند.
افراد پذیرفته شده براساس آیین نامه  تغییر رشته یا محل تحصیل 
پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری، مجاز نیست و مدارک متقاضیانی 
اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه  که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام 

بررسی نخواهد شد.
وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت نقص مدارک، 
عدم احراز شرایط اولیه یا عدم پذیرش مسترد نخواهد شد و پذیرش نهایی 

متقاضیان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.
چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل 
مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد 
یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته 
باشد، بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می شود و مطابق 

مقررات با وی رفتار خواهد شد.

مرگ دو برادر سارق در پایان نقشه هالیوودی!
از  بنزین  سرقت  نقشه  شکست  از  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  ییس  ر

پاالیشگاه تهران با حفر تونل از سوی دو برادر خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد: دوشنبه 
شب حوالی ساعت ۹:3۰ شب نگهبان یک قطعه زمین محصور با چهاردیواری 
در محدوده کهریزک با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس می گیرد و اعالم می 

کند که دو نفر در مسیر یک چاه رفته اند و دیگر بیرون نیامده اند. 
سرهنگ موقوفه ای ادامه داد: پلیس به محل مراجعه می کند و بعد از بررسی 
متوجه می شود که حتما باید آتش نشانی و نیروهای امدادی به محل بیایند چرا 

که این اتفاق نیاز به تجهیزات ایمنی دارد. 
وی با اشاره به حضور آتش نشانان در محل گفت: آتش نشانی بعد از بررسی 
اعالم کرد که انتهای این چاه به خط لوله بنزین در پاالیشگاه نایین می رسد. این 
لوله بنزین به شهرری وصل بوده و برای توزیع بنزین از آن استفاده می شده است. 
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه انتهای مسیر چاه را بنزین 
زیادی مسدود کرده بود و به خاطر جمع شدن گاز بنزین امکان دسترسی به این 
افراد میسر نبود گفت: با توجه به شرایط مشخص بود که دو نفر داخل چاه جان 

خود را از دست داده بودند. 

سرهنگ موقوفه ای گفت: تالش از شب دوشنبه 23 فروردین تا غروب 
روز سه شنبه حوالی ساعت ٦:3۰ ادامه داشت تا هماهنگی برای قطع خط لوله 
بنزین انجام شود که در پایان آتش نشانی و امداد و نجات اجساد این افراد را از 

چاه خارج کردند. 
وی تاکید کرد: این افراد ۱7 متر به طور عمودی و ۵۰ متر به صورت افقی 
چاه را کنده بودند تا  به این خط لوله بنزین دست پیدا کنند. در واقع این دو 
نفر ۹٨ درصد از اقدام شان را عملی کرده بودند اما به محض این که لوله را باز 
می کنند تا استخراج را انجام بدهند اما به دلیل فشار بنزین داخل لوله نمی توانند 

کار سرقت را به اتمام برسانند. 
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: طی بررسی های دقیق تر 
مشخص شد این اتفاق از قبل برنامه ریزی شده بوده است و زمین متعلق به دو 
برادر بوده که یکی 2۵ ساله و دیگری 3۵ ساله بوده است. آنها زمین را که حدود 
دو هکتار بوده و دور تا دور آن چهاردیواری است حدود یک سال قبل به همین 

منظور سرقت خریداری می کنند. 
وی افزود: آنها بعد از چهاردیواری کشیدن دور زمین، تعداد زیادی بشکه به 
داخل آنجا می برند و از شهریور ۹۹ کار حفاری را آغاز می کنند آنها یک همدست 
نیز داشتند که با کمک او حفاری را انجام می دادند. همچنین تجهیزات حفاری 
را با کمک دو دستگاه خودرو به داخل زمین منتقل کرده اند. آنها حدود هفت ماه 
است کار حفاری را انجام می دادند تا به لوله بنزین برسند. طی تحقیقات پلیس 
مشخص شده است این افراد یک همدست هم داشته اند که او نیز دستگیر شد. 
از همه مهم تر نگهبانی که داخل اتاقک زمین بوده و از همه موضوعات باخبر 

نیز بوده دستگیر شده است. 
سرهنگ جلیل موقوفه ای در پایان گفت: در حال حاضر دو نفر نگهبان و 
همدست حفاری در بازداشت هستند. تجهیزات حفاری و دو خودرو ضبط شده و 

دو نفر سارق نیز فوت شده اند.
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پردازنده مرکزی Nvidia Grace بر پایه 
x86 معرفی شد؛ 10 برابر قوی تر از ARM

آرم  متکی  بر  معماری   2۰2۱ GTC برگزاری  جریان  در  گذشته  نویدیا شب  ا
گریس ))Nvidia Grace را برای پردازنده های مرکزی کالس دیتاسنتر معرفی و 
ادعا کرد این معماری ۱۰ برابر سرعت بیشتر نسبت  به پرسرعت ترین سرورهای امروزی 

در حوزه ی هوش مصنوعی و رایانش با قدرت باال دارد.
دو  تپنده ی  قلب  نقش  در  به زودی  انویدیا  اختصاصی  مرکزی  ردازنده های  پ
ابرکامپیوتر هوش مصنوعی ظاهر می شوند و از هسته های نسل بعد Neoverse آرم 
که جزئیات دقیقشان را فعال نمی دانیم استفاده می کنند. این تراشه ها در ابرکامپیوترهای 
یادشده در کنار حافظه ی رم LPDDR۵x قرار می گیرند که ۵۰۰ گیگابایت  بر ثانیه توان 
عملیاتی ارائه می دهد. ابرکامپیوترها از اتصال ۹۰۰ گیگابایت  بر ثانیه اِی NVLink به 

کارت گرافیکی نامشخص بهره می برند تا قدرت پردازشی زیادی ارائه بدهند.
آن طور که تامز هاردور می نویسد، انویدیا از نقشه ی راه جدید خود نیز که پردازنده ی 
مرکزی بعد از معماری گریس )Grace Next( را برای سال 2۰2۵ نشان می دهد 
 Ampere Next« گرافیکی  معماری  می گوید  سبز  تیم  است.  کرده  رده برداری  پ

Next« در اواسط سال 2۰2۴ از راه خواهد  رسید.
انویدیا که هنوز به طور کامل انجام نشده و منتظر دریافت  تصاحب آرم توسط 
چراغ سبز از نهادهای بزرگ تنظیم مقررات در سراسر دنیا است، باعث شد بسیاری از 
تحلیلگران تخمین بزنند که انویدیا سراغ تولید پردازنده ی مرکزی متکی  بر معماری 
آرم می رود. جن سون هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پیش تر تأیید کرده بود که احتمال 

تولید پردازنده ی مرکزی انویدیا وجود دارد.
کالس  مرکزی  پردازنده های  قالب  در  گریس  پردازشی  معماری  نسل  ولین  ا
دسکتاپ و لپ تاپ ارائه نمی شود؛ اما به وضوح مشخص است تیم سبز اهداف بزرگی 

برای پردازنده های کالس دیتاسنتر گریس در سر می پروراند. 
نویدیا فعال تعداد هسته و سرعت کالک پردازنده های گریس را اعالم نکرده  ا
است که البته اتفاق تعجب برانگیزی محسوب نمی شود؛ چون بنا بر اطالعات رسمی، 
البته  بازار عرضه نخواهند شد.  اوایل سال 2۰23 به  تا  پردازنده های دیتاسنتر گریس 
 Neoverse انویدیا مشخصا گفته است پردازنده های یادشده از هسته های نسل بعد

آرم استفاده می کنند.
احتمال  آرم می دانیم،  فعلی  راه عمومی  نقشه ی  درباره ی  آنچه  درنظرگرفتن  ا  ب
می دهیم هسته ای که انویدیا به آن اشاره می کند، پلتفرم V۱ موسوم به Zeus باشد. 
هسته های Zeus برای دستیابی به بیشترین قدرت پردازشی بهینه شده اند و به همین 

دلیل تمام ناحیه ی دای )Die( را در بر می گیرند و مصرف انرژی باالیی دارند.
پکیج  قالب  در  گریس  مرکزی  پردازنده ی  مدل های  نخستین  می گوید  نویدیا  ا
 ،xپردازنده های مرسوم ٨٦ یعنی برخالف  این  و  قرار می گیرند  BGA در دسترس 
تراشه های سوکت دار نخواهند بود. به  نظر می رسد اولین پردازنده های گریس به  همراه 
هشت بسته حافظه ی LPDDR۵x در دسترس قرار می گیرند. انویدیا می گوید حافظه ی 
LPDDR۵x ECC در مقایسه  با ساب سیستم استاندارد حافظه ی DDR۴ دو برابر 

پهنای باند بیشتر و ۱۰ برابر مصرف انرژی کمتر دارد.
نسل بعد NVLink انویدیا که فعال جزئیات زیادی درباره ی آن نمی دانیم، تراشه 
را به پردازنده ی مرکزی مجاور با نرخ انتقال ۹۰۰ گیگابایت  بر ثانیه )۱۴ برابر سریع تر( 
متصل می کند. بررسی ها نشان می دهد سرعت نسل بعد NVLink انویدیا 3۰ برابر 
سریع تر از سیستم های ارتباطی بین پردازنده ی مرکزی و پردازنده ی گرافیکی سرور در 
دنیای امروز است. انویدیا همچنین می گوید نسل جدید NVLink می تواند اطالعات را 
در بین پردازنده های مرکزی با سرعت دو برابر بیشتر از سیستم های مرسوم انتقال بدهد.

طبق گفته ی جن سون هوانگ، انویدیا هر دو سال یک  بار هر یک از معماری های 
سال  یک  در   x٨٦ معماری  که  توضیح  این  با  می کند؛  پیشرفته تر  را  خود  ردازشی  پ
پیشرفته تر می شود و سال بعد نوبت بهبود آرم می رسد؛ انویدیا می گوید احتماال در بین 
آن ها بهبودهای دیگری هم اعمال می کند و شاید این بهبودها به  جای معماری به 

فناوری پردازشی مربوط باشند.
نکته ی جالب این است که انویدیا برای انتخاب نام پردازنده ی مرکزی گریس از 
نام گریس هاپر )دانشمند معروف حوزه ی کامپیوتر( استفاده کرده است. طبق شایعه ها، 
نویدیا از مدت ها پیش کار روی پردازنده های گرافیکی هاپر را که متکی  بر طراحی  ا
چیپلت هستند آغاز کرده. هماهنگی جالبی در نام پردازنده های مرکزی و گرافیکی جدید 

تیم سبز به  چشم می خورد.
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درخواست فرمانداری تهران از مردم؛
متخلفان اجرای مصوبات ستاد کرونا را 

معرفی کنید!
با  قاطع  برخورد  بر  تاکید  با  تهران  فرمانداری  عمومی  روابط  دیر  م
تخلف  گزارش  شهروندان  گفت:  کرونا  ستادملی  مصوبات  اجرای  تخلفان  م

فرمانداری  به  را  اجرایی  های  ستگاه  د
کنند. ارسال  تهران 

ایمان قربانی، در تشریح روند نظارتی 
اجرای  برای  تهران  شهرستان  سطح  ر  د
روز  از  گفت:  کرونایی  های  حدودیت  م
با اعالم ستاد  شنبه هفته جاری همزمان 
شهر  قرمز  شرایط  بر  مبنی  کرونا  لی  م
تمامی  ها  محدودیت  اعمال  و  هران  ت
سازمانها، بانک ها، بیمه ها و دستگاه های 
اجرایی و شرکت ها در سطح شهر تهران 
بررسی شدند و بعضا با بازدیدهای سرزده 
روند اجرای مصوبات ستاد مورد ارزیابی و 

نظارت قرار گرفت.
بازرسی  با  تماس  از طریق  دیگر گزارشات مردمی  از سوی  افزود:  وی 
رعایت  و  دورکاری  اجرای  عدم  بر  مبنی  تهران  فرمانداری  روابط عمومی  و 
پروتکل ها داشتیم که به محض دریافت گزارش موضوع پیگیری و تذکرات 
الزم داده شده است. در جریان بازدیدها به حمداهلل عمده سازمان ها مصوبات 
را در سطح دستگاه خود اجرایی کرده اند؛ اما برخی شرکت های خصوصی و 
نیمه خصوصی در اجرای مصوبه دورکاری و رعایت پروتکل ها دچار تخلف 
شده بودند یا دیر اجرا را آغاز کرده بودند که با در نظر گرفتن جنبه ارشادی 
از آنها درخواست شد باتوجه به شرایط سخت کنونی نسبت به اجرای دقیق 

کنند. اقدام  مصوبات 
وی ادامه داد: در شرایط قرمز شهر تهران دستگاه ها باید دورکاری را به 
به صورت  نیروهای خود  دو سوم  از  و  کنند  اجرایی  پرسنل خود  برای  درستی 
دورکاری بهره بگیرند بی تردید عدم اجرای این مصوبه تخلف است؛ در این شرایط 
تمامی دستگاه ها باید نسبت به حفظ سالمت نیروی انسانی خود به عنوان یک 

سرمایه دقت نظر ویژه ای داشته باشند.
وی تاکید کرد: فرمانداری تهران این 
توسط  را  تخلف  موارد  تا  دارد  را  آمادگی 
گزارشات مردمی دریافت و پیگیری الزم 
شهروندان  ترتیب  این  به  دهند  انجام  را 
مصوبات  اجرای  عدم  تخلفات  توانند  می 
اجرایی  های  دستگاه  در  کرونا  ستادملی 
ارسال  فرمانداری  به  را  تهران  شهرستان 
با  ها  پایان محدودیت  تا  تردید  بی  کنند. 
موارد تخلف با قاطعیت برخورد خواهد شد و 
دستگاه های متخلف برابر قانون به تخلفات 

اداری معرفی خواهند شد.

نامه اعتراضی وزیر رفاه درباره طرح جدید غربالگری؛

ابراز نگرانی از باالرفتن آمار معلولیت های مادرزادی
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و  دولت  بین  مناقشه 
با  رابطه  در  مرکزی  بانک 
کسری بودجه و تامین منابع 
آن از محل بانک مرکزی، چاپ پول و 
هر  و  ندارد  تمامی  آن  از  ناشی  تبعات 
ابهامات بیشتری را مطرح می کند،  با 
بانک  که  شده  مدعی  دولت  بار  این 
بوده  آن  به  بدهکار  بزرگترین  مرکزی 
این  است،  بودجه  کسری  عوامل  از  و 
اذعان دولتی ها  به  در حالی است که 
بزرگترین  دولت  رسمی،  آمار  البته  و 

بدهکار بانکی است.
چند  طی  دولت  بودجه  کسری 
سال اخیر همواره مورد توجه بوده وبه 
و  دولت  در  الیحه  تدوین  صورت  هر 
به  مجلس  در  بودجه  قانون  تصویب 
گونه ای است که در اوایل سال، عدم 
تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع 
در  اصالحات  و  مطرح  بودجه  کسری 

موردآن شروع می شود. 
 صندوق توسعه ملی و اوراق گزینه 

های اصلی تامین کسری بودجه 
درآمد  از  ناشی  منابع  عدم تحقق 
نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است 
که باید دولت برای مصارف پیش بینی 
شده منابع جدید پیش بینی کند و این 
منابع در سالهای اخیر عمدتا برداشت از 
صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب 
قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.

شده  موجب  جریان  این  مجموع 
بحث هایی در رابطه با استقراض دولت 
از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل 
بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.

استقراض  چالش  جدی  شروع   
از بانک مرکزی و رد آن از سال قبل 

بانک  کل  رئیس  دعای  ا ین  ا
شد،  مطرح  گذشته  سال  از  مرکزی  
در  تورم  افزایش  دنبال  به  که  زمانی 
ناشی  را  آن  کارشناسان  سال  ابتدای 
ولی  دانستند  دولت  بودجه  کسری  از 
سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه 
بانک  ز  استقراض  با  رابطه  در  ادعای 
مرکزی اعالم کرده بود که صورت های 
انضباط  دهنده  نشان  بانک  این  مالی 
مالی دولت است و حتی خالص بدهی 
کاهش  مرکزی  بانک  به  دولت  های 

داشته است.
داشت  تاکید  همتی  حال،  این  به 
توسعه  ارزی صندوق  منابع  تبدیل  که 
ملی برای جبران کسری بودجه دولت 
به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک 
موجب  که  رود  می  شمار  به  مرکزی 
افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا 
که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند 
و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در 

اختیار دولت قرار می دهد.
بار  زیر  ها  دولتی  صورت  هر  در 
نرفتند و  در  بانک مرکزی  این اعالم 

و  برنامه  رئیس سازمان  نوبخت-  کنار 
نپذیرفت  را  موضوع  این  که  بودجه- 
چندین  نیز  اقتصاد-  -وزیر  دژپسند 
از  تاکید کرد هیچ گونه استقراضی  بار 
دولت  و  نگرفته  مرکزی صورت  بانک 
از محل فروش اوراق کسری را جبران 

کرده است.
چاپ پول تمام نشده داستان جدید 

بدهی شروع شد
اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا 
نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده 
به  را  طرف  دو  ها  بدهی  جریان  که 

میان می آورد.
او گفته که بانک مرکزی بزرگترین 
بدهکار به دولت است، رئیس سازمان 
طبق  اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه 
از  حاصله  پولهای  نفت  وزیر  اعالم  
صادرات نفت به حساب بانک مرکزی 
واریز شده است گفته که اما این بانک 
در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است 
و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین 
بدهکار دولت به شمار می رود. بخشی 
از کسری بودجه دولت به همین دلیل 
است که منابع ارزی به سرعت به ریا 

تبدیل نمی شود.
نوبخت تاکید داشته که در شرایطی 
که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی 

داردچه نیازی به چاپ پول است ؟
ماجرا مبهم است، توضیح دهید

این ادعای سازمان برنامه و بودجه 
در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به 
در  که  ارزی  تبدیل  در  تاخیر  و  دولت 
به  را  آن  و  است  بانک  این  دسترس 
کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی 
است که باید طرفین از سازمان برنامه 
و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن 
شفاف سازی کرده و توضیح دهند که 
آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته 
و آن را تبدیل به ریال نکرده یا این که 
بانک مرکزی به دلیل مالحظات خود 
ارزی  تبدیل  از  پولی  در سیاست های 
خودداری  نیست  خود  دسترس  در  که 
کرده  و آن را تدریجی انجام می دهد؟

برقرار  همچنان  »نیلی«  ادعای 

است 
اما به این بهانه مروری به بدهی 
دولت به سیستم بانکی قابل تامل است. 
عنوان  به  نیلی  مسعود  زمانی   
مدعی   جمهور  رئیس  افتصادی  مشاور 
به  بدهکار  بزرگترین  دولت  که  بود 
ترازنامه  البته   ، است  بانکی  سیستم 
بانکها این اعالم نیلی  را همواره تایید 

کرده است.
بدهی ۱۴7 هزار میلیاردی دولت 

به بانک مرکزی 
بانک  گزارش  آخرین  بررسی 
از وضعیت دارایی ها و بدهی  مرکزی 
های سیستم بانکی نشان می دهد که 
تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی 
۱۴7 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی 
آذر ماه  با  بدهی داشته که در مقایسه 

۱3۹٨ حدود ۵7 درصد افزایش دارد. 
میلیارد  هزار   ۱۱۵ رقم   این  از 
تومان مربوط به بدهی دولت به بانک 
مرکزی و حدود 3٦ هزار میلیارد تومان 
بانک  به  موسسات  و  شرکتها  بدهی 

مرکزی است. 
البته بخشی از بدهی های دولت 
تنخواهی  به  مربوط  مرکزی  بانک  به 
از سوی  قانون ساالنه  است که طبق 
قرار  دولت  اختیار  در  مرکزی  بانک 
ادامه تسویه می شود،  می گیرد و در 
برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای 
براساس  نقدی   های  یارانه  پرداخت 
قانون بودجه به آن  اضافه شده و به 
نوعی دولت بابت پرداخت یارانه های 
آن  اصالح  برای  گاه  هیچ  که  نقدی 
بانک  به  نگرفته  صورت  جدی  اقدام 
بدهی  این  که  است  بدهکار  مرکزی 
تبعات  تواند  می  مدت  کوتاه  در  حتی 

خود را به همراه داشته باشد.
سیستم  به  دولت  سنگین  بدهی 

بانکی
اما دولت به سیستم بانکی بدهی 
هنگفت تری دارد ؛به طوری که تا پایان 
آذرماه سال گذشته بیش از ۵2٦ هزار 
میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم 
بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره 

قبل 3۰ درصد افزایش داشته است، از 
این رقم ۴77 هزار میلیارد تومان مربوط 
به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی 
برای شرکتها و موسسات دولتی است. 
بانک  و  نکی  با سیستم  رها  با
مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به 
سیستم بانکی شده اند ،چرا که موجب 
از  ای  عمده  بخش  عمال  است  شده 
دارایی بانکها به دست دولت قفل شده 
و از اختیار آنها جهت ارائه تسیهالت و 

یا سرمایه گذاری خارج شود. 
به  دولت  بدهی  ریز  ریز  تسویه 

بانکها 
 ۱3۹۵ سال  از  رابطه  همین  در 
تسویه   برای  تدابیری  بودجه  قانون  در 
نظر  در  دولت  های  بدهی  از  بخشی 
گرفته شده که در ابتدا از محل از منابع 
آن ناشی از تسعیر  نرخ ارز بود ولی به 
هر صورت رقم قابل توجهی نبوده است، 
این در حالی است که دولت معتقد است 
به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه 
محاسبات، ارقام اعالمی بانک مرکزی 
در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست 
از حسابرسی  بعد  این بدهی ها  باید  و 
توسط سازمان حسابرسی و  مشخص 

شدن آن پرداخت شود.
 ادعاهایی که اذهان عمومی را به 

ابهام می برد
در مجموع آن چه که اتفاق افتاد 
عمومی  اذهان  در  خوشایندی  ظاهر 
است،  نداشته  دولت  اقتصادی  حوزه  و 
اینکه دولت سال ها هر گونه استفراضی 
از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط 
قرمز خود اعالم می کند و در جایی دیگر 
رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که 
کمتر در سال های گذشته در دولت ها 
اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران 
ریاستش و در زمان حضور همان دولت 
اعتراف می کند، اما این جریان به تدریج 
در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری 
است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی 
بانک مرکز و دولت مطرح می شود که 
نیاز دارد در صورت اعالم شفاف سازی 
بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.

پشتیبانی از واحد های تولیدی از برنامه های اصلی بانک 
رفاه کارگران است

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در راستای  فرمایش مقام معظم 
رهبری و تحقق شعار سال، این بانک وظیفه خود می داند از واحد های 

تولیدی حمایت و پشتیبانی کند.
گانی  هلل  اسماعیل  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
در مراسم افتتاح طرح ملی خانواده موتورهای کم مصرف یورو ٦ که در 
شهرک صنعتی کاسپین قزوین برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: این 
با  افتتاح شد و  بانک رفاه کارگران  با مشارکت 3۵ میلیون یورویی  طرح 
وجود مشکالت و دشواری های تحریم در انتقال منابع ارزی و وارد کردن 
ماشین آالت،  اما با لطف خداوند این مشکالت برطرف شد و امروزه شاهد 

به بارنشستن تالش ها برای این طرح ملی هستیم. 
بانک رفاه  به ویژه  بانکی و  برنامه های شبکه  افزود: راهبرد و  وی 
واحد های  از  پشتیبانی الزم  که  است  گرفته  قرار  مبنی  این  بر  کارگران 
تولید اتفاق بیفتد و موانع پیش رو از جمله انتقال ارز و واردات کاال و مواد 

اولیه برطرف شود.
هلل گانی ادامه داد: بانک رفاه کارگران تالش می کند شرایط پرداخت 
تسهیالت برای واحد های تولیدی به سهولت انجام شود و برای تسریع در 
کار و با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا در صدد پرداخت تسهیالت به 
صورت الکترونیک هستیم تا مراجعه تولید کنندگان و مشتریان به شعب 

به حداقل برسد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تأکید کرد: فراهم کردن زمینه و بستر 
جرایم،  بخشودگی  تولیدی،  های  واحد  نشدن  تملیک  همچون،  اقداماتی 
بانک  این  برنامه های  از جمله  اولیه  مواد  تسهیالت  دریافت  و  استمهال 
است که تالش می کنیم با تدوین این برنامه ها و اجرای آن ها بتوانیم در  

راستای تحقق شعار سال گام برداریم. 
شایان ذکر است، این مراسم روز پنج شنبه نوزدهم فروردین ماه سال 
جاری با حضور و سخنرانی رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس و جمعی 
از مسئوالن کشوری و استانی در شهرک صنعتی کاسپین قزوین برگزار شد. 

اتصال سامانه همراه بانک ملت به سامانه صیاد بانک مرکزی 
بعنوان نخستین بانک کشور 

همراه بانک ملت به عنوان نخستین اپلیکیشن 
طریق  از  صیاد  سامانه  خدمات  دهنده  ارائه  بانکی، 

تلفن همراه
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دسترسی 
به سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق همراه بانک 

ملت برای ثبت اطالعات چک فراهم شده است.
سامانه همراه بانک ملت که پیش از این ده ها سرویس بانکی را به 
کاربران و مشتریان این بانک ارایه می داد، هم اکنون به سامانه صیاد متصل 
شده است و مشتریان این بانک می توانند به آسانی و با خیالی آسوده، از 

خدمات چک براساس فرآیندهای جدید قانون چک استفاده کنند.
 ۱.2.٦( ملت  بانک  همراه  جدید  های  نسخه  گزارش،  این  براساس 
Android و ٦.iOS ۱.۱ (، خدمات ثبت صدور چک، ثبت دریافت چک، 
انتقال چک، گزارش استعالم صدور چک، گزارش استعالم دریافت  ثبت 

چک و گزارش استعالم انتقال چک را ارایه می دهد.
پیش از این، بانک ملت ثبت اطالعات و استعالم چک های جدید را 
عالوه بر روش حضوری در شعب، با اتصال سامانه بانکداری اینترنتی خود 

به سامانه صیاد و اپلیکیشن سکه به پرداخت ملت، امکان پذیر کرده بود.
بر اساس قانون جدید چک، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک 
باید هنگام صدور، دریافت یا انتقال چک، نسبت به ثبت اطالعات آن در 

سامانه صیاد بانک مرکزی اقدام کنند.

سرویس های سامانه پیچک فعال شد
بانک مسکن با توجه به اصالح قانون صدور چک 
و با توجه به الزام بانک مرکزی جهت ارائه سرویس های 
سامانه پیچک در درگاه های غیرحضوری، تغییرات الزم 

در اینترنت بانک مسکن را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، این 
تغییرات شامل مواردی نظیر: »درخواست ثبت صدور چک 

در سامانه صیاد توسط صادرکننده/صادرکنندگان«، »تایید / رد دریافت چک در 
سامانه صیاد توسط گیرنده/گیرندگان«، »انتقال چک در سامانه صیاد به گیرنده/

گیرندگان جدید«، »استعالم مشخصات چک ثبت شده در سامانه صیاد توسط 
صادرکننده/صادرکنندگان« و »استعالم وضعیت چک در سامانه صیاد توسط 
راهنمای  کار مشتریان،  بانک جهت سهولت  این  است.  گیرنده/گیرندگان« 
کاربری مربوط را نیز منتشر کرده است. بر این اساس، امکان درخواست ثبت 
چک فقط برای چک هایی در سامانه اینترنت بانک فراهم خواهد شد که حساب 
جاری آن چک در اینترنت بانک فعال باشد. همچنین از طریق این سرویس می 
توان مشخصات چک شامل مبلغ،تاریخ سررسید، گیرنده و ... را در سامانه ثبت 
کرد. از سوی دیگر، در چک هایی که صاحب حساب اشتراکی یا حقوقی می 
باشد، درخواست ثبت چک، تایید چک و انتقال چک پس از ارسال به کارتابل 
صاحبان امضاء حساب و مطابق با قاعده برداشت، برای سامانه پیچک ارسال 
خواهد شد. لذا چنانچه یکی از صاحبان امضاء درخواست مورد نظر را تایید نکند، 

فرآیند درخواست متوقف خواهد شد.
همچنین بر اساس این گزارش قابلیت استعالم، تایید و انتقال چک همه 
بانک ها در اینترنت بانک مسکن وجود دارد. الزم به ذکر است که کاربر تنها 
امکان تایید، رد و انتقال چک هایی را که در وجه وی صادر شده است، خواهد 
داشت. در این گزارش توضیحاتی برای هر کدام از سرویس ها ارائه شده است. 
در این راهنما، مراحل درخواست ثبت چک، تایید یا رد چک، انتقال چک، 
است.  درج شده  گیرنده چک  توسط  استعالم  و  توسط صادرکننده  استعالم 
کاربران و متقاضیان استفاده از چک می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
درخصوص هر یک از این مراحل یا به سایت بانک مسکن مراجعه کرده یا این 
که به نزدیکترین شعب بانک مسکن مراجعه کنند. هیبنا در گزارش های بعدی 
جزییات بیشتری از هر یک از این مراحل ارائه خواهد کرد. الزم به ذکر است که 
بر اساس اصالحیه قانون چک با هدف کاهش معضالت صدور چک بالمحل، 
تسریع در نقل و انتقال، افزایش ضریب اطمینان، بانک مرکزی سامانه ای با نام 
صیاد را راه اندازی کرده است. هدف این سامانه، محرومیت افراد بدحساب از 
دریافت دسته چک و کاهش میزان چک برگشتی است. سامانه صیاد به شکلی 
طراحی شده که صدور هر برگ چک نیازمند ثبت هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ 
چک است تا براساس شناسه برگه چک، امکان ثبت هویت شخص جدید قبل 
از تسویه فراهم شود. نکته مهم تر در این سامانه، گنجاندن سقف اعتبار برای 
صادرکنندگان چک است. در این حالت از طریق شناسه ها و سامانه های طراحی 
شده گیرنده چک، از سقف اعتباری صادرکننده و پشتوانه چک مطلع خواهد شد.

افتتاح طرح پاالیش پارسیان سپهر با دستور رییس 
جمهوری

مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر به بهره برداری از این طرح 
ازسوی رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از طرح پاالیش 
پارسیان سپهر، ساالنه ۱.3 میلیون تن اتان برای مصرف واحدهای الفینی 

صنعت پتروشیمی تأمین می شود.
محمود زیرکچیان زاده گفت: طرح عظیم پاالیش پارسیان سپهر سال 
۹3 با هدف بازیابی اتان و اجزای سنگین تر اتان به ستاد اجرایی فرمان 
امام واگذار شد و نخستین اعتبارات اسنادی )ال سی( این طرح از صندوق 
توسعه ملی آبان ماه ۹۵ گشایش یافت که سرانجام به همت متخصصان 
ایرانی پارسال راه اندازی آزمایشی شد و امروز )پنجشنبه، 2٦ فرودین ماه( 

با دستور رئیس جمهوری به طور رسمی افتتاح می شود.
وی افزود: طرح پاالیش پارسیان سپهر با روزآمدترین فناوری های 
ملی - جهان و با تکیه بر دانش متخصصان داخلی در دو بخش واحد 
استحصال اتان در سایت ُمهر در شهرستان ُمهر و مجتمع پاالیشگاه پارسیان 
سپهر به عنوان واحد تفکیک نهایی اتان در سایت عسلویه احداث شده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر ادامه داد: روزانه 7۴ میلیون 
از طریق  و هما  وراوی  تابناک، شانول،  میدان  گازغنی چهار  مترمکعب 
پاالیشگاه پارسیان وارد واحد استحصال اتان پارسیان سپهر در سایت ُمهر 
می شود )نزدیک به سه فاز پارس جنوبی( که این مجموعه، با توان بازیافت 

۹۵ درصدی اتان، باالترین توان خلوص در کشور را دارد.
زیرکچیان زاده با اشاره به اینکه ساالنه ۱٦ میلیون تن متان تولیدی 
به عنوان یکی از بزرگ ترین ثمره های زیست محیطی این طرح از سایت 
ُمهر به گاز شهری اختصاص می یابد، اظهار کرد: اتان تولیدی در این سایت 
برای تفکیک نهایی و تولید ساالنه 3.3 میلیون تن اتان، پروپان، بوتان و 
میعانات گازی به عنوان محصول اصلی به وسیله خط لوله ۱٨ اینچ به طول 

حدود ٦3 کیلومتر به سایت عسلویه منتقل می شود.
وی تأکید کرد: در این خط لوله برای نخستین بار در کشور، حفاری 
 HDD: Horizontal Directional( افقی جهت دار در کوهستان 
انجام  کوه کنی  مترمکعب  میلیون   ٦ حدود  و  شده  انجام   )Drilling

شده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر، به ارسال ساالنه ۱.3میلیون 
صنعت  الفینی  واحدهای  مصرف  برای  اتان  سراسری  خط  به  اتان  تن 
پتروشیمی و صادرات یک میلیون تن پروپان و بوتان و یک میلیون تن 
کاندنسیت تولیدی شرکت اشاره کرد و گفت: طرح توسعه ۴۵۰ هزار تنی 
PDH برای تبدیل پروپان پاالیش پارسیان سپهر به محصول ارزشمند 
پلی پروپیلن و تکمیل زنجیره محصوالت تعریف شده است که امیدواریم 
با صدور مجوز تخصیص زمین از وزارت نفت و اعطای تسهیالت صندوق 

توسعه ملی شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح باشیم.
زیرکچیان زاده میزان سرمایه گذاری این طرح را یک میلیارد و ۱3 
میلیون دالر عنوان کرد که از دو منبع اصلی تسهیالت صندوق توسعه 
ملی با عاملیت بانک پارسیان و آورده سهامداران تأمین شده است. گروه 
سرمایه گذاران  پارس  نفت  و  پارسیان  مالی  گروه  تدبیر،  انرژی  توسعه 

اصلی طرح هستند.
تکمیل طرح در اوج تحریم و کرونا

وی درآمد ساالنه طرح پاالیش پارسیان سپهر را حدود یک میلیارد 
تا   2۰ این طرح  سرمایه  بازگشت  نرخ  داد:  ادامه  و  کرد  اظهار  دالر  
برای کشور خواهد  باالیی  افزوده  ارزش  این طرح  3۰ درصد است و 
داشت که به طور حتم با تکمیل زنجیره ارزش، افزایش خیره کننده ای 

یافت. خواهد 
مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر با تأکید بر این نکته که 
طرح پاالیش پارسیان سپهر در اوج تحریم ها و کرونا تکمیل شد، گفت: 
این موارد اگرچه سرعت کار را کاهش داد، اما پروژه حتی برای یک روز 

نیز متوقف نشد.
زیرکچیان زاده با اشاره به اینکه بیش از ۵3۰۰ نفر به طور مستقیم و 
بالغ بر ۱۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در زمان ساخت این طرح اشتغال 
ایجاد شد، افزود: این طرح در زمان بهره برداری برای ٨۰۰ نفر به صورت 
مستقیم و بیش از 2 هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغال خواهد داشت.

وی تمام پیمانکاران طراحی و راه اندازی طرح پاالیش پارسیان سپهر 
را ایرانی عنوان و اظهار کرد: سهم بخش داخل در اجرای این طرح حدود 

٦۰ درصد است.
مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر گفت: شرکت همپا هپکو 
پیمانکار اصلی و شرکت های دریاساحل، توسعه پارسیان، انرژی گستر نصیر 
و هیربد انرژی از پیمانکاران اجرایی طرح پاالیش پارسیان سپهر هستند.

سایت ُمهر طرح پاالیش پارسیان سپهر در شهرستان ُمهر در منطقه ای 
در جنوب استان فارس و سایت عسلویه در مرز عسلویه در مجاورت استان 

بوشهر احداث شده است.

دولت بزرگترین بدهکار بانکی؛

کسری بودجه مهمترین مناقشه دولت و بانک مرکزی

مه
و بی
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زیر نظر: بهراد مومنی

نفت ارزان خاورمیانه موجب جنگ قیمتی 
جدید می شود

افزایش تولید نفت خاورمیانه ممکن است جنگ قیمتی تازه ای را رقم زند.
خاورمیانه سبب  نفت  تولید  افزایش  بلومبرگ،  خبرگزاری  گزارش  به 
ارزان تر بودن قیمت فرآورده های نفتی این منطقه نسبت به دیگر انواع نفت 
مرتبط با نفت خام برنت می شود و این مسئله احتمال جنگ قیمت دیگر 

را بیشتر می کند.
گریسون لیم، تحلیلگر ارشد نفت مؤسسه مشاوره انرژی اف  جی ئی در 
این باره گفت: نفت ارزان زیادی موجود است و بیشتر آن از خاورمیانه می آید.

وی افزود: محموله های مرتبط با شاخص برنت باید با تخفیف بسیار 
بیشتری برای خریداران آسیایی عرضه شوند تا نفت بیشتری خرید و فروش 
ارزان شود،  این محموله ها خیلی  قیمت  اگر  که  است  حالی  در  این  شود. 

خریداران چینی برای خرید آنها ترغیب می شوند.
 این هشدار هم زمان با آماده شدن سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( برای افزایش تولید در پاسخ به 
قیمت باالتر نفت و دورنمای بهبود تقاضا مطرح شده است. این در حالی 
است که همچنان سطح بی ثباتی بازار باالست و همه گیری ویروس کرونا 
در بسیاری از نقاط جهان مانند بازارهای کلیدی نفت در هند و آمریکا ادامه 

دارد و نشانه ای از افول آن مشاهده نمی شود.
 از طرفی، روند افزایشی مشهودی در عرضه نفت - با افزایش تولید 

ایران و بازگشت کاهش تولید داوطلبانه عربستان - مشاهده می شود.
دیگر اعضای اوپک از جمله عراق و امارات هم مشتاق تسهیل کاهش 

تولید اوپک پالس و افزایش تولید سریع خود هستند.
 این در حالی است که میدان های نفتی دریای شمال که قیمت نفت 
آنها بر مبنای شاخص برنت تعیین می شود، وارد فصل تعمیرات و نگهداری 
می شوند و این مسئله سبب کمیاب شدن انواع نفت خام مرتبط با برنت و 

افزایش قیمت آنها می شود.
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زیر نظر: شاهین جاللوندی

یک کارشناس اقتصادی:

انتظار سقوط قیمت مسکن
واقع بینانه نیست! 

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بعضی از برآوردها درخصوص کسری 
بودجه حدود 3۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ این پیغام را به کنشگران 
اقتصادی می دهد که احتماال وضعیت تورمی در سال جاری تداوم پیدا خواهد 
کرد؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن کاهش پیدا کند اما با 
توجه به جهش سنگین دو سال گذشته، رشد شدید قیمت مسکن نیز بعید است.

مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: در طول دو سال گذشته شاهد رشد 
نقدینگی، چشم انداز تورمی شدید و کاهش نرخ بهره بانکی بودیم. در واقع تورم 
3۵ درصدی داشتیم و نرخ بهره بانک ها عامال نصف این میزان بود. بنابراین 
مردم به دارایی های سرمایه ای روی آوردند؛ زیرا اگر می خواستند پول خود را در 

بانک بگذارند در شرایط تورمی عمال سرمایه هایشان نصف می شد.
وی افزود: همه این عوامل به رشد همه دارایی ها از جمله شاخص بورس، 
قیمت مسکن، طال، خودرو دیگر کاالها منجر شد. ولی از نیمه دوم سال ۱3۹۹ 
برخی به این نتیجه رسیدند که حبابی در قیمت کاالها شکل گرفته و به تدریج 
از بازارها خارج شدند. بازار بورس حدود ۵۰ درصد افت کرد. در بازار مسکن 
هم از نیمه دوم آبان این می بینیم که سرعت رشد چشمگیر هفت ماهه اول 

گرفته شده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: علت اینکه بازار مسکن مثل بورس 
با کاهش مواجه نشد این است که اوال قیمت مسکن به اندازه بورس باال نرفته 
بود و ثانیا با رشد نرخ مصالح ساختمانی مواجه شدیم. در سال گذشته نهادهای 

ساختمانی حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. از سوی دیگر با کمبود 
زمین در کالنشهرها مواجه هستیم. در شهرهای اطراف نیز با توجه به طرحهای 
تفصیلی و هادی، محدودیتهایی برای سرمایه گذاری وجود دارد. اینها باعث می 
شود تا بازار مسکن، جان سختی بیشتری را نسبت به کاهش قیمت نشان دهد. 

به هر حال بازار مسکن ماهیتا چسبندگی باالیی دارد.
سلطان محمدی با بیان اینکه در پنج ماهه آخر سال با وضعیت تردید و 
تأمل در بازار مسکن مواجه بودیم گفت: در سال ۱۴۰۰ نیز تکلیف بسیاری از 
متغیرهای درونی و بیرونی بازار مسکن مشخص نیست. اوال باید ببینیم مذاکرات 
سیاسی به کجا می رسد و وضعیت تحریمها چگونه می شود. البته مذاکرات به 
کاهش انتظارات تورمی منجر شده است. این تلقی نیز وجود دارد که در سال 
جاری درآمدهای ارزی افزایش پیدا می کند. در نتیجه در نتیجه انتظارات تورمی 

کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: در سال جاری احتماال خیلی ها به این فکر می افتند که 
وارد سرمایه گذاری های  جدید شوند که به آرامش بازارهای مالی و اقتصاد کشور 
کمک می کند. اما با توجه به اینکه انباشت تقاضایی از قبل در بازار مسکن وجود 
داشته خیلی بعید است که قیمتها کاهش یابد. از طرف دیگر افزایش دستمزدها 
به رشد قیمت کاالهای ساختمانی می انجامد؛ زیرا مصالح ساختمانی به نوعی با 
دستمزد مرتبط هستند. انتظار سقوط قیمت مسکن، واقع بینانه نیست ولی چون 

رشد قیمتها طی دو سال گذشته کمرشکن بوده احتمال جهش نیز بعید است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به برخی برآوردها از کسری بودجه 3۰۰ 
هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ گفت: رقم کسری بودجه این پیغام را به کنشگران 
اقتصادی می دهد که ممکن است وضعیت تورمی در سال جاری نیز ادامه پیدا 
کند. وقتی تحلیل مردم این است که تورم همچنان وجود خواهد داشت نمی 
توان انتظار داشت که قیمت مسکن کاهش پیدا کند. فقط می توان توقع داشت 

که با رشد شدید مواجه نشود.
مسکن در تهران متری 3۰ میلیون تومان

واحد  مربع  متر  قیمت یک  متوسط  اسفند سال گذشته  گزارش،  بنابراین 
مسکونی در تهران 3۰ میلیون و 27۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٦.٦ و ۹3.7 درصد افزایش دارد. گزارش بانک 
مرکزی نشان می دهد همچنین تعداد معامالت انجام شده در اسفند ماه سال 
۱3۹۹ معادل ۵3۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل 3۴.٦ درصد افزایش و در 

مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴٨.۴ درصد کاهش نشان می دهد.
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در نشستی مشترک با 
حضور مدیرعامل شرکت گاز 
شعب  مدیر  سمنان،  استان 
شرکت  مدیرعامل  و  تجارت  بانک 
همگام گستر، توافقات الزم به منظور 
با هدف حفظ  بانکی  ارائه تسهیالت 
پیمانکاری  نیروهای  انسانی  کرامت 

صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا 
استان  گاز  اعوانی مدیرعامل شرکت 
سمنان در راستای حمایت از کارکنان 
دریافت  جهت  به  پیمانکاری  بخش 
مدیر  چنگیزیان  با  بانکی  تسهیالت 
سمنان  منطقه  تجارت  بانک  شعب 

دیدار و گفتگو کرد. 
ضمن  نشست  این  در  اعوانی 
و  معیشت  به  توجه  ینکه  ا اعالم 
ن  ا ر همکا دی  قتصا ا بنیه  تقویت 
بخش  زحمتکش  کارکنان  خصوصًا 
شرکت  های  اولویت  از  پیمانکاری 
ز  ا تکریم  در  سمنان  استان  ز  گا
گفت:   ، شد با می  نی  نسا ا بع  منا
سرمایه  بزرگترین  نسانی  ا نیروی 
تقاضا  و  است  شرکت  این  ارزشمند 
تجارت حداکثر  بانک  دارم مدیریت 

جهت  را  خود  مساعدت  و  تالش 
به  مناسب  بانکی  تسهیالت  ئه  را ا

نماید. مبذول  آنان 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
نسبی  رفاه  و  شغلی  رضایت  سمنان 
بهره  افزایش  عامل  دو  را  کارکنان 
حتم  به طور  افزود:  و  دانست  وری 
ارائه خدمات در ایجاد انگیزه و رضایت 
کارمندان نقش بسزایی دارد و البته این 

امر موجب ارتقای سالمت اداری هم 
خواهد شد.

بانک  عملکرد  اعوانی  علیرضا 
مثبت  ا  ر سمنان  ستان  ا رت  تجا
بانک  عملکرد  فزود:  ا و  نست  دا
به  خدمات رسانی  عرصه  در  تجارت 
موفقیت آمیز  و  چشمگیر  مشتریان 
با  همکاری  و  تعامل  نتیجه  و  است 
افزایی،  هم  به  می تواند  بانک  این 

ایجاد  و  اقتصادی  رشد  تولید،  رونق 
اشتغال منجر شود.

در این دیدار چگونگی تعامالت و 
همکاری های دوجانبه در حوزه بانکی 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 
بستری  ایجاد  جهت  اولیه  توافقات 
برای  تجارت  بانک  از سوی  مناسب 
بانکی برای کارکنان  ارائه تسهیالت 

پیمانکاری صورت پذیرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان مطرح کرد:

ارائه تسهیالت بانکی ویژه بانک تجارت 
برای کارکنان پیمانکاری شرکت گاز استان سمنان

بر  جاری«  سال  طی   ۱۴ در   ۳« طرح  اجرای  آغاز 
مدیریت عرصه های منابع طبیعی سمنان 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  سمنان از آغاز 
اجرای طرح »3 در ۱۴ درسال ۱۴۰۰« با توجه به سیاست های ابالغی 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در مدیریت عرصه های منابع 

طبیعی شهرستان در سالجاری خبر داد.
معصومه منظمی گفت: حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و محیط 
زیست همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده است، لذا سازمان 
به شعار سال ۱۴۰۰ که  با توجه  آبخیزداری کشور  جنگل ها، مراتع و 
اولویت  در سال جاری ۱۴  است  مانع زدایی ها «  و  پشتیبانی ها  »تولید، 
کشور  طبیعی  منابع  های  عرصه  مدیریت  برای  را  راهبردی  برنامه  و 
مدنظرقرار داده، که مشهور به طرح »۱۴۰۰×۱۴×3 « در نظر گرفته 
شده است  که نتیجه آن، تقویت حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری 

اصولی از عرصه های منابع طبیعی کشور خواهد بود. 
وی اضافه کرد: براساس برنامه ابالغی سازمان جنگل ها، ۱۴ برنامه 
اصلی را  سال ۱۴۰۰در دستور  کار  خود قرار داده ایم، که خوشبختانه در 
این موضوعات طی سال های گذشته و بویژه سال ۹7 و ۹٨ و ۹۹ با تکیه 
بر اعتبارات صندوق توسعه ملی توانستیم به اکثر برنامه های تدوین شده 

خود دست پیداکرده و همگی آنان را با موفقیت به سرانجام برسانیم.
منظمی اظهار کرد:  از جمله این الویت ها می توان از توسعه دولت 
الکترونیک و اصالح فرایندها و دستورالعمل ها، اتمام کاداستر اراضی ملی 
و تعیین تکلیف کلیه  پرونده های ماده واحده و ارضی اختالفی در رفع 
موانع تولید و از  آغاز طرح شناسایی ذخیره گاه های جنگلی، احاله مدیریت 
پارک های جنگلی و نهالستان های منابع طبیعی، زراعت چوب، تولید نهال 
و بذر استاندارد، گیاهان دارویی، مرتعداری تلفیقی، جنگل کاری اقتصادی 
و توسعه فعالیت های  آبخیزداری و آبخوانداری از فعالیت های محوری این 

سازمان اقدامات ۱۴ گانه سال ۱۴۰۰ در بخش تولید نام برد.
وی افزود: درخصوص مدیریت مراتع شهرستان طبق برنامه دفتر 
فنی مرتع یک هدف گذاری دو ساله از سال ۹۹ بنیان گذاری شده تا 
تمام پروانه های چرا به طرح های  مرتعداری تبدیل شوند که با مشارکت 
حال  در  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  فراگیر  تعاونی  شرکت 
پیگیری و اجراست و سعی مان در سال جدید این است که این هدف 
را به نحو مطلوب به پایان برسانیم تا شاهد تحقق مدیریت بهینه مراتع 

شهرستان با اجرای طرح های مرتعداری باشیم.
منظمی ابراز امیدواری کرد: فعالیت های ۱۴ گانه منابع طبیعی در 
آغاز قرن جدید بتواند تاثیرات قابل توجهی در مدیریت عرصه های منابع 
طبیعی را به دنبال داشته و در تمامی حوزه های شهرستان از هم اکنون 
اقدامات الزم در راستای تحقق اهداف سازمان برای سال جاری آغازشده 
است که امیدواریم طی سالجاری بتوانیم با توسعه دولت الکترونیک، 
اتمام عملیات کاداستر اراضی ملی، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان 
داری، تولید و توسعه گیاهان دارویی، زراعت چوب و جنگل کاری های 
چند منظوره واقتصادی...، جذب مشارکت و اشتغال زایی عملکرد شایان 

توجهی برای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان رقم زنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد ؛
و  قانون  چهارچوب  در  باید  رجوع  ارباب  تکریم 

مقررات باشد  
درجلسه  اصفهان،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازدید و رسیدگی بازرس استانداری اصفهان از نحوی مالقات تلفنی 
و پاسخگویی مدیرعامل این شرکت به مشترکین، بر تعامل گسترده با 
مردم و رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی در حداقل زمان 

ممکن تاکید شد.
سید مصطفی علوی، با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی هر 
و  کیفیت  با  خدمات  ارائه  طریق  از  مشتریان  رضایت  جلب  سازمان، 
مطلوب می باشد، افزود: سال گذشته بالغ بر ۱۰ جلسه پاسخگویی تلفنی 
مدیرعامل و مشترکین )ساتم( و حدود ۱۵۰ تماس تلفنی )فقط از این 
کانال ( ثبت گردید که 3۵ درصد این تماس ها حاوی شکایت و ٦۵ 

درصد نیز مربوط به درخواست ها ی مشترکین بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در ادامه با بیان اینکه بیشترین 
شکایات وارده مربوط به گازبها و عوامل تشکیل دهنده صورتحساب 
عوارض  جمله  از  آن  دهنده  تشکیل  عوامل  و  گازبها  گفت:  بوده  گاز 
گازرسانی، مالیات بر ارزش افزوده و ... از جمله مواردی هستند که بر 
اساس قانون بودجه و ضوابط قانونی از مشترکین دریافت می شود و 
تالش می شود تا اطالع رسانی کاملی از نحوه محاسبه ی آن از طرق 

مختلف صورت پذیرد.
و  متقاضیان  شکایات  و  ها  درخواست  گفت:  علوی،  مهندس 
مشترکین عزیز موجب نمایان شدن فرصت های قابل بهبود شرکت 
می شود و این امر، زمینه رفع مشکالت و بهبود مستمر خدمات رسانی 

را فراهم می سازد.
اعتماد  برافزایش  تاکید  با  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
مردم به شرکت گاز افزود: خوشبختانه با تالش همکاران متعهد و یاری 
خداوند، در حال حاضر به مردم ۱۱۱ شهر و ۱۰٦۰ روستا و ۹هزار و 

٦7۰ واحد خدمات گازرسانی ارائه می گردد. 
مهندس علوی،همچنین با اشاره به ضرورت پاسخگویی شایسته و 
آسان به مردم و مشترکین گفت: این شرکت برای دریافت پیام های مردم 
و مشترکین عزیز راه های متعددی از قبیل تلفن گویای 3٦2٨٦3٦3، 
وب سایت، اپلیکیشن سخا، سامانه پیامکی، دفاتر پیشخوان، ایمیل و 

... را معرفی کرده است.
استان  گاز  شرکت  پرسنل  مناسب  برخورد  از  تقدیر  ضمن  وی، 
اصفهان با مراجعین خاطر نشان کرد: تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی 
سریع به درخواست های مردمی از نقاط قوت این شرکت محسوب می 
شود و استمرار این امر موجب افزایش رضایتمندی و ارتقای سطح کیفی 

خدمت رسانی می شود.
ارائه خدمات بموقع  مهندس علوی، در پایان با اشاره به اهمیت 
به مشترکین و ارتقای سطح رضایتمندی ایشان، از مردم و مشترکین 
درخواست کرد تا با بیان مشکالت و ارائه پیشنهادهای سازنده، شرکت 

گاز استان را در جهت ارائه خدمات هر چه بهتر یاری کنند.

عملکرد  برتر  رتبه  ایالم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
کشور را کسب کرد 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت: طی ارزیابی های 
عملکرد صورت گرفته توسط سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور، 
ااین داره کل موفق به کسب رتبه برتر میان سایر استانها در شاخص 

های مختلف شد..
رضا احمدی با اعالم این خبر اظهار کرد: کسب رتبه های برتر و 
افتخارات مرهون تالش و پشتکار همه مجموعه منابع طبیعی و حاصل 
تالش همه معاونین، روسا و کارکنان ستادی و شهرستانها  است که با 

پشتکار و جدیت توانستند به این مهم دست یابند.
در  صحیح  و  دقیق  های  ریزی  برنامه  با  امیدواریم  افزود:  وی 
زمینه پیشبرد اهداف سازمانی با تالش کارشناسان کماکان شاهد رشد 
،شکوفایی و سربلندی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و حفظ رتبه 

در سنوات آینده باشیم
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت: در سال های اخیر 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری ایالم توانسته است حائز رتبه برتر در 
شاخص های عمومی و اختصاصی سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری 

کشور گردد.

آبرسانی به مجتمع ۴۱ روستایی تیران و کرون
روستایی   ۴۱ مجتمع  به  آبرسانی  سوم  مرحله  اجرای  عملیات 

شهرستان تیران و کرون با اجرای 7 کیلومتر خط انتقال آغاز شد. 
مدیر آبفای تیران و کرون با بیان اینکه اجرای این طرح در واپسین 
روزهای سال ۱3۹۹آغاز شد، اظهار داشت: از دهم اسفند ماه سال گذشته 
عملیات آبرسانی به روستای قلعه ناظر که بخشی از مجتمع ۴۱ روستایی 
شهرستان تیران و کرون است، آغاز شده و تاکنون بیش از 3۵۰۰ متراز 

خطوط انتقال به اجرا درآمده است. 
سعید عابدینی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کمی و کیفی  
آب شرب ساکنان روستای قلعه ناظر برشمرد و اظهار داشت:هم اکنون 
آب شرب این روستا از طریق منابع محلی تامین می شود که با بهره 
برداری از این طرح آب شرب 227۵ نفر از ساکنان این روستا از سامانه 

آبرسانی اصفهان بزرگ تامین خواهد شد. 
مدیر آبفای تیران و کرون با تاکید بر لزوم تامین پایدار آب شرب 
روستای قلعه ناظر اظهار داشت: پیش بینی می شود این طرح در خرداد 

ماه سال جاری به بهره برداری برسد. 
عابدینی با بیان اینکه از سال ۱3٨۴ آبرسانی به  مجتمع ۴۱ روستایی 
تیران و کرون در دستور کار قرار گرفت خاطر نشان ساخت:از آن زمان تا 
پایان سال گذشته 3۴ روستا در مجتمع ۴۱ روستایی تیران و کرون تحت 

پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ قرار گرفته اند. 
انتقال دیگر،تمام ۴۱  با اجرای ٨ کیلومتر خط  اینکه  بیان  با  وی 
روستاهای این مجتمع از آب طرح اصفهان بزرگ بهره مند می شوند، 
تصریح کرد:با اجرای این عملیات، روستاهای کردعلیا،کرد سفلی،دولت 
آباد، دره بید، گن هران و تقی آباد در مجتمع ۴۱ روستایی تیران و کرون 

از سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ برخوردار می شوند.
مدیرآبفای تیران و کرون با بیان اینکه مرحله سوم طرح آبرسانی به 
مجتمع ۴۱ روستایی، با مشارکت دهیاری روستای قلعه ناظر اجرایی شده 
است، ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبارات الزم، مرحله بعدی این طرح 
که آبرسانی به ٦ روستای باقی مانده در این مجتمع است نیز آغاز شود .

سوپر فروش پتروشیمی شازند در اسفندماه ۱۳۹۹
مرکزی _ حامد نوروزی : بدین ترتیب در آمد حاصل از فروش 
محصوالت تولیدی پتروشیمی شازند در سال ۱3۹۹ به رقم بی سابقه 
۱۱۱۴۹ میلیارد تومان رسید  که نسبت به مدت ۱2 ماهه مشابه سال 

قبل رشد ٦۴ درصدی نشان می دهد.
در اسفند ماه پتروشیمی شازند توانست به تنهایی حدود ۹۵۰ میلیارد 
تومان در امد از فروش محصوالت در بازار داخلی به میزان حدود ۴2٦۰۰ 
تن از طریق هوشمندی در عرضه و تولید محصوالت مورد نیاز مشتریان 
کسب نماید. در همین ماه نیز حدود ۵3۱ میلیارد تومان در آمد از فروش 
حدود  27 هزار تن محصول در بازارهای صادراتی حاصل شده است. 
استفاده حداکثری از فرصت افزایش قیمت های جهانی بویژه در بازار 
ترکیه و منطقه CIS در اثر افزایش قیمت نفت خام که با یک تصمیم 
گیری بجا و فوری با فروش محصوالت در قیمت هایی باالتر از قیمت 
های جهانی نشریات به دست امد یکی از دالیل این رکورد قابل تامل 
تلقی می شود. این در حالی است که معموال میزان فروش در اسفند ماه 
به علت نزدیکی به تعطیالت نوروز و اختالل در امر حمل و لجستیک 
محصوالت، با کاهش نسبت به بهمن ماه مواجه می شود و شرکت های 
پتروشیمی در این مقطع بر فروش سلف جهت برداشت و حمل در فروردین 
ماه تمرکز می کنند ولی پتروشیمی شازند تنوانست برخالف روال، در 
اسفند ماه نیز امار حمل محصوالت فروش رفته خود را در مقادیر باال 
حفظ نماید به طوریکه فروش اسفند ماه نسبت به بهمن ماه نیز افزایش 

حدود ٨ درصدی نیز نشان داده است.
ذکر این نکته ضروری است که پتروشیمی شازند تولید کننده متنوع 
ترین محصوالت پتروشیمیایی در کشور است که دربین آنها محصوالت 
انحصاری همچون دی اتیل هگزانول، وینیل استات مونومر و اتانول آمین 
ها وجود دارد. خوراک مصرفی مجتمع پتروشیمی شازند نیز از نوع مایع 
است که سبب می شود طیف وسیعتری از محصوالت با ترکیب درصد 
نسبتا باال در عملیات کراکینگ واحد الفین این مجتمع حاصل شود. در 
عین حال باالتر بودن نرخ قیمتی خوراک مایع نسبت به خوراک گاز 
سبب می شود جهت کسب سوداوری بیشتر، امر فروش با وسواس قابل 

توجه جهت فروش با باالترین قیمت کارکردی دنبال گردد.

انتصاب معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر 
و دریانوردی امیرآباد

ریزی  برنامه  معاون  و  عامل  هیأت  عضو  سوی  از  حکمی  طی 
پیشنهاد  بنابر  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه   ،
امور  معاون   « عنوان  به  پور  موسی  ، محمدعلی  بندرامیرآباد  مدیرکل 

بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد « منصوب شد.
به گزارش واحد روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد 
؛ محمدعلی موسی پور طی حکمی از سوی سید سعید سید عالئی به 

معاونت امور بندری و اقتصادی اداره کل بندرامیرآباد منصوب شد.
در حکم سید عالئی آمده است:« با توجه به تعهد و تخصص و 
بنا به پیشنهاد مدیرکل بنادر ودریانوردی امیرآباد و موافقت  تجارب و 
عضو محترم هیآت عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان به 
سمت معاون امور بندری و اقتصادی  اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد 

منصوب می شوید.
از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف عالیه 
سازمان بنادر و دریانوردی ، دولت تدبیر و امید و خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نماییم. »محمدعلی موسی پور ، 
مسئولیت »اداره اقتصادی و منطقه ویژه« و  »اداره روابط کار و خدمات 
اشتغال«و همچنین مسئولت »واحد مطالعات و برنامه ریزی« اداره کل 

بندرامیرآباد را در کارنامه مدیریتی خود دارا می باشد.
و  بندری  امور  سابق  معاون  آور  رنگ  محمدصادق  است  گفتنی 
نائل شد و طی  بازنشستگی  افتخار  به  بندرامیرآباد  اداره کل  اقتصادی 

مراسمی از زحمات وی در زمان تصدی این معاونت قدردانی شد.

افزایش 2 درصدی مصرف CNG دراستان سمنان
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود از افزایش 

درصدی مصرف CNG درسطح منطقه خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
شاهرود ، علی اکبر عربعامری گفت : در سال گذشته به طور میانگین ماهانه 
نه میلیون و دویست و پنجاه هزار متر مکعب CNG در ۴2 باب جایگاه 
سطح منطقه توزیع شده است که این مقدار توزیع  نسبت به مدت مشابه سال 
۹٨  افزایش نزدیک به 2 درصدی را بهمراه داشته است ، که از عوامل رشد 
نه چندان زیاد مصرف CNG در سال گذشته را می توان به محدودیتهای 

کرونایی و کاهش سفرهای درون و برون شهری بیان کرد.
وی افزود با توجه به رنگ بندی اعالم شده از سوی ستاد کرونای کشور 
و علی رغم تاکید بر عدم مسافرت هموطنان عزیزمان با افزایش تردد در 
مسیر تهران – مشهد و زائرین حرم مطهر رضوی  مصرف CNG در بازه 
زمانی 2۹ اسفند ۹۹ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش ۴۵ درصدی را تجربه کرده است .
عربعامری افزود : با توجه به اهمیت استفاده از سوخت پاک و نقش آن 
در کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف بنزین و ادامه روند دوگانه 
سوز کردن  خودروهای عمومی باری و مسافری  توسط شرکت ملی پخش 
،  با توزیع نزدیک به ۱۱۰ میلیون متر مکعب از این سوخت پاک بیش از 
۱۱۰  میلیون لیتر ، در مصرف بنزین در سطح استان صرفه جویی شده است .

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
سمیه باقرزاده-طی مراسمی با حضور 
امام جمعه،  حجت االسالم بختیاری 
زاده  قاضی  فرماندار،  مقدم  رجبی 
و  مجلس  در  سرخس  مردم  نماینده 
پاالیشگاه  کارکنان  و  ارشد  مدیران 
گاز شهید هاشمی نژاد، پروژه هلی پد ) 
اورژانس هوایی ( در بیمارستان لقمان 
حکیم سرخس به بهره برداری رسید.

در  شرکت   HSE واحد  رئیس 
این خصوص گفت: با هدف مدیریت 
و  غیرعامل  پدافند  تقویت  بحران، 
زمان  در  فوری  پزشکی  های  کمک 
دو  ای،  جاده  و  بروز حوادث صنعتی 
محیط  و  درمانی  و  بهداشتی  پروژه 

زیستی در بیمارستان لقمان سرخس 
به بهره برداری رسید.

با  افزود:  قادری  اسماعیل  سید 
توجه به مسافت ۱٦۵ کیلومتری محور 
ترانزیتی سرخس به مشهد، این مسیر 
بوده و تصادفات  باریک  دارای معابر 
زیادی در طول سال در این محور رخ 
میدهد که با هدف تسهیل در سرعت 
امداد و نجات به حادثه دیدگان، اجرای 
شهید  گاز  پاالیشگاه  به  پروژه  این 

هاشمی نژاد واگذار شد.
شهرستان  اینکه  بیان  با  وی 
کمبود  از  بهداشت  در حوزه  سرخس 
میبرد  رنج  درمانی  امکانات  تامین  و 
راستای  در  پروژه  این  کرد:  تاکید 

رسیدگی به وضعیت بیماران و حادثه 
دیدگان ناشی از تصادفات، معالجه و 
انتقال سریع تر آنها به بیمارستان های 
مشهد جهت درمان و همچنین تسریع 
با  اورژانس هوایی،  پایگاه  احداث  در 
روحیه جهادی و تالش شبانه روزی 
کارکنان پاالیشگاه و در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی و کمک 
به بخش بهداشت و درمان شهرستان 
سرخس به ثمر نشست و امروز مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
و  بهداشت  ایمنی،  واحد  رئیس 
شهید  گاز  پاالیشگاه  زیست  محیط 
اجرای  برای  کرد:  بیان  نژاد  هاشمی 
این پروژه اعتباری بالغ بر چهار میلیارد 

و 3۱۰ میلیون ریال هزینه شده است.
قادری خاطر نشان کرد: همچنین 
پساب  خانه  تصفیه  بازسازی  پروژه 
بیمارستان لقمان حکیم یکی دیگر از 
پروژه هایی بود که با اعتباری بالغ بر 
چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به 

بهره برداری رسید.
راه  با  همزمان  است:  گفتنی 
یی،  هوا ورژانس  ا پروژه  زی  ندا ا
ز  ا مصدوم  نتقال  ا عملیاتی  نور  ما
ن  ستا ر بیما به  ه  یشگا ال پا محل 
مصدوم  سپس  و  شد  انجام  لقمان 
هوایی  اورژانس   ( امداد  بالگرد  با 
های  بیمارستان  به  مداوا  جهت   )

گردید. منتقل  مشهد 

با هدف تسهیل در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و سرعت امداد و نجات صورت گرفت؛

بهره برداری از پروژه اورژانس هوایی در بیمارستان لقمان حکیم

در دیدار مدیرکل راه و شهرسازی 
انتظامی ایالم برجلوگیری  و فرمانده 
ازتعرض به اراضی ملی و دولتی استان 

تأکید شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت 
عبداهلل  شهرسازی)ایالم(،  و  ه  را
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  بهادری 
فرمانده  مهر  القاصی  با سردار  ایالم 
این  در  کرد،  دیدار  استان  انتظامی 
ز  ا قدردانی  ضمن  بهادری  دیدار 
نیروی  پرسنل  همیشگی  همکاری 
در  کل  اداره  این  با  استان  انتظامی 

بحث رفع تصرف اراضی و جلوگیری 
از تضییع بیت المال گفت: در سالهای 
گذشته با بحث عدم آگاهی اشخاص 
نوعی  به  و  ملی  اراضی  در محدوده 
هایی  خانواده  و  افراد  نشینی  حاشیه 
که به نوعی مهاجر بوده و توان مالی 
چندانی نداشتند مواجه بودیم، اما در 
حال حاضر با اشخاص و گروههایی 
اراضی  قانونی  غیر  تصرف  مورد  در 
به  که  هستیم  مواجه  دولتی  و  ملی 
صورت سازماندهی شده اقدام به زمین 
با ترفندهای مختلف  خواری کرده و 

سعی در مظلوم نمایی دارند و با فریب 
افراد ناآگاه سودجویی می کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان 
این  اراضی  از  حفاظت  یگان  افزود: 
اداره کل فارغ از هر حاشیه و جو سازی 
همواره با حمایت قاطع نیروی انتظامی 
و دستگاه قضا در راه حفظ بیت المال با 
پدیده زمین خواری برخورد قانونی دارد 
اراضی  تصرف  از  جلوگیری  و ضمن 
رفع  مورد  در سال گذشته طی 33۴ 
تصرف میزان 3۹ هکتار از زمینهای 
ارزش  به  ملی و دولتی سطح استان 

3۵۰ میلیارد تومان از دست اشخاص 
سود جو خارج کرد و در سال جدید 
عملیات  مورد   ۱۵ طی  کنون  تا  نیز 
رفع تصرف بالغ بر 7 هزار متر مربع  
آزاد سازی اراضی به ارزش بالغ بر ۱2 

میلیارد تومان داشته است.
نده  فرما مهر  لقاصی  ا ر  سردا
بر  دیدار  این  در  نیز  استان  انتظامی 
انتظامی  نیروی  همکاری و همراهی 
استان در راستای مبارزه با پدیده زمین 
خواری و هر گونه تعرض به بیت المال 

تأکید کرد.

تأکید مشترک فرمانده انتظامی و مدیرکل راه و شهرسازی استان؛

عرصه برزمین خواران و اشخاص سودجو در استان ایالم تنگ تر می شود 
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انـدازه گیـری  رئیـس 
گاز  شـرکت  گاز  توزیـع  و 
از رشـد  اسـتان هرمـزگان 
بیـش از ۱٨ درصـدی مصرف گاز در 
هرمزگان درسـال ۹۹ به مدت مشابه 

سـال  ۹٨ خبـرداد.
عمومـی  روابـط  گـزاش  بـه 
هرمزگان،سـید  اسـتان  گاز  شـرکت 
احسـان قنادزاده،رئیس انـدازه گیری 
اسـتان  گاز  شـرکت  گاز  توزیـع  و 
هرمزگان، میـزان مصرف گاز طبیعی 
 7 را  اسـتان  ایـن  در   ۹۹ سـال  در 
میلیـارد و٦٨3 میلیـون و 3۵۵هـزار 
متـر مکعب اعـالم کـرد و افزود:این 
میـزان مصرف گاز در سـال گذشـته 
بـه مـدت مشـابه سـال  ۹٨، بیش از 

۱٨درصـد رشـد داشـته اسـت.
مقـدار  ایـن  اظهارکـرد:از  وی 
گاز مصرفـی، مصـارف نیـروگاه هـا 

بـا   ۴۱درصد،خانگـی  از  بیـش  بـا 
23.۴درصـد، CNG  بـا 3.3درصد و  
صنعتـی با  ۵. رشـد به نسـبت سـال 

۹٨، همـراه بـوده اسـت.
از  یکـی  کـرد:  بیـان  قنـادزاده 
دالیـل افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی در سـال گذشـته، گازرسـانی 
روسـتای   ۱٦ و  رودان  شـهر  بـه 
شهرسـتان پارسـیان بوده کـه از این 
نعمـت خـدادادی برخوردارشـده انـد

رئیس انـدازه گیری و توزیع گاز 
شـرکت گاز اسـتان هرمزگان تصریح 
کـرد: همـکاران ما در شـرکت گاز  با 
آمادگـی کامـل و  بـه صورت شـبانه 
مدیریـت  بـا  تـا  تالشـند  در  روزی 
صحیـح و بهینـه توزیـع گاز، امـکان 
بهـره منـدی پایـدار از ایـن نعمـت 
الهی  را برای همه مشـترکین اسـتان 

کنند. فراهـم 

مصرف گاز در هرمزگان بیش از ۱۸ درصد رشد داشته است مشخص  به زودی  اردبیل  راکد  تعاونی های  تکلیف 
می شود 

با  گفت:  اردبیل  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
راکد  تعاونی های  تکلیف  جدید  سال  در  یافته  انجام  هدفگذاری های 

اردبیل مشخص می شود. 
قاسم رحیمی در نشست با تعاونی های فعال اردبیل اظهار داشت: 
یکی از اهداف مهم و اساسی برای تحقق شعار سال برنامه ریزی های 
اساسی در این زمینه است که برای امسال در دستور کار قرار داده ایم.وی 
بیان کرد: نیاز است در این زمینه نقشه راه تدوین و اجرا شود تا بتوانیم با 
خدمت گذاری و نیز در اختیار گذاشتن اقدامات انجام یافته نسبت به ایجاد 
ارتباطات در بین مدیران و رؤسای ادارات گام های اساسی و هدفمند 

برداریم و مشکالت موجود در این زمینه را برطرف کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: یکی از 
مقام  منویات  طبق  امسال  سال  شعار  تحقق  برای  اساسی  الزمه های 
معظم رهبری، حمایت همه جانبه از کارگران و رسیدگی به بهبود وضعیت 
معیشتی آنان است تا با حفظ اشتغال و کمک به توسعه برنامه های آن ها 

صیانت از نیروی کار روز به روز بهتر شود.
رحیمی ادامه داد: نیاز است اقدامات الزم را در راستای حمایت از 
تولید و صادرات و بنگا ه های اقتصادی به شکل ویژه و اساسی مبنای کار 
قرار دهیم و به همین منظور باید تأمین مالی زنجیره تولید را گسترش 

داده و اقدامات الزم را تسهیل کنیم.
وی اظهار کرد: رسیدگی به شکایت ها و دعاوی کارگران نیز یکی 
از اولویت های اساسی است که سال گذشته به صورت الکترونیکی انجام 
یافته و در این زمینه درصدد عملیاتی سازی سهم استان از منابع ملی 

بودیم که این موضوع همچنان به صورت دقیق رصد می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل افزود: درصدد هستیم با 
ساماندهی و مشخص کردن وضعیت تعاونی های راکد در راستای افزایش 
صادرات شرکت های تعاونی نیز گام های اساسی و هدفمند برداریم و به 

برنامه های ابالغی خود برای سال جدید جامه عمل بپوشانیم.

زارع رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی کالنشهر کرج:
شهروندان  مطالبه  بصری  آشفتگی های  ساماندهی 

است
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی کالنشهر کرج با بیان اینکه 
نمی سوزد،گفت:ساماندهی  شهر  سیمای  حال  به  دلش  کرج  در  کسی 

آشفتگی های بصری مطالبه شهروندان است.
عباس زارع در هجدهمین کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی 
و روسای  مناطق  مدیران  اعضای کمیسیون،  با حضور  شهر کرج که 
سازمان های سیما، منظر و فضای سبز و فرهنگی ورزشی و اجتماعی 
شد،  برگزار  محیطی  تبلیغات  آیین نامه  اصالحیه  موضوع  با  شهرداری 
عنوان کرد:تابلوهای تبلیغاتی که مربوط سایر نهادها و ارگان هاست و 
فضایی از سطح شهر را اِشغال کرده اند، باید جمع آوری شوند این مهم 

از مطالبات شهروندان است.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی مرکزاستان البرز با اشاره 
اظهارداشت:آشفتگی های  شهر،  در  آالینده  تابلوهای  برخی  وجود  به 
زیاد  هفت  میدان  یا  آزادگان  میدان  ازجمله  مناطق  برخی  در  بصری 
است و متأسفانه هیچ نظارتی بر آن ها نیست و برای جمع آوری آن ها 

مالحظه کاری شده است.
کرج  به اندازه کالنشهر  کشور  در  هیچ شهری  اینکه  بابیان  زارع 
آشفتگی بصری ندارد،اذعان کرد: برخی تابلوهای آالینده برخالف ضوابط 
آیین نامه هنوز بر سر مغازه ها و حتی پشت بام ها نصب است و تاکنون 
برای جمع آوری آن ها اقدامی  نشده و تاکنون تابلوهای اضافه خیابان ها، 

باغچه ها و پیاده راه ها جمع آوری نشده است.
پایان  تلفیق شورای اسالمی کالنشهر کرج در  رئیس کمیسیون 
بابیان اینکه باید مدیران ارشد استانی پای کار باشند،اضافه کرد:عملیات 
اجرایی این طرح شامل جمع آوری تابلوهای مستهلک و خطرساز در معابر 
و پیاده روها،تابلوهای نماها که زمینه ساز بروز خطر برای شهروندان و 
آسیب به سیمای شهری هستند، حمایت و همکاری نهادهای مربوطه 

قابل انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان :
 اجرای بیش از ۳5۰  کیلومتر شبکه  گازرسانی طی 

سال گذشته
پایگاه خبری  با  در گفتگو  استان گلستان  گاز  مدیرعامل شرکت 
،روستایی  گازرسانی شهری  شبکه  کیلومتر    3۵۰ اجرای  از   ، شرکت 

وخطوط اختصاصی صنایع  طی سال گذشته در این استان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی ، علی طالبی   با اعالم مطلب فوق بیان 
شرکت  این  خوشبختانه    ، موجود   موانع  و  مشکالت  داشت:علیرغم 
توانستی با همت و تالش صورت گرفته  بیش از 2۴۰  کیلومترعملیات 
اجرایی شبکه گذاری در بخش روستاها و  ٦۰ کیلومتر شبکه گذاری 
نیز در مناطق شهری و حدود  ۵۰  کیلومتر در خطوط اختصاصی صنایع   

اجرا  نماید.
 وی افزود: در مجموع تا پایان سال ۹۹   نیز  این شرکت  بالغ 
بر ۹٨۴۱  کیلومتر  در سطح استان  شبکه  اجرا   نموده است   که در 
این خصوص   ٦22۱  کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری  مربوطه به 
روستاها بوده  و  3٦2۰  کیلومتر نیز مربوط به  مناطق شهری  می باشد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به سال ۱۴۰۰ که  
توسط رهبر معظم  بعنوان سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی  مزین 
شده اذعان داشت: امیداست در سال جدید  با تالش مجموعه همکارن 
سایه   ودر  گازرسانی   های  پروژه  ومجریان  پیمانکاران   ، گازگلستان 
همراهی و حمایت سایرسازمانهای ذیربط  و مرتع شدن موانع   ، نسبت به 
افزایش توسعه گازرسانی در روستاها  اقدام شود تا روستاهایی که شرایط 

گازرسانی  را دارند هر چه زودتر از این موهبت الهی برخوردار گردند.

تولید روزانه نفت ایران 1۳۷ هزار بشکه  
افزایش یافت

آوریل  ماه  در  اوپک  گزارش  تازه ترین  اساس  بر  ایران  خام  نفت  تولید 
)اسفندماه - فروردین ماه( برای سومین ماه پیاپی افزایش یافت و از رقم 2 میلیون 

و 3۰۰ هزار بشکه گذشت.
به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، گزارش ماه 
آوریل اوپک نشان می دهد تولید نفت خام ایران براساس گزارش منابع ثانویه در 
ماه مارس نسبت به ماه ژانویه )بهمن ماه - اسفندماه( با افزایش ۱37 هزار بشکه ای 

به 2 میلیون و 3۰۴ هزار بشکه در روز رسیده است.
تازه ترین گزارش اوپک همچنین نشان می دهد ۱3 عضو اوپک براساس گزارش 
منابع ثانویه در ماه مارس 2۵ میلیون و ۴2 هزار بشکه نفت خام تولید کردند که 2۰۱ 

هزار بشکه بیشتر از 2۴ میلیون و ٨۴2هزار بشکه ماه فوریه است.
و  روزانه ۴۰ هزار بشکه، 2٦ هزار بشکه  افزایش  با  و عراق  لیبی  آنگوال، 
خود  به  را  مارس  ماه  در  تولید  افزایش  بیشترین  ایران  از  پس  بشکه  هزار   23

اختصاص دادند.
تولید نفت خام عربستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک در ماه 
مارس 33 هزار بشکه کاهش یافت، منابع ثانویه مقدار تولید عربستان در این ماه را 

٨ میلیون و ۹۰ هزار بشکه در روز عنوان کردند.
افزایش بیش از 3 دالری قیمت نفت خام سنگین ایران

قیمت نفت خام سنگین ایران براساس تازه ترین گزارش اوپک در ماه مارس 
نسبت به ماه فوریه 3 دالر و ٦۴ سنت برابر با ٦ درصد افزایش یافت. قیمت نفت 
خام سنگین ایران در ماه مارس ٦۴ دالر و 3۰ سنت ثبت شد، در حالی که در ماه 

فوریه هر بشکه ٦۰ دالر و ٦٦ سنت بود.
قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه فوریه با افزایش ۵.7 درصدی به ٦۴ دالر 

و ۵٦ سنت برای هر بشکه رسید که 3 دالر و ۵۱ سنت بیشتر از ماه فوریه است.

برخوردهای قانونی با واحدهای صنفی متخلف تشدید می شود 
رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
اردبیل با اشاره به تشدید برخوردهای 
متخلف  صنفی  واحدهای  با  قانونی 
گفت: اصناف متخلف پلمب می شود. 
مهدی اشجع  در جمع خبرنگاران 
با اشاره به تشدید ضرورت برخوردهای 
قانونی با واحدهای صنفی متخلف در 
با  داشت:  اظهار  پروتکل ها  اجرای 
توجه به شروع موج چهارم همه گیری 
با  بیماری کرونا در کشور و مواجهه 
ویروس  این  جهش یافته  گونه های 
از  اصناف  بزرگ  خانواده  است  الزم 
تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا تمکین کرده تا مشمول ۱۵ روز 
نارنجی  و  قرمز  شهرهای  در  پلمب 

نشوند.
وی با بیان اینکه ضروری است 
تشکل های صنفی در تشدید نظارت، 
با  قانونی  برخوردهای  و  بازرسی 

متخلفان اهتمام ورزند گفت: رعایت 
پروتکل های بهداشتی با ارائه خدمات 
مطلوب به مردم یک موضوع اساسی 
و مهم است و باید اصناف و بازاریان 
نیز به این مسئله اهتمام جدی داشته 
مشکالت  حل  به  نسبت  و  باشند 
مربوطه که مربوط به امور مالیاتی و 

تأمین اجتماعی است اقدامات الزم را 
انجام دهند.

کز  مر ف  صنا ا ق  تا ا ئیس  ر
توجه  با  کرد:   بیان  اردبیل  استان 
امیدواریم   بهداشتی  توصیه های  به 
مشارکت و همراهی همیشگی صنوف 
با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و 

توجه  مورد  مربوطه  عملیاتی  قرارگاه 
واقع شود در غیر این صورت با تبعات 
و خسارت های وسیع تر مالی، اقتصادی 
و جانی در استان برای آحاد جامعه از 

جمله صنوف مواجه خواهیم شد.
حفظ   : د کر یح  تصر شجع  ا
سالمت عموم مردم و خانواده بزرگ 
اجرای  در  تدقیق  گرو  در  اصناف 
قانون  اعمال  دستورالعمل ها،  بهینه 
متخلفان  با  قانونی  برخوردهای  و 

خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تخلفات 
و  انتظار می رود کسبه  افزود:  صنفی 
کاهش  از  جلوگیری  برای  بازاریان 
در  را  فرهنگ  این  صنفی  تخلفات 
تخلفات  بروز  از  کنند  ترویج  جامعه 
این  که  آید  عمل  به  جلوگیری  نیز 
مسئله برای ما بسیار حائز اهمیت و 

اساسی است.

اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در موسسه اعتباری ملل

  موسسه اعتباری ملل در راستای بسط و گسترش سنت پیامبر 
گرامی اسالم )ص( به هر یک از زوجین تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

با دوره بازپرداخت ده ساله پرداخت می نماید
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه بر اساس 
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حمایت از 
زوج هایی که زیر 2۵ سال و زوجه های زیر 23 سال سن داشته باشند 
تسهیالت ازدواج تا سقف یک میلیارد ریال و بقیه زوجین هر کدام مبلغ 

7۰۰ میلیون ریال پرداخت می نماید.
متقاضیان محترم برای بهره مندی از تسهیالت مذکور می بایست در 
سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران ثبت نام نموده و یکی از شعب موسسه اعتباری ملل را برای دریافت 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج انتخاب نمایند.

پرداخت بیش از ۱5 میلیارد ریال خسارت بیمه کرونا 
توسط بیمه سامان

معاون مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان اعالم کرد که این 
شرکت از بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۱۵ میلیارد ریال خسارت 
از محل بیمه نامه های حوادث کرونا به بیمه شدگان پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، غزاله فخارزاده با بیان 
این که بیمه کرونا با هدف رفع دغدغه تامین هزینه های این بیماری به 
بازار عرضه شد، افزود: به دلیل نرخ و پوشش های مناسب و نیز عدم نیاز به 
دریافت معرفی نامه برای بستری در بیمارستان در کنار عدم اعمال فرانشیز، 

این بیمه نامه مورد استقبال بیش از ۴٦ هزار بیمه گذار قرار گرفته است.
وی با اشاره به این که پوشش هزینه بستری تا یک میلیارد ریال، جبران 
هزینه بیکاری تا 3۰۰ میلیون ریال و پرداخت سرمایه عمر تا ۱۰ میلیارد ریال 
در این بیمه نامه ارائه می شود، ادامه داد: شرکت بیمه سامان از محل این 
بیمه نامه ها تا کنون بیش از چهار میلیارد ریال خسارت حوادث انفرادی، 
بیش از ۴۵ میلیون ریال خسارت حوادث گروهی و بیش از ۹ میلیارد ریال 

خسارت عمر گروهی پرداخت کرده است.
فخار زاده خاطرنشان کرد: شرکت بیمه سامان به عنوان حامی سالمت 
جامعه و مردم در شرایط کنونی بحران کرونا وظیفه خود دانسته است که با 
طراحی یک محصول مناسب و مقرون به صرفه، عالوه بر جبران خسارت 
مالی ناشی از این بیماری، بخشی از فشار روحی بر اطرافیان و خود بیمار 

را نیز کاهش دهد.
معاون مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان عنوان کرد: فرآیند 
پرداخت خسارت در این بیمه نامه بسیار ساده، بدون طی مراحل اداری و 
ir/s/.https://www.si2۴ سایت  وب  طریق  از  غیرحضوری  کامال 

بستری  از  تواند پس  می  گذار  بیمه  انجام می شود؛ همچنین   mfa2rf
شدن و بهبودی کامل، برای دریافت هزینه ها، مدارک پزشکی خود را به 
صورت الکترونیکی ارسال نموده و بر اساس ارقام اعالمی مرکز درمانی، 

خسارت خود را دریافت کند.
وی افزود: بیمه سامان برای پرداخت هزینه درمان بیماران کرونایی، 
میان بستری شدن در بیمارستان های خصوصی یا دولتی تفاوتی قائل نیست 
و هزینه های درمان بیمه شده را مطابق قرارداد منعقد شده شرکت و بیمه 
گذار پرداخت خواهد کرد. مدت انتظار این بیمه نامه ۱۴روز است و بیمه گذار 
پس از این مدت، در صورت ابتال به بیماری مشمول پوشش ها خواهد بود.
http://covid. خرید این بیمه نامه به صورت آنالین از طریق نشانی

ir.si2۴ و یا مراجعه به شعب و نمایندگان فعال بیمه سامان در سراسر کشور 
امکان پذیر است.

بیمه  کتاب مدیریت مالی کاربردی برای شرکت های 
منتشر شد

بیمه«  شرکت های  برای  کاربردی  مالی  »مدیریت  تخصصی  کتاب 
نوشته ی دکتر رضا جعفری و دکتر بهنام شهریار به عنوان نخستین کتاب 

مالی کاربردی در صنعت بیمه منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، یکی از مسائل مهم و مغفول در 
صنعت بیمه، مدیریت بهینه ی  منابع و مصارف است در حالی که آنچه در 
اغلب موارد مشاهده می شود، فقدان یک رویکرد منسجم برای اداره ی صحیح 

منابع و مصارف شرکت ها است.
بر همین اساس، نگارندگان سعی کردند تا ضمن معرفی جنبه ها و 
تکنیک های مدیریت مالی در این کتاب، کاربرد نرم افزار قدرتمند اکسل را 
در زمینه مدل سازی و تحلیل مسائل مالی بیمه شرح دهند تا برای خوانندگان 

قابل استفاده و بهره برداری باشد.
سود،  مدیریت  بیمه،  شرکت های  مالی  صورتهای  تحلیل  و  تجزیه 
کفایت  و  بیمه  شرکت های  مالی  صورت های  پیش بینی  تکنیک های 
شده  مطرح  مباحث  جمله  از  بیمه  شرکت های  مالی  توانگری  و  سرمایه 

در این کتاب است.
فارغ  که خود  سینا  بیمه  مدیرعامل  رضا جعفری  دکتر  است،  گفتنی 
التحصیل دکتری مدیریت مالی از دانشگاه عالمه طباطبایی است به همراه 
دکتر بهنام شهریار فارع التحصیل دکتری اقتصاد، این کتاب کاربردی را در 
دو جلد به رشته تحریر درآورده اند که هم اکنون جلد اول آن در 22۰ صفحه 

وارد بازار شده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

رئیس مرکز فاوای بیمه دانا تشریح کرد:
در  اسناد  هوشمند  مدیریت  مزایای  و  کارکرد  نقش، 

بیمه)ساماش( صنعت 
فیزیکی  اسناد  گردش  حذف  جزئیات  دانا،  بیمه  فاوای  مرکز  رئیس 
این  شعب  اسناد  مدیریت  هوشمند  سامانه  ندازی  ا ه  را چگونگی  و 

شرکت«ساماش« را تشریح کرد.
  به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، مهدیه نعیم حسنی در گفتگویی 
اظهار داشت: سال هاست که اسناد فیزیکی )کاغذی( در فرآیندهای بیمه ای 
نقشی مهم را ایفا می کند. همین اهمیت باعث شده تا امکان حذف فیزیک 
این اسناد براحتی امکان پذیر نباشد. با توجه به اینکه تالش هایی در جهت 
حذف فیزیک برخی از اسناد شروع شده، ولی نبایستی از مدیریت و گردش 
اسناد مذکور غافل شد، ضمن اینکه حتی در صورت حذف فیزیک این اسناد، 
اطالعات و محتوی آنها هم چنان برای فرآیندهای بیمه ضروری بوده و نیاز 

به مدیریت و گردش به صورت الکترونیک خواهند داشت.
وی افزود: از معایب نگهداری سنتی اسناد فیزیکی می توان به از بین 
به  با گذشت زمان، عدم دسترسی سریع و لحظه ای  فیزیکی  اسناد  رفتن 
اسناد، سختی ایجاد امنیت و محرمانگی، عدم امکان اشتراک گذاری اسناد، 

و امکان انتقال آلودگی از طریق لمس اسناد اشاره کرد.
رئیس مرکز فاوای بیمه دانا تاکید کرد: با عنایت به مطالب فوق و در 
راستای حذف گردش اسناد فیزیکی و نگهداری نسخه الکترونیک اسناد، بر 
این شدیم تا با بهره گیری از هوش مصنوعی و با هدف الکترونیکی نمودن 
فرآیند گردش اسناد، آرشیو الکترونیک مستندات و شناسایی و دسته بندی 
هوشمند اسناد، سامانه ای جهت مدیریت هوشمند اسناد در صنعت بیمه راه 
اندازی نماییم که پروژه ساماش از اوایل سال ۹۹ کلید خورد و در انتهای 

سال در شعبه یک مرکزی پایلوت گردید.
نعیم حسنی یادآور شد: فاز اول سامانه ساماش برای خسارت درمان 
راه   ... و  اتومبیل  خسارت  بعدی جهت  فازهای  در  و  شده  گرفته  نظر  در 

اندازی خواهد شد.
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مدیرکل بیمه سالمت استان گلستان خبر داد: 

جزئیات حذف دفترچه بیمه سالمت در گلستان
در  ماه  اردیبهشت  ابتدای  از 
های  دفترچه  حذف  گلستان  استان 
بیمه سالمت از صندوق بیمه سالمت 

همگانی آغاز می شود. 
کاربرد  گفت:  کمانگری  مهرداد 
بیمه  های  دفترچه  تدریجی  و حذف 
سالمت را در دستور کار قرار دادیم. 

استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
بودجه  قانون  در  داد:  ادامه  گلستان 
است  شده  ذکر   ۱7 تبصره  و  امسال 
که باید سازمان های بیمه گر باید از 
ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند و 
این  از دفترچه های کاغذی  استفاده 

سازمان ها کاهش پیدا کند. 
این  در  شد:  یادآور  کمانگری 
راستا سازمان تامین اجتماعی از ابتدای 
اسفند فرآیند حذف دفترچه های بیمه 
تامین اجتماعی را آغاز کرده و سازمان 
بیمه سالمت نیز از ابتدای اردیهبشت 
ماه نسبت به این مهم اقدام می کند. 

 وی افزود: آمادگی الزم را برای 
استان  در  بیمه  های  دفترچه  حذف 
سال  تیرماه  از  و  دارد  وجود  گلستان 
گذشته در موسسات بخش خصوصی 
را زدیم ولی فرآیند  این کار  استارت 
آن به کندی پیش رفت و از موسسات 
درخواست کردیم که اسناد خود را به 
صورت الکترونیک برای ما ارسال کنند 

و در این زمینه مشوق هایی برای آنها 
از جمله پرداخت زودتر معوقات در نظر 

گرفته شد.  
استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
طرف  شد:موسسات  یادآور  گلستان 
سامانه  به  سالمت  بیمه  با  قرارداد 
های الکترونیک بیمه سالمت متصل 
شدند، در ابتدا و از ابتدای اردیبهشت 

ماه در استان گلستان حذف دفترچه 
بیمه  صندوق  از  سالمت  بیمه  های 
سالمت همگانی که بالغ بر ۱۰٦ هزار 
نفر عضو دارد انجام می شود و چاپ 
صندوق  این  اعضای  برای  دفترچه 
صورت نمی گیرد.  کمانگری یادآور 
شد: این امکان برای مطب ها فراهم 
شده که به صورت نرم افزاری بتوانند 
تواند  ارائه کند و می  را  نسخه خود 
بیمار  به  پزشک  که  رهگیری  کد  با 
به  مراجعه  با  بیمار  کند،  می  ارائه 
داروخانه ها از خدمات بیمه سالمت 

بهره مند شود.
  وی گفت: در صورتی که به هر 
دلیلی مثل قطعی اینترنت این امکان 
تواند  می  پزشک  باشد  نداشته  وجود 
از طریق سربرگ خود و با ذکر نام و 
نام خانوادگی بیمار به صورت بیمه ای 
به موسسه ای که بیمار قصد دریافت 

خدمت دارد اقدام کند.

 کرونا بزرگترین چالش بشریت در 
هزاره سوم میالدی است. سرعت باالی 
ابتالی بیماری، نسبت مرگ و میر با 
پیچیدگی بهداشتی  تعداد مبتالیان و 
چالشی  با  را  جهانی  جامعه  بیماری، 

جدی و واقعی مواجه ساخته است.
با اینکه از مدت زمان شیوع این 
بیماری نزدیک به دو سال می گذرد؛ 
هنوز درمان قطعی برای کنترل کرونا 
یافت نشده است. طبق گزارش های 
متقن پزشکی، واکسن های تولید شده 
ایمنی صدرصدی ندارند و با موتاسیون 
یا همان جهش های جدیدی که در این 
بیماری ایجاد شده، نگرانی ها نسبت به 
مهار این بیماری در سطح بین المللی 

افزایش یافته است.

تبدیل شدن کرونا به موضوعی 
حکومتی و مدیریتی

در کنار موضوع های  پزشکی و 
سالمت، آنچه که طی یک و سال اندی 
اخیر شاهد هستیم، کرونا به موضوع 
در سطح کالن  مدیریتی  و  حکومتی 
فضای  در  اساسا  است.  شده  تبدیل 
جدید جهانی کنترل و مدیریت بیماری 
کرونا به مثابه الگوی حکمرانی موفق 
و هوشمند شناخته می شود. در باب 
نکته  همین  کرونا  سیاسی  تاثیرات 
ترین  مهم  از  یکی  که  است  کافی 
دالیل باخت ترامپ در انتخابات سوم 
نوامبر، کرونا و شیوع مرگبارش در ایالت 
های آمریکا بود و ناکارآمدی سیاسی و 
ضعف مدیریتی ترامپ نزد افکار عمومی 
و نخبگان آمریکایی به صورت مشخص 

تر عیان شد. 
ورود  قصد  مقدمات  این  بیان  با 
به این بحث را داریم که راه مهار این 
بیماری در کشور خود ما چیست؟ واقع 
امر این است که با وجود مدیریت موفق 
کشورمان در مهار این بیماری در موج 
های اول تا سوم، موج چهارم بیماری با 

قدرتی فزون تر و سرکش تر در کشور 
گسترش یافته و رنگ عموم شهر های 
کشور را به حالت قرمز در آورده است. 
گویای  میر  و  مرگ  و  ابتال  آمارهای 
گستردگی و شیوع بی مهابای بیماری 
در کشور دارد؛ در کمتر از یک ماه آمار 
مرگ و میرها تقریبا پنج برابر شده است و 
تعداد ابتالها به رقمی باالی 2۰ هزار نفر 
در روز رسیده است. در این شرایط خطیر 
چه استراتژی برای عبور از موج سهمگین 
چهارم بایستی در پیش گرفت؟ به هر 
روی هر گونه تصمیم گیری در کشور 
باید با عطف به پذیرش این واقعیت باشد 
که با توجه به موضوع تحریم ها، امکان 
واردات انبوه واکسن کرونا وجود ندارد و 
باید به فکر روش های هوشمند تر و 
عملیاتی تر که غالبا از جنس اجتماعی 

است؛ برای مهار این موج افتاد. 
در این عرصه توجه به چند مساله 
اینکه  نخست  است.  کلیدی ضروری 
مدیریت کرونا بیش از آنکه به برگزاری 
جلسه، نشست، دستور و حتی اجبار نیاز 
داشته باشد به هماهنگی، نظم، قاعده 
پذیری، اعتماد سازی و انضباط نیاز دارد. 
مدیریت موفق، مدیریتی است که بتواند 
اقناع سازی عمومی کند و با ابزارهای 
نرم قدرت، استراتژی اصلی اش را پیش 
برد. این اقناع سازی به لوازم و مکانیسم 

های خاص خودش نیاز دارد.

ضرورت تک صدایی و وحدت 
نظر در سپهر قدرت

فضایی که بعد از شکل گیری موج 
چهارم کرونا در کشور راه افتاده، قدری 
نگران کننده است. رویکرد مقصر یابی 
برای  خوبی  خوراک  تواند  می  گرچه 
موضوعات جناجی و سیاسی باشد اما 
کوچک ترین اثر معنابخشی در کنترل 
از  شهروندان  ماندن  ایمن  و  بیماری 
گزند کرونا نخواهد داشت. امروز شهر 
های کشور بنا به دالیل مختلف اعم 
از ورود کرونای جهش یافته به کشور 
و تالقی زمانی اش با سفرهای نوروزی 
وارد جای جای کشورمان شده است؛ 
در این شرایط باید دغدغه اصلی روی 
این محور باشد که با تمامی ظرفیت 
از جوالن  مانع  بتوانیم  بستر ها  و  ها 
شویم.  کشور  در  بیماری  این  بیشتر 
نباید این فضا در سپهر سیاسی کشور 
شکل گیرد که کرونا عرصه ناکارآمدی 
مطلق دولت است و مقصر اول و آخر 
این بیماری دولت است. باید در تحلیل 
ها به این مساله توجه داشت که دولت 
با چه محدودیت های منابعی و درآمدی 
به خاطر موضوع تحریم ها مواجه است. 
جهانی  تجربه  اینکه  دیگر  موضوع 

گویای این امر است که حتی کشورهای 
توسعه یافته هم دوران پرفراز و نشیبی 
اند؛  داشته  کرونا  بیماری  مدیریت  در 
بعدی  های  ناکامی  به  اولیه  موفقیت 
تبدیل شد. از سوی دیگر این مساله 
هم جای تامل دارد که بیماری در گذر 
زمان عادی و نرمالیزه می شود. بدین 
رو باید در ارایه  تحلیل ها همه جوانب 

موضوع را در نظر داشت.

تفویض اختیار به گروه های 
مردم نهاد، مردم و انجمن 

های مدنی
مهم تر از همه اینها، تجربه کرونا می 
تواند این الگو را در عرصه حکمرانی کشور 
ایجاد کند که دولت را همه کاره ندانیم و 
محوریت کار با گروه های مردم نهاد، مردم 
و انجمن های مدنی باشد. دولت در همه 
کشور های توسعه یافته یک ابزار و نهاد 
تسهیل گر، اعتمادساز و هم افزای ظرفیت 
هاست. حداقل تجربه شیوع موج جدید 
بیماری نشان داد که دولت اساسا توان 
و ظرفیت کنترل همه امور و ساماندهی 
اش را ندارد. با توجه به جغرافیای بزرگ 
و متنوع کشور  ضرورت تفویض اختیار 
به نهادهای محلی برای اتخاذ استراتژی 
بومی و متناسب با فرهنگ هر منطقه به 

جد احساس می شود. 
برای همین امروز در کشور نیاز به 
تدوین استراتژی و نظریه ای اجتماعی 
می تواند راهگشای کشور و مردم در ایمن 
ماندن از کرونا باشد. در این راستا صدای 
واحد و استراتژی مشخص باید به عنوان 
پیش شرطی اساسی در کشور ایجاد گردد. 
فضای اتهام زنی و مقصر سازی به هدر 
رفت انرژی و گسست بیشتر اجتماعی را 
به دنبال می اورد. باید در شرایط موجود، 
به ترمیم اعتماد عمومی پرداخت و با اجماع 
داخلی همه  ظرفیت ها و توان موجود در 
کشور به سمت کنترل بیماری با اصل 

همراهی مردم سوق یابد.

ضرورت تک صدایی در مهار بیماری کرونا
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علی داودی: قبل از المپیک با احتیاط تر وزنه می زنم

وزنه بردار فوق سنگین ایران گفت: با توجه به مصدومیتی که داشتم نمی خواهم 
در قهرمانی آسیا خیلی پرفشار کار کنم چون قبل از المپیک است و نیازی هم به 

انجام این کار ندارم.
علی داودی درباره وضعیت مصدومیت خود پیش از حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا 2۰2۱ بیان کرد: زمانی که از اردو و مسابقات اهواز برگشتم، بالفاصله تمرینم را 
شروع کردم. بعد از ۱۰ روز احساس درد در زانو داشتم اما به آن بی توجهی کردم. 
اردوی تیم ملی که آغاز شد، هر دو زانوی من درد گرفت و مقداری ملتهب شد. با 
انجام  فیزیوتراپی وضعیتم بهتر شده است اما شدت درد آن به گونه ای بود که در 
هفته، دو روز بیشتر نتوانستم تمرین کنم و این مساله باعث شد از شرایط آمادگی 
کامل دور شوم. البته تا مسابقه هنوز کمی وقت هست تا بتوانم به حدی از آمادگی 

برسم که بتوانم برای مدال طال رقابت کنم.
داودی در پاسخ به این پرسش که در مسابقه اهواز رکورد مجموع ۴۵۱ کیلوگرم 
را ثبت کرد و  در قهرمانی آسیا هم قرار است این رکورد را تکرار کند یا خیر، تصریح 
کرد: فکر نمی کنم. البته از لحاظ  شرایط قدرتی و فیزیکی مشکلی ندارم اما قبل از 
المپیک است و می خواهم با احتیاط جلو بروم. از طرفی مسابقات گزینشی المپیک 

من کامل شده است و نیازی هم ندارم که بخواهم فشار زیادی وارد کنم.
چه  به  المپیک  تا  است  قرار  اینکه  مورد  در  ایران  سنگین  فوق  پوش  ملی 
رکوردهایی برسد، گفت: معلوم نیست. با روندی که تاالخادزه دارد باید مدال طال 
را به او داد و برای نقره برنامه ریزی دارم. در باد این هم نمی خوابم که کسب 
مدال نقره رکورد های کمتری می خواهد  و اگر خدا خواست و به المپیک رفتم، 
قطعا با آمادگی کامل شرکت می کنم. من در تمرینات 2۰7 یک ضرب و 2۵٦ در 
دوضرب زده ام و در مسابقات لیگ هم رقابت آنچنانی نداشتم که وزنه بیشتری 
بزنم. بنابراین برای مدال نقره المپیک هر کسی بیاید فکر می کنم بتوانم رقابت 

کنم و رقیب دست و پابسته ای نیستم.
او در مورد رکوردشکنی مجدد تاالخادزه در قهرمانی اروپا و اینکه فکر می 
کند کار وزنه بردارانی چون او برای رسیدن به این رکورد ها سخت تر شده است 
یا خیر تصریح کرد: تاالخادزه وزنه های خیلی خوبی زد. خیلی ها این مساله را 
گفته اند که کار برای وزنه برداران بعدی سخت تر می شود اما  من و تاالخادزه 
شش، هفت سال فاصله سنی داریم. من تازه 22 ساله شده ام و برنامه ریزی بلند 
مدت دارم و بنابراین برنامه افزایش رکورد را برای سال های آینده دارم و حتی 

می خواهم بیشتر هم بزنم.
 داودی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه فکر می کند با گرفتن مدال 
المپیک در سن 22 سالگی روند زندگی ورزشی اش تغییر زیادی داشته باشد؟ تاکید 
کرد: من از رده نوجوانان که مدال گرفتم مراعات کردم که از مسیرم خارج نشوم. 
بعد از المپیک هم هدفم این است که مسیر زندگی ام را حرفه ای تر کنم و دنبال 
این نیستم که در تمرینات کوتاهی کنم یا کم کاری داشته باشم. بعد از المپیک، 
مسابقات جهانی  و بازی های آسیایی را پیش رو دارم و انگیزه ام بیشتر می شود 

تا  خیلی جدی تر از قبل به کارم ادامه بدهم.

مسابقات بین المللی دوومیدانی جام امام رضا)ع(؛
نتایج دور از انتظار دوومیدانی ایران 

نتایج حاصل از مسابقات بین المللی جام امام رضا)ع( نشان داد در صورت غفلت 
در این رشته، ایران شانس مدال آوری در آسیا را هم از دست می دهد.

 نخستین دوره مسابقات بین المللی دوومیدانی جام امام رضا)ع( طی روزهای 
22 و 23 فروردین به میزبانی مشهد برگزار شد که در پایان تیم اعزامی عراق با 

کسب ٨ طال، 2 نقره و ۴ برنز به عنوان قهرمان معرفی شد.
جام امام رضا که در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده بود، ۴۰ امتیاز برای 
راهی  می توانستند  ورودی  رکورد  ثبت  صورت  در  ورزشکاران  و  داشت  المپیک 
بازی های توکیو شوند. این رقابت ها هرچند حاشیه های مختلفی داشت اما می توان 

به فدراسیون در برگزاری آن نمره قبولی داد.
هر چند مسابقات خوب برگزار شد اما در حالیکه انتظار داشتیم ورزشکاران 
ایران از فرصت میزبانی استفاده کنند و رکوردهای بهتری را به ثبت برسانند، در 
برخی ماده هایی که دوومیدانی کاران باتجربه و نامداری از ایران حضور داشتند، نتایج 
پیش بینی نشده ای به دست آمد و کشورهای مهمان عنوان قهرمانی را کسب کردند؛ 
اتفاقی که نشان دهنده ضعف دوومیدانی ایران است، ضعفی که سال هاست در این 

ورزش پایه به چشم می آید و بار دیگر هم آشکار شد.
قهرمانی ورزشکاری از عراق در ماده دوی ۱۰۰ متر و نایب قهرمانی حسن 
تفتیان یکی از اصلی ترین موضوعات بود. شاید بسیاری پیش از مسابقات تفتیان را 
قهرمان مسلم می پنداشتند اما این اتفاق نیفتاد. البته یکی از اصلی ترین مسائلی که 
این نتیجه را رقم زد، سرقت کفش های تفتیان پیش از مسابقه بود که باعث شد با 

کفش های ماده ٨۰۰ متر بدود.
سجاد هاشمی یکی دیگر از ورزشکارانی است که خود را برای کسب سهمیه 
المپیک توکیو آماده می کند. او که در مسابقات دوی ۴۰۰ متر ایران عنوان نخست 
را کسب می کرد، در جام امام رضا بعد از طاها حسین یاسین عراقی دوم شد. در 
2۰۰ متر هم همین ورزشکار عراقی از محمدحسین ابارقی و هاشمی پیش افتاد و 
اول شد. این نتایج در حالی بود که هاشمی مدتی با حمایت فدراسیون دوومیدانی 

به ترکیه رفت و در چند مسابقه داخل سالن شرکت کرد.
ناکامی کیوان قنبرزاده مقابل مجدالدین غزال سوری هم قابل توجه بود. جایی 
که رکورددار پرش ارتفاع ایران نتوانست رکوردی بهتر از 2.۱۵ ثبت کند و با اختالفی 

٦ سانتی متری با این پرنده سوری دوم شد.
ماده های ۱۱۰ متربامانع، ۱۵۰۰ متر، ۵۰۰۰ متر، ۱۰۰۰۰ متر، پرتاب نیزه، پرش 
با نیزه، دهگانه، ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، ۴ در ۴۰۰ متر امدادی دیگر ماده هایی بودند 
که ورزشکارانی از عراق، سوریه، پاکستان و ترکیه در آن به قهرمانی رسیدند. هر 
چند باید به این نکته توجه کرد که جام امام رضا اولین مسابقه فضای باز در سال 
۱۴۰۰ بود و ورزشکاران هنوز به آمادگی الزم برای ثبت رکوردهای بهتر نرسیده اند 
اما این شرایط برای ورزشکاران سایر کشورها هم تا حدودی صدق می کند و فصل 

مسابقات فضای باز به تازگی آغاز شده است.
دوومیدانی  تعداد سهمیه های  افزایش  به  امیدوار  فدراسیون  در شرایطی که 
در المپیک بود، نتایجی که در جام امام رضا بدست آمد، حکایت از فاصله ایران با 
رکوردهای ورودی داشت و امیدها را کمرنگ کرد. کسانی که از ماه ها قبل در اردو 
به سر می بردند، یا زیر نظر مربی خارجی کار می کردند نتایج قابل قبولی را ثبت 
نکردند و شاید انتظار افزایش سهمیه ها در این شرایط خوش بینی فدراسیون باشد. 
ضعف عملکرد در جام امام رضا)ع( زنگ خطری را برای دوومیدانی ایران به 
صدا درآورد که اگر به موقع به آن توجه نشود، شاید  آسیا را هم از دست بدهیم و 
در این عرصه هم نتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. هرچند نتایج در سال های 

اخیر نشان داده که مدال آوری در آسیا هم برای ایران سخت شده است.  
عالوه بر فدراسیون، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم باید به این ورزش 

پایه توجه بیشتری داشته باشند و به پیشرفت آن کمک کنند.

نیمار: در پاریس راحتم و جایی نمی روم 

مقابل  تیمش  پیروزی  از  پس  ژرمن  پاری سن  فوتبال  تیم  برزیلی  ستاره 
بایرن مونیخ، تکلیف آینده خود را مشخص کرد.

به گزارش سایت گل، تیم فوتبال پاری سن ژرمن سه شنبه شب گذشته در 
یک دیدار حساس از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر بایرن مونیخ 
قرار گرفت و با یک گل شکست خود اما موفق شد به لطف گل زده بیشتر در خانه 

حریف به مرحله بعد صعود کند.
»نیمار« ستاره تکنیکی و تاثیرگذارپاریسی ها پس از پیروزی مقابل بایرن در 
خصوص تمدید قرار داد با تیمش اظهار کرد: تمدید با پاری سن ژرمن دیگر مساله  
مهمی نیست. پاریس خانه من است و واضح است که من در اینجا راحتم. نسبت 

به گذشته احساس خوشبختی دارم. 
»ناصر الخلیفی« رییس پاری سن ژرمن نیز در گفت و گویی عنوان کرد: ما در 
این باشگاه برای بدست آوردن لیگ قهرمانان و همه جام های موجود سرمایه گذاری 
زیادی کرده ایم. نیمار و »کیلیان امباپه« هیچ بهانه ای برای ترک باشگاه ندارند. ما 

واقعا همه چیز را برای پیروزی در مسابقات در اختیار داریم.
وی افزود: ما امروز یک تیم بسیار عالی داریم. به همه احترام می گذاریم 
و در کنار همدیگر هستیم. هنوز چیزی تمام نشده و ما باید ادامه دهیم. باید هر 
روز بیشتر از روز قبل کار کنیم. اعتقاد من این است. رمز موفقیت این است که 

جزییات تفاوت ها را ایجاد می کنند.

سرمربی چلسی: گل طارمی زیبا اما شانسی بود 

توماس توخل، سرمربی چلسی گل مهدی طارمی را فوق العاده و تماشایی 
توصیف کرد.

با تک گل زیبای مهدی طارمی موفق به صعود  چلسی علیرغم شکست 
به دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان و غلبه بر پورتو شد. توماس توخل، سرمربی 
آلمانی چلسی در پایان این دیدار از رسیدن به این هدف ابراز خوشحالی کرده و 

تقویم تیمش را دشوار توصیف کرد.
اما توماس توخل در بخشی از مصاحبه خود گل فوق العاده و زیبای مهدی 
طارمی را شانسی توصیف کرده و مدعی شد چلسی تا قبل از این ضربه به پورتو 
فرصتی برای گلزنی نداده است. این در حالیست که ضربه آکروباتیک ستاره ایرانی 
پورتو به شدت مورد توجه هواداران فوتبال در سراسر دنیا قرار گرفته و شانسی 

خواندن چنین ضربه فوق العاده ای از سوی سرمربی چلسی عجیب بوده است.
توماس توخل خودش ابتدای مصاحبه گفت خیلی عصبی است و شاید بعدها 
اگر خودش این صحنه را مرور کند، به توانایی های مهدی طارمی صحه بگذارد. 
علیرغم این گل تماشایی، طارمی و هم تیمی هایش فرصت حضور در نیمه نهایی 

لیگ قهرمانان را از دست دادند.
توماس توخل در پایان مسابقه گفت: »من هنوز عصبی هستم، زیرا یک 
گل می توانست همه چیز را تغییر دهد. حتی با گل آکروباتیک و دیوانه واری که 
حریف به ثمر رساند. البته تا پیش از گل شانسی آنها ما هیچ فرصتی به پورتو 
ندادیم. من می توانم تصور کنم همه انتظار تماشای نمایشی زیبا را در تلویزیون 
دارند و من کامال می توانم این موضوع قبول کنم، اما انجام بهترین بازی مقابل 

پورتو بسیار سخت است. این یک بازی بسیار پرفشار و یک مبارزه دشوار بود.”
سرمربی آلمانی چلسی در ادامه گفت: »پورتو تیمی بسیار تهاجمی بوده و 
خیلی راحت حمله می کند. اما هر چه گذشت ما عملکرد بهتری ارائه دادیم و 
امشب نیز به نظر من شایسته ثبت کلین شیت بودیم. در مجموع ۱٨۰ دقیقه دشوار 

داشتیم اما شایسته صعود بودیم.
من دوست دارم در لیگ قهرمانان اروپا در برابر تیم های لیگ برتر بازی 
نکنیم و اینگونه بیشتر احساس حضور در یک رقابت اروپایی به ما دست می دهد. 
مسابقات هنوز تمام نشده، این یک موفقیت بزرگ است و فردا ما دیگر بازی را 

تماشا خواهیم کرد تا نام حریف مان معلوم شود.
همه بازیکنان چلسی را مورد ستایش و تمجید قرار می دهم و باید پذیرفت 
هر سه روز یک بار یک مسابقه دشوار داریم. من بسیار خوشحالم، در کنار زمین نیز 
مبارزه بسیار شدید و سختی وجود داشت. کارهای دشوار زیادی به صورت پنهانی 
انجام شد و به همین دلیل بسیار خوشحال شدم. ما به همبستگی، نظم و شجاعت 
خود تکیه می کنیم. این دیدار یک چالش بزرگ و بازی در مقابل تیمی پر افتخار 
بود. اما ما از قرار گرفتن در جمع چهار تیم نهایی لیگ قهرمانان بسیار خوشحالیم.”

این در حالیست که دو نشریه انگلیسی مترو و سان علیرغم صعود نماینده 
این کشور به نیمه نهایی لیگ قهرمانان، تیتر یک خود و تصویر گزارش مسابقه 

چلسی و پورتو را به گل تماشایی مهدی طارمی اختصاص داده اند. 
به هر حال اگرچه مهدی طارمی بدشانس بود و نتوانست بعد از علی دایی 
اما  نهایی لیگ قهرمانان بشود،  نیمه  ایرانی حاضر در  بازیکن  به دومین  تبدیل 
عملکرد درخشان او برابر یوونتوس و چلسی تا مدت ها در اذهان باقی خواهد ماند.

گواردیوال: بازیکنانم در بارسا قاتلین بی رحمی بودند
پپ گواردیوال شائبه توافق با 
بیلبائو در فینال سال 2۰۱2 کوپا 

دل ری را رد کرد.
در  رو  پیش  شنبه  بارسلونا 
مصاف  به  ری  دل  کوپا  فینال 
بیلبائو خواهد رفت. این می تواند 
بارسا  برای  فصل  جام  نخستین 
باشد و دیداری انتقامی تا شکست 
در فینال سوپرکاپ را جبران کنند.

پیش  هفته  دو  که  بیلبائو 
فینال فصل گذشته کوپا دل ری را 

به سوسیداد باخت، نمی خواهد بار دیگر فینال را از دست بدهد. در ۱2 سال گذشته 
بیلبائو سه بار در فینال این جام به مصاف بارسا رفته و در همه نیز بازنده شده است.

2۵ می 2۰۱2 آخرین جام پپ گواردیوال به عنوان مربی بارسا فتح شد. فینال 
کوپا دل ری برابر بیلبائو که با برتری 3-۰ آبی اناری ها به اتمام رسید. روزی 

که پپ با بارسا وداع گفت.
بارسا در نیمه اول با سه گل پدرو، مسی و ژاوی برنده از زمین خارج شد 
و در نهایت بازی با همان نتیجه خاتمه یافت. برخی معتقدند بازیکنان بارسا و 
بگیرند و گلی  را آسان  بازی  نیمه دوم  اناری ها در  آبی  تا  توافق کردند  بیلبائو 

دیگر به ثمر نرسانند.
پپ گواردیوال در مصاحبه با تی وی سه کاتالونیا این شائبه را اکیدا رد کرد:» 
با تمام اطمینان می گویم که این ادعا صحت ندارد. به یاد دارم قبل از شروع 
بازی و در تونل ورزشگاه، بازیکنان بیلبائو عصبی بودند و استرس شدیدی داشتند 
ولی شاگردانم انگار قرار بود در یک بازی معمولی به میدان بروند و مطمئن بودند 

که پیروز خواهند شد.
تیم های تحت هدایت مارسلو بیلسا)مربی وقت بیلبائو( هرگز پاپس نمی 
کشند و بازیکنان من نیز علی رغم اینکه در بیرون زمین انسان های فوق العاده 
خوبی بودند ولی در زمین مثل قاتالن بی رحم عمل می کردند. اگر می توانستند 
۵ گل بزنند، قطعا می زدند و اگر فرصت برای زدن هشت گل مهیا بود، آن را 

از دست نمی دادند.«

کمی  لیست های  تبا فو
رویای  وقتی  که  دارند  وجود 
کودکی و نوجوانی خود را از 
دست رفته می بینند، باز هم به تالش 
طارمی  مهدی  می دهند.  ادامه  خود 
از همین فوتبالیست هاست؛ یکی  یکی 
هم  وقتی  دو  هر  که  دایی  علی  مانند 
می کردند،  بازی  اروپا  در  نسل هایشان 
فوتبالیست  راه  ابتدای  در  تازه  آن ها 

شدن بودند.
فوتبالیست های  این  از  قبل  تا 
بزرگی با گل های زیبا و قیچی برگردان، 
هواداران فوتبال را سر ذوق آورده اند اما 
گل مهدی طارمی به چلسی فقط یک 
گل زیبا نیست بلکه این نهایت استعداد 
و تالش فوتبالیستی است که سال ها در 
زیر غبار بی توجهی و جبر جغرافیایی، به 

چشم نیامده است.
قیچی برگردان مهدی طارمی به 
چلسی، یکی از گل هایی است که پشت 
سر خود، یک فیلم نامه فوق العاده برای 
جوانی  دارد.  هالیوودی  کارگردان های 
قادر  خود،  ذاتی  استعداد  وجود  با  که 
به نمایش آن در مکان و زمان مناسب 
نیست و در ادامه، دقیقا به دالیلی که 
سایر هم نسالن و دوستانش هم علتش 

را نمی دانند، راهی مسیر پر پیچ و خم 
زندگی می شود.

دو سال سربازی و دوری از فوتبال، 
مناطق  در  حضور  و  پایتخت  از  دوری 
تصمیمات  ادامه،  در  و  برخوردار  کمتر 
طارمی  می شود  باعث  اشتباه  شخصی 
بازیکنی  شبیه  بیشتر  سالگی   2۵ در 
را  فوتبالش  آخرین سال های  که  باشد 

سپری می کند!
او شاگرد علی دایی است که  اما 
سالگی   2۴ در  را  خود  ملی  گل  اولین 

زده و در نهایت آقای گل جهان شده 
از  بیش  همیشه  که  فوتبالیستی  است؛ 
اینکه به خاطر نبوغش معروف شود، به 
خاطر تالش و اراده بیش از اندازه خود 
مورد تحسین همگان قرار گرفته است.

از  هم  را  چیز  یک  طارمی  اگر 
باشد،  گرفته  یاد  خود  عیار  تمام  استاد 
لحظه  آخرین  تا  تالش  است؛  تالش 
برای تحقق رویای کودکی و نوجوانی.

در واقع این یک جمله کلیشه ای 
چه  هر  به  تالش  »با  که  است 

وقت  »هیچ  یا  می رسی«  می خواهی 
طارمی  مهدی  برای  اما  نیست«  دیر 
رویای  به  رسیدن  نبوغ  و  استعداد  که 
دسترس  از  دور  دارد،  را  خود  کودکی 
نبود و نیست که باز هم فراتر از چنین 
لحظه ای را برای خودش و هموطنانش 

رقم بزند.
ز  ا لی  خوشحا  ، خیلی ها ی  برا
میلیون ها  توسط  می  ر طا فقیت  مو
ایرانی و تحسین او در قیاس با موفقیت 
»سون  نند  ما یی  سیا آ یونرهای  لژ
جز  تعبیری  کره ای،  مین«  هیونگ 
این ندارد که چقدر سقف رویای »ما« 
کوتاه است اما طارمی و موفقیتش در 
بیرانوند،  علیرضا  رشد  سیر  یا  اروپا 
دشوار  واقعیت های  بر  غلبه  داستان 

زندگی است.
نه تنها در ایران، بلکه در فوتبال 
اروپا هم هیچ کسی چشم انداز روشنی 
برای فوتبالیستی 2۹ ساله در مقایسه با 
یک فوتبالیست 2۰ ساله ندارد اما برای 
مهدی طارمی که رویای بازی در رئال 
ارائه  برای  زمان  هنوز  دارد،  را  مادرید 
برای  تا  دارد  »نهایت خودش« وجود 
میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی الهام 

بخش شود.

طارمی مانند دایی؛

در جستجوی رویا!

خود  دیدار  نخستین  در  استقالل 
در لیگ قهرمانان آسیا بامداد جمعه به 
رفت.  خواهد  عربستان  االهلی  مصاف 
آخرین پیروزی استقالل در بازی نخست 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به 

سال 2۰۱2 برمی گردد.
از  حالی  در  آسیا  قهرمانان  لیگ 
استقالل  که  شده  آغاز  گذشته  شب 
به عنوان یکی از نمایندگان ایران باید 
بامداد جمعه نخستین بازی خود را مقابل 

االهلی عربستان برگزار کند.
پا  حالی  در  تهرانی  آبی پوشان 
آخرین  که  می گذارند  دیدار  این  به 
گروهی  مرحله  اول  هفته  در  بردشان 
این رقابت ها به سال 2۰۱2 برمی گردد 
و پس از آن هیچوقت این اتفاق تا به 
امروز تکرار نشده است. به عبارتی دیگر 
»فرهاد مجیدی« برای پایان بخشیدن 
به طلسمی که ۹ ساله شده است باید 

اقدام کند.

آبی پوشان تهرانی در سال 2۰۱2 
»گوران  گل  تک  با  شدند  موفق 
الریان قطر در خاک  از سد  یرکوویچ« 
جشن  را  شیرین  بردی  و  بگذرند  قطر 
بگیرند. سال بعد جدال با همین تیم با 
تساوی سه بر سه تمام شد. »جی لوید 
»جواد  و  برهانی«  »آرش  ساموئل«، 
نکونام« گلزنان تیم تحت هدایت »امیر 

قلعه نویی« در آن دیدار بودند.
در سال 2۰۱۴ استقالل در خانه با 

یک گل به الشباب عربستان نتیجه را 
واگذار کرد. در سال های 2۰۱۵ و 2۰۱٦ 
آبی پوشان پایتخت نشین جواز حضور در 
مرحله گروهی را به دست نیاوردند. تا 
اینکه در سال 2۰۱7 این انتظار تمام شد 
و استقالل به مصاف میزبان خود االهلی 
امارات رفت و با نتیجه 2 بر یک نتیجه را 
واگذار گرد. »امید ابراهیمی« زننده تک 

گل نماینده کشورمان بود.
در سال 2۰۱٨ الریان بار دیگر در 
خانه از استقالِل »وینفرد شفر« پذیرایی 
کرد اما این مسابقه به تساوی 2 بر 2 
اشتباه  به  تاباتا«  »رودریگو  شد.  منجر 
و »علی قربانی« در دقیقه ٨٨ گلزنان 
قطر  در  اما  بعد  سال  بودند.  استقالل 
آلمانی  پیرمرد  انتظار  در  تلخ  شکستی 
بود. آبی پوشان با سه گل به میزبان خود 
الدحیل باختند و فصل را بد شروع کردند.

می رسیم.   2۰2۰ سال  به  نهایتا 
جایی که استقالل در عراق به مصاف 
یک  بر  یک  نتیجه  با  و  رفت  الشرطه 
آن  در  استقالل  سرمربی  شد.  متوقف 
مسابقه »فرهاد مجیدی« بود. فرهادی 
که حاال باید اجازه نهمین شروع بدون 
برد را ندهد و خاطره سال 2۰۱2 را تکرار 
کند. حریف آنها االهلی عربستان است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

استقالل -  االهلی عربستان؛

شروع ماجراجویی شاگردان مجیدی به وقت سر شب تهران!

ل  تبا فو تیم  سبق  ا ن  پیتا کا
پرسپولیس گفت: به نظر من پرسپولیس 
با این نفرات و کادرفنی می تواند همه 

تیم های آسیایی را شکست دهد.
محمد پنجعلی در مورد حضور تیم 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
کرد:  این تیم با شرایط خوبی وارد مرحله 
امیدوارم  و  این مسابقات شده  گروهی 
بسیار  نتایج  بتواند  گذشته  سال  مانند 
خوبی کسب کند. البته با این تفاوت که 
نظر من  به  آسیا شود.  قهرمان  امسال 
این تیم با این نفرات و کادرفنی می تواند 

همه تیم های آسیایی را شکست دهد.
تیم  پیروزی  خصوص  در  وی 
پرسپولیس مقابل پدیده شهر خودرو نیز 
بیان کرد: به نظرم بازی خیلی خوبی بود 
و یحیی با هوش باالی خود هم بازی 
را برد و هم به تیم روحیه داد. در کل 
بازی، توپ و میدان در اختیار پرسپولیس 
بود اما نساجی هم نشان داد تیم خوب و 

منسجمی است و بدون شک در آینده 
نیز بهتر خواهند شد.

کاپیتان اسبق سرخپوشان پایتخت 
ادامه داد: پرسپولیس زمانی که به دنبال 
گل است هجومی کار می کند و زمانی 

که به گل می رسد تفکر بازی بسته و 
این  گرفته،  یاد  را  خود  دروازه  از  دفاع 
های  حرف  نیز  آسیا  در  نظرم  به  تیم 
و  داشت  خواهد  گفتن  برای  بسیاری 
پنجه  قبلی دست و  با مشکالت  دیگر 

نرم نمی کند.
یحیی   : د کر کید  تا پنجعلی 
زمین  به  را  ترکیب خوبی  گل محمدی 
را  کثیر  آل  عیسی  از  استفاده  فرستاد، 
هوشمندانه در دستور کار قرار داده و با 
فداکاری که در مجموعه تیم است شاهد 
بودیم پای او در این بازی به گلزنی هم 
باز شد که این نشان می دهد پرسپولیس 
در این روزها شخصیت قهرمانی را به 
خوبی نشان می دهد و امیدوارم در ادامه 

راه نیز موفق باشد.
پیشکسوت پرسپولیس خاطر نشان 
کرد: روی نیمکت نیز شرایط تیم خوب 
می  زمین  به  که  بازیکنی  هر  و  است 
دو  کند،  می  بازی  دل  و  جان  با  رود 
بازیکن ذخیره آمدند و گل دوم تیم را 
به ثمر رساندند. در میان سایر بازیکنان 
نیز شرایط به همین منوال است و در 
پرسپولیس من، تبدیل به ما شده که این 

به موفقیت تیم کمک بسیار می کند.

پنجعلی: پرسپولیس توانایی قهرمانی در آسیا را دارد

ــی  ــث هجوم ــو مثل ــر 3 عض ه
مقابــل  گذشــته  ســال  اســتقالل 
االهلــی عربســتان گلزنــی کــرده انــد.

تیم اســتقالل در اولین مســابقه از 
لیــگ قهرمانــان آســیا جدال حساســی 
را بــا االهلــی عربســتان برگــزار خواهد 
کــرد. ایــن بــازی بــا توجــه بــه اینکــه 
در کشــور عربســتان برگــزار مــی 

شــود و بــه نوعــی االهلــی میزبانــش 
ــی  ــرای آب ــختی ب ــابقه س ــت، مس اس
هــا محســوب مــی شــود. بــا ایــن حال 
اســتقالل نقــاط قوتی دارد کــه االهلی 
نیــز از آن تــرس دارد و مــی توانــد بــه 

ســود نماینــده ایــران تمــام شــود.
ــول خــط  ــاط ق ــن نق یکــی از ای
حملــه قدرتمنــد اســتقاللی هــا اســت. 

ــه  ــط حمل ــی در خ ــای تهران ــی ه آب
خــود شــیخ دیاباتــه، مهــدی قایــدی و 
ارســالن مطهــری را در اختیــار دارنــد 
ــوب  ــه ای محس ــرات باتجرب ــه نف ک
ــی از  ــته یک ــال گذش ــود و س ــی ش م
خطرنــاک تریــن مثلــث هــای هجومی 

فوتبــال آســیا بودنــد.
ــاره ایــن  ــل توجــه درب ــه قاب نکت

ــن اســت کــه  3 مهاجــم اســتقالل ای
ســال گذشــته آنهــا در لیــگ قهرمانان 
ــه  ــتان ب ــی عربس ــل االهل ــیا مقاب آس
میــدان رفتنــد و حتــی گل هــم زدنــد. 
ــگ  ــی لی ــت دور گروه ــازی رف در ب
قهرمانــان کــه بــا برتــری دو بــر یــک 
ــتقالل  ــل اس ــتان مقاب ــده عربس نماین
همــراه بــود، ارســالن مطهــری تــک 
گل آبــی هــا را بــه ثمــر رســاند. 
ــتقالل 3  ــا اس ــت ام ــازی برگش در ب
بــر صفــر االهلــی را شکســت داد 
کــه در آن بــازی مهــدی قایــدی 
گل اول و شــیخ دیاباتــه گل ســوم 
اســتقالل را وارد دروازه حریــف کردند.

بــه عبــارت بهتــر هــر 3 مهاجــم اصلی 
اســتقالل ســال گذشــته دروازه االهلی 
بــاز کردنــد و همیــن موضــوع  را 
ــف عربســتانی از  ــی حری باعــث نگران
ــران  ــده ای ــردار نماین ــه زه ــط حمل خ
ــا  ــتقاللی ه ــه اس ــد. البت ــد ش خواه
ــز در  ــی را نی ــان رمضان ــال آرم امس
خــط حملــه دارنــد کــه بــا صالحدیــد 
کادرفنــی مــی توانــد بــه میــدان بــرود 
و در کنــار مثلــث یــاد شــده بــه خــط 

ــد. ــک کن ــه تیمــش کم حمل

دیاباته، مطهری و قایدی؛

مثلث هجومی استقالل، بالی جان سعودی ها
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با گذشت 2 روز از آغاز ثبت نام ناشران کتاب های دینی و قرآنی برای 
حضور در نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم، 3۰۰ ناشر درخواست خود 

برای حضور در این نمایشگاه را ارسال کرده اند.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از معاونت قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، ثبت نام برای حضور ناشران کتب دینی و قرآنی 
و مؤسسات و مراکز قرآنی و دینی از 23 فروردین آغاز شده و تا 27 این ماه 
ادامه دارد و بر همین اساس تا پایان روز دوم از مهلت در نظر گرفته شده 
برای ثبت نام ناشران و موسسات و مراکز قرآنی، 3۰۰ ناشر و 3۰ موسسه 

قرآنی در نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم ثبت نام کرده اند.
استان تهران با ۱2۱ ناشر و قم با 7۱ ناشر بیشترین سهم را در این 
آمار به خود اختصاص داده اند. با توجه به مهلت باقیمانده پیش بینی می شود 
این رقم بسیار بیشتر شود. مرتضی خدمتکار مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج 
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روز یکشنبه از آغاز 
به کار نمایشگاه مجازی قرآن کریم از ۱۱ اردیبهشت مصادف با هجدهم ماه 
مبارک رمضان و فعالیت این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز در فضای مجازی خبر 
داده بود.خدمتکار افزود: در این نمایشگاه مجازی دو بخش اصلی فروشگاهی 
و محتوایی وجود دارد که بخش فروشگاهی به فروش کتاب های چاپی در 
حوزه دین و دفاع مقدس اختصاص دارد. به عبارت دیگر امکان عرضه و 

فروش تمام کتاب های مربوط به دین و حوزه دفاع مقدس که ناشران از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز چاپ گرفته باشند، فراهم شده است. 
وی درباره بخش محتوایی نمایشگاه قرآن گفت: تالش داریم تا 
مجموعه های شاخص و ممتاز را که در فضای مجازی خدماتی ارائه می 
دهند، شناسایی کرده و زمینه حضور آنها را در نمایشگاه مجازی قرآن فراهم 
کنیم و تمام موسسات و مراکز قرآنی و دینی در که در بستر فضای مجازی 

فعالیت دارند، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. 
تمام ناشرانی که در نمایشگاه مجازی قرآن شرکت می کنند، ملزم 
خواهند شد که 2۰ درصد تخفیف برای  تمام محصوالت خود در نظر 
بگیرند. البته ناشران می توانند برای ثبت نام به سامانه خانه کتاب مراجعه 
کنند و موسسات قرآنی می توانند در سامانه معاونت قرآن و عترت ثبت 
نام اولیه را انجام دهند ولی سامانه نمایشگاه مجازی قرآن ۱۱ اردیبهشت 

در دسترس خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا سال ۹٨ بیست 
و هفت دوره توسط معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ماه مبارک رمضان برگزار می شد که از سال گذشته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا این نمایشگاه برگزار نشد و امسال به بصورت مجازی میزبان 

عالقه مندان خواهد بود.

۳00 ناشر متقاضی حضور در نمایشگاه مجازی قرآن هستند

این  کرونا  چهارم  موج 
روزها کشورها را در بر گرفته 
چون  کتابفروشان  و  است 
لیت  فعا فرهنگ  بخش های  دیگر 
به  و  کرده  تعطیل  را  خود  حضوری 
این  با  آورده اند.  روی  آنالین  فروش 
وجود با مشکالتی روبه رو هستند که 
اقتصاد  برای  تسلیم ناپذیر  تالشی  به 

فرهنگی ایران نیاز دارد.
اکنون که دوباره ویروس کرونا 
کشور را به رنگ هشدار درآورده است 
و چهارمین موج همه گیری آغاز شده، 
دوباره شاهد قرنطینه و تعطیلی کسب 

و کارها هستیم.
دیگر  چون  نیز  فرهنگ  حوزه 
حال  در  جامعه  در  فعال  بخش های 
که  است  تعطیالتی  کردن  سپری 
تعطیلی  است؛  مبهم  پایانش  زمان 
تئاتر،  سالن های  سینماها،  دوباره 
این شاخه های فرهنگ را در شرایط 
کتابفروشان  است،  داده  قرار  ِویژه ای 
گروه های  در  گرفتن  قرار  با  نیز 
غیرضروری، با حکم ستاد ملی مقابله 
با کرونا تعطیل شده اند که این موضوع 
سواالت بسیاری را مطرح کرده است و 
دوباره فروش آنالین، تنها چاره ادامه 
حیات کتابفروشی هایی شده است که 
از  یکی  می توانند  قرنطینه  دوران  در 
دالیل در خانه ماندن شهروندان باشند.

ف  صنا ا  ، شی ها و بفر کتا
ضروری دوران قرنطینه

کتابفروشان،  اخیر  روزهای  در 
روزهای  در  بودن  باز  برای  دلیلی 
به  مردم  داده اند،  ارایه  قرنطینه  اوج 
مطالعه کتاب ها رغبت نشان می دهند 
و بخشی از اوقات فراغت خود را در 
این روزهای خانه نشینی با کتاب پر 
در  می گویند  کتابفروشان  کرده اند، 
دسترسی  بتوانند  باید  موقعیت  این 

مخاطبان به کتاب را آسانتر کنند.
شرایط  این  در  که  مهمی  نکته 
بیشتر  کرد،  توجه  آن  به  توان  می 
جالب  جمعیت  که  دنیا  کشورهای 
به  دسترسی  وجود  با  دارند،  توجهی 
فروشگاه قدرتمند و بین المللی خرید 
دوره  دومین  از  پس  کتاب،  آنالین 
قرنطینه، کتابفروشی ها را در فهرست 
مشاغل ضروری قرار دادند و در کنار 
فروشگاه های تامین مواد غذایی و یا 
اجازه  نیز  صنف  این  به  داروخانه ها 
فعالیت دادند. آلمان، سوئد، انگلستان، 
کره جنوبی، برزیل، فرانسه، مصر و... 
از جمله کشورهایی بودند که به این 

موضوع توجه نشان دادند.

بتی  رقا نالین،  آ فروش 
نابرابر با تخفیف های بی سامان

مشکالت  بزرگترین  ز  ا یکی 
کتابفروشی ها در فروش آنالین کتاب ، 
تخفیف های  که  هستند  سایت هایی 
به  را  اندازی  غلط   اما  توجه  قابل 

مخاطب ارایه می کنند.
حمیده افشون، مدیر کتابفروشی 
تهران،  شرق  شمال  در  پیدایش 
 ۵۰ تخفیف های  که  این  بیان  با 
مخاطب  قاچاق  کتاب های  درصدی 

ر  نگا خبر به   ، می کند ه  ا گمر ا  ر
معضل  ین  ا گفت:  یرنا  ا فرهنگی 
است  ضررهایی  مهم ترین  از  یکی 
که به کتابفروشی ها وارد شده و مدام 
با آن ها مقایسه می شویم. این اتفاق 
باعث شده است که مردم به شدت 
به آن ها روی بیاورند چون می بینند 
با  مشخصات  همان  با  عنوان  یک 
قیمت کمتر ارائه می شود اما مسئله 
نمی دانند.  را  کتاب ها  بودن  قاچاق 
بیشتری  با جدیت  باید  موضوع  این 
کتابفروشی ها  کار  تا  شود،  پیگیری 
تخفیف ها  این  باشد،  آسان تر  هم 

را گمراه می کند. مخاطب 
یر  مد ن لو  ا عمر ی  مهد
باره  این  در  نیز  آوند  کتابفروشی 
نفی  را  اینترنتی  فروش  من  گفت: 
وضعیت  به  توجه  با  ما  ا نمی کنم 
کتاب  فروش  برای  صرفه ای  فعلی، 
در کتابفروشی نداریم، چه برای من 
نوعی، چه کسانی که فروشگاهی در 

مرکز خرید یا بر خیابان دارند.
وی ادامه داد: من به عنوان کتاب 
فروش اجازه ارائه تخفیف ندارم و باید 
برای آن مجوز بگیرم اما سایت ها از 
2۰ تا ۴۰ درصد تخفیف می دهند. ما 
زود  باید  یا  می شویم  تعطیل  گاهی 
ساعته   2۴ آن ها  اما  کنیم  تعطیل 
این  هستند،  خدمات  ارائه  حال  در 
رقابت نابرابری است. کار سایت های 
فروش کتاب را نفی نمی کنم اما دیگر 
انگیزه ای برای ادامه کار کتابفروشی ، 

وجود نخواهد داشت.
کتابفروشان معتقدند این شرایط، 
کننده  نگران  را  کار  ادامه  وضعیت 
می تواند  سایتی  وقتی  است،  کرده 
کتابی بفروشد که غیرقانونی به شمار 

می آید اما با تبعات آن رو به رو نشود، 
کتابفروشی ها  آینده  به  توان  نمی 

امیدوار بود.

و  دارو، در شفا  مثل  کتاب 
در قیمت

آسیب  یت ها  سا تخفیف های 
دومی را هم در پی دارد، مخاطبان در 
گمراهی  به  تخفیف،  جوی  و  جست 
خرید کتاب هایی می افتند که از هر 
چه مطالعه باشد، بیزار می شوند. این 
سازان،  کتاب  برای  که  تخفیف  بازار 
مخاطب  است،  مناسبی  جوالنگاه 
آگاه را به یاد غرفه هایی در نمایشگاه 
فیزیکی کتاب می اندازد که همه کتاب 
های خود را با تخفیف ۵۰ درصد  ارائه 
می کنند اما محتوای آن کمتر از 2۰ 

درصد اعتبار دارد.
کتابکده  مدیر  خونگرم  فرزانه 
و  گفت  در  تهران،  در غرب  فراروان 
گو با ایرنا یکی از معضالت مهم در 
فروش کتاب را تخفیفات ۵۰ درصدی 
فروش کتاب دانست و بیان کرد: این 
کتاب ها افست هستند و عواملی خارج 
از سیستم نشر، روی عناوین پرفروش 
بازار نشر دست می گذارد. سپس آنها 
را با قدری تغییر و حتی گاهی بدون 
عنوان  به  ساختگی  اسم  با  یا  تغییر، 
مترجم  و با استفاده از بازاری که قبال 
یک نشر معتبر با یک مترجم خوب به 
دست آورده را بدون پرداخت مالیات، 
و  نشر  هزینه  ترجمه،  یا  تالیف  حق 
کاغذ  خرید  با  تنها  فروشگاه،  کرایه 
درصد   ۵۰ با  بار  این  کتاب،  چاپ  و 

تخفیف وارد بازار می کنند.
مردم  داد:  ادامه  کتابفروش  این 
به  وقتی  نمی دانند،  را  موضوع  این 

کتابفروشی می آیند، می پرسند تخفیف 
باید بگویم قیمت  می دهید؟ من هم 
پشت جلد است. کتاب هم مثل دارو، 
داشته  دقیق  قیمت  باید  خوشبختانه 
نیست  دیگر  کاالهای  مثل  باشد، 
قیمتی که  با هر  که هر فروشنده ای 
بخواهد، آن را بفروشد. وقتی می گویند 
مراجعه  و  گذاشته  تخفیف  جایی 
می کنیم، می فهمیم که کتاب ها تقلبی 

و قاچاق است.

از  محلی  کتابفروشی های 
کرونا جان به در می برند؟

محلی  کتابفروشی های  وضعیت 
فرهنگ  شکننده  اقتصاد  بر  برا در 
نیست،  کننده  دلگرم  یران،  ا در 
را  کار  نیز  کرونایی  تعطیلی های 
کرده اند،  ناممکن  حتی  و  سخت تر 
در روزگاری که کافه و رستوران ها با 
وجود باز بودن در اوج شیوع به دلیل 
مشکالت اقتصادی تعطیل می شوند، 
چگونه می شود از کتابفروشی انتظار 

داشت به کار خود ادامه بدهد؟
کتابفروشی های  تعطیلی  خطر 
فرهنگ  برای  بزرگی  تهدید  محلی، 
کتابکده  مدیر  خونگرم،  است،  ایران 
کتابفروشی های  تعطیلی  فراروان، 
محلی را باعث محروم شدن کودکان 
از کتاب و کتابخوانی می داند و معتقد 
است با این وضعیت امکان ادامه کار 

کتابفروشان، کمتر شده است. 
پایه های  از  یکی  کتابفروشان، 
اقتصاد فرهنگی ایران هستند که در 
هر شرایطی کار خود را ادامه می دهند 
حمایت  اگر  که  دارد  تاوانی  این،  اما 
فرهنگ  ارکان  نگیرد،  صورت  جدی 

را متزلزل خواهد کرد. 

تسلیم ناپذیر کتابفروشان در جدال با کرونا 

»درخت آرزوها«؛ امیدی که همیشه هست
آرزوها«  »درخت  کتاب   
روایت،  اپلگیت  کاترین  نوشته 
امید به چیزی بهتر، عشق و انسان 
دوستی با زبان ساده یک درخت 
است که مردم آرزوهایشان را به 

آن گره می زنند.
تاریخ  رزو  آ های  درخت 
دارند  ای  شرافتمندانه  و  طوالنی 
می  باز  پیش  سال  صدها  به  که 
گردد، در کشور ایرلند تعداد زیادی 
کنند  می  زندگی  آرزو  درخت 
هستند  لزالک  زا بیشترشان  که 
گنجشک  زبان  هم  چندتایی  و 
بینشان پیدا می شود درخت های 
آرزو در همه جای دنیا می رویند.

کتاب درخت آرزوها نوشته کاترین اپلگیت داستان درختی را از زبان 
خود او نقل می کند؛ درخت بلوطی که با دیگر درختان متفاوت است و 
همه فکر می کنند که با نوشتن آرزوهایشان روی روبانی و گره زدن آن 
بر روی تنه یا شاخه های او، به آرزوهایشان برسند؛ سنتی قدیمی که 

یک مهاجر ایرلندی آن را رایج کرد.
در آغاز این کتاب آمده است: تو هم می توانی من را مانند دوستان 
صمیمی ام قرمز صدا کنی؛ اما مردم محله خیلی وقت است که به من 

می گویند: درخت آروزها!
دلیلش برمی گردد به گذشته های دور؛ به موقعی که من یک بذر 
از همه جای شهر  آرزو… حاال مردم  امید و  با کلی  بودم  ریزه میزه 
می آیند تا من را با تکه های کاغذ، برچسب، پارچه، کاموا و حتی گاهی 
جوراب ورزشی تزیین کنند. هرکدام از این هدیه ها نشانه یک رؤیاست؛ 
یک آرزو، یک اشتیاق. فرقی هم ندارد که ساده گره می زنند یا پاپیونی، 
یا اینکه فقط البالی شاخه هایم پرتش می کنند؛ همه شان امید هستند؛ 

امید به چیزی بهتر.
نویسنده در کنار روایت داستان یک درخت، نیم نگاهی نیز به مسائل 
مربوط به محیط زیست و مسائل اجتماعی مهاجران نیز داشته است. وی 
با گریز به مهاجرت های ۱۰۰ سال پیش ایرلندی و ایتالیایی ها، ماجرای 
روایت  را  اروپایی  کشورهای  به  کنونی  دوران  در  مسلمانان  مهاجرت 

می کند و از مشکالت آنها می گوید.
اپلیگت تالش دارد موضوع عشق به هم نوع، شجاعت و لزوم حفظ 
آن در مواجهه با سختی ها را به کودکان به ویژه کودکان و نوجوانانی 
که طعم مهاجرت به جامعه جدید را چشیده اند، آموزش دهد. شاید به 
همین دلیل است که مترجم، این اثر را به کودکان مهاجر افغانستانی 

تقدیم کرده است.
درخت آرزوها از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان برای نوجوانان باالی ۱2 سال منتشر شده است.

رونمایی  ایران  کاریکاتور  خانه  اختصاصی  سایت 
می شود

 ۱۴۰۰ فروردین   2۹ را  خود  جدید  سایت  ایران  کاریکاتور  خانه   
تخصصی  مراکز  از  یکی  عنوان  به  مجموعه  این  می کند،  رونمایی 
کاریکاتور تالش کرده است تا زمینه ای برای معرفی تجربیات حرفه ای 
و تخصصی هنرمندان این عرصه و گسترش فعالیت های نمایشگاهی، 

پژوهشی و آموزشی مرتبط با آن فراهم کند.

کاریکاتور  روابط عمومی خانه  از  دنیای جوانان  گزارشروزنامه  به 
ایران، در همین راستا سایت جدید و اختصاصی این مرکز با هدف توسعه 
و تقویت بنیان های کارتون و کاریکاتور در بخش های مختلفی همچون 
اخبار، فراخوان ها، جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی، معرفی آثار 
هنرمندان، اثر روز، نمایشگاه مجازی و… طراحی شده و در تاریخ 2۹ 

فروردین ۱۴۰۰ رونمایی و قابل بهره برداری خواهد شد.
در همین رابطه شهرام بابایی رییس خانه کاریکاتور ایران گفت: 
ایجاد  در  کننده ای  تعیین  نقش  وب،  تحت  هنری  رسانه های  امروزه 
عرصه های  در  خالق  هنرمندان  معرفی  و  پویا  هنری  جریان های 
المللی داشته و در گسترش گرایش های متنوع هنرهای  بین  و  ملی 
رویدادهای  معرفی  میان،  این  در  بوده اند.  تاثیرگذار  بسیار  تجسمی 
مفهومی  و  هنری  بار  توامان  که  کاریکاتور  و  کارتون  با  مرتبط 
اهمیت  از  داشته،  و…  اجتماعی  فرهنگی،  عرصه های  در  مضاعفی 

باالیی برخوردار است.
بابایی افزود: لذا با توجه به تحوالت و رشد پر سرعت رویدادهای 
این حوزه و ضرورت آگاهی یابی، اطالع رسانی و همگام سازی هنرمندان 
رسانه های  کمبود  جهان،  نقاط  سایر  و  یکدیگر  با  تعامل  برای  ایرانی 
احساس  باشد،  هنرمندان  اختیار  در  مرجعی  همچون  که  تخصصی 
مراکز  از  یکی  عنوان  به  ایران  کاریکاتور  خانه  رو  این  از  می شود. 
تخصصی کارتون و کاریکاتور، همواره تالش نموده تا زمینه ای برای 
معرفی تجربیات حرفه ای و تخصصی هنرمندان این عرصه و گسترش 
فعالیت های نمایشگاهی، پژوهشی و آموزشی مرتبط با آن فراهم نماید 
و در همین راستا سایت اختصاصی این مرکز با هدف توسعه و تقویت 
بنیان های کارتون و کاریکاتور طراحی شده و پنجره تازه ای را به روی 
هنرمندان این عرصه گشوده است. امید که این اقدام بتواند گامی موثر 
در معرفی هرچه شایسته تر کارتون و کاریکاتور در فضای مجازی بردارد.
نی نشا به  ن  ا یر ا ر  تو یکا ر کا نه  خا ید  جد یت   سا
 www.cartoonhouse.ir در دسترس عالقه مندان خواهد بود.
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وزیر ارشاد:عطار نیشابوری سرمشق 
اصحاب فکر در زمانه کنونی است

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با صدور پیامی به مناسبت روز بزرگداشت 
عطار نیشابوری نوشت: عطار در مرز آسمان و زمین، میان شور و وجد عارفانه 
و هنرمندانه و درک و تعهد انسانی در تعادلی شگفت انگیز نگاه داشته شده 
است که نکته ای است که می تواند سرمشق اصحاب فکر، فرهنگ و هنر 

در زمانه کنونی قرار گیرد.
به گزارش روز چهارشنبه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی، عباس صالحی توجه به جامعیت نگاه، ژرفای اندیشه و گستردگی 
و  دانست  جایگاه  این  به  عطار  به  رسیدن  موجب  را  ها  آموزه  و  مفاهیم 
افزود:نکوداشت مفاخر و سرمایه های ارزشمند فرهنگی سرزمین ایران اسالمی، 
یادآوری توجه به داشته ها و ذخایر معرفتی و هویتی این مرز و بوم است که 
شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری از جمله این مفاخر بلند آوازه در وادی 
شعر و ادب و عرفان است که نام و یادش ورد زبان و  رشحات قریحه و قلمش 
جالی جان و صفای روح و روان صاحبدالن و اهالی عرفان، معرفت و معنویت 

در سراسر گیتی است.
وی اضافه کرد: عطار نیشابوری همان است که با آثار گران سنگ و 
ماندگار، از غزلیات پر شورش گرفته تا تذکره االولیاء منثورش و از مختارنامه 
نغزش گرفته تا مثنوی های بدیع و پر مغزش همچون منطق الطیر و الهی 
نامه و اسرار نامه و مصیبت نامه، نام خود را به شایستگی و نیکویی بر جریده 
عالم معنا و معرفت انسانی به جاودانی و مانایی رقم زده و در این وادی عارف 

و عامی را وامدار و منت پذیر خویش ساخته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آورده است: اینک ماییم و گنجینه گرانقدری 
که از عّطار بزرگ بر جای مانده تا در وانفسای روزگاری که در آنیم، جان و 
دلمان را به عطر و بویش خوش سازیم و جهان درمانده و پر تالطم را به دارو 

و درمانش التیام بخشیم.
صالحی با قدردانی از کوششهای علمی و ادبی دانشمندان و پژوهشگرانی 
که شناخت احوال و آثار این شخصیت بی بدیل را وجهۀ همت و تالش عالمانه 
و عاشقانۀ خویش ساخته اند افزود:تالش های عرفان پژوه و عطار شناس 
بزرگ، استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی که عمر گرانمایۀ خود را بر سر 
تصحیح و تتقیح و انتشار آثار آن عارف بزرگ گذاشته و راه را بر جویندگان 
مشتاق ظرایف و دقایق ادبی و طالبان تشنۀ اسرار و حقایق ناب انسانی و 
آسمانی مندرج در شاهکارهای ادبیات عرفانی هموار ساخته است ارج نهاده و 

بر همت واالی ایشان درود می فرستم.
وی در پیام خود از مساعی برگزار کنندگان آیین های بزرگداشت عطار 
در جای جای میهن اسالمی و خارج از کشور، قدردانی کرد و روز بزرگداشت 
عطار نیشابوری را به همۀ دوستداران آثار و مفاخر فرهنگی ایران بزرگ به 
ویژه اصحاب و اهالی شعر و ادب و معرفت ایرانی و اسالمی در سراسر جهان 
تبریک گفت. 2۵ فروردین ماه در سالنامه جمهوری اسالمی به عنوان روز 

بزرگداشت عطار نیشابوری نام گذاری شده است.

»عطار نیشابوری« بنیان گذار ادبیات نمادین در جهان
رئیس موسسه فرهنگی اکو با گرامیداشت 2۵ فروردین »روز ملی بزرگداشت 
عطار نیشابوری«، عنوان کرد: عطار بنیان گذار ادبیات نمادین در جهان و نخستین 

شاعری  است که از ادبیات تمثیلی و رمزگونه در شعر بهره گرفت.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی موسسه فرهنگی اکو، 
سرور بختی در پیامی با گرامیداشت 2۵ فروردین ماه؛ روز ملی بزرگداشت عطار 
نیشابوری، شاعر و عارف پرآوازه فارسی، عنوان کرد: عطار نیشابوری بنیان گذار 
ادبیات نمادین در جهان  و نخستین شاعری  است که از ادبیات تمثیلی و رمزگونه 

در شعر بهره گرفت و بیش از هر شاعر دیگری، به حکایت پردازی شهره شد.
رئیس موسسه فرهنگی اکو اظهار داشت: منطق الطیر عطار نیشابوری، یکی 
از شاهکارهای ادبیات نمادین جهان است که پس از مثنوی موالنا، شاخص ترین 

اثر در حوزه ادبیات منظوم عرفانی به شمار می رود.
بختی تصریح کرد:  سرزمین های پهناور اکو از دیرباز بستر شکوفایی 
انسان هایی تاریخ ساز بوده است که در رشد شعر و ادب فارسی تأثیر بسزایی 
داشته اند. در میان پیشکسوتان ادب فارسی، نام شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، 
بر تارک اندیشه های بشری می درخشد. او شاعر و عارف نامی سده ششم و 
هفتم است که در سال ۵۴۰ هجری قمری در روستای کدکن نیشابور دیده 

به جهان گشود.
وی افزود: عطار در عرصه شعر و ادب و عرفان، سرآمد روزگار خود بود. او در 
شمار شاعران نواندیش و آزاداندیش است که با سخنان ساده و بی پیرایه اش، مقاصد 
بلند عرفانی خویش را به گوش جهانیان رسانده و شاعران نامداری چون موالنا 
و جامی را به زهد و ستایش واداشته است. این شاعر شهیر عالی ترین نغمه های 
محبت را در سرود گرفته، صالی عشق درداده، به انسان عظمت بخشیده، تفکر 

او را برانگیخته و به دنیای  شگرف معانی و کوی حقیقت راهبری کرده است.
بختی بیان کرد: مؤسسه فرهنگی اکو روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری، 
شاعر و عارف پرآوازه فارسی را به جامعه علم و ادب تبریک و تهنیت می گوید و 

همگان را به شناخت اندیشه ها و آرمان های واالی او فرامی خواند.
موسسه فرهنگی اکو همچنین اعالم کرد نشست بین المللی عطار در افق 
شعر و ادب اکو ، روز دوشنبه 3۰ فروردین، از ساعت ۱۴ به وقت تهران، از سوی 
این مؤسسه  با حضور جمعی از استادان برجسته منطقه، به صورت مجازی، برگزار 

می شود و عالقه مندان می توانند از طریق لینک  در این برنامه شرکت کنند.

 
 

آگهی 
تجدید مناقصه 

نوبت دوم 
شهرداری ماهدشت در نظر پروژه خرید و اجرای آسفالت بلوار امام خمینی )ره( را از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای )استانی( سال ۱3۹۹ را به مبلغ 

۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح: 
۱- مبلغ ۱/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدی 

2- مبلغ ٦۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اسناد خزانه سر رسید ۱۴۰۱
3- مبلغ 3/۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اسناد خزانه پس اعالم تخصیص و حداکثر 3 ساله 

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 
ب – گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در زمینه راه و باند 
ج – گواهینامه ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده 

د – گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی 
ه – گواهی حداقل دو مورد سوابق اجرایی مرتبط باشند اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط از تاریخ درج 
آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/2/3۰ با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد مناقصه از ذیحسابی این شهرداری 

اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 373۰۹7۹۰-۰2٦ تماس حاصل فرمایند. 
- اعتبارات طرح از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱3۹۹ و به صورت نقد و اسناد خزانه می باشد. 

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شناسه آگهی : ۱۱۱۹۴٦3
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از راست شمس آل احمد و غالمرضا امامی - سال ۱3٨7
اختصاصی دنیای جوانان

در ازدحام خیابان
شبي تو را دیدم

بهروز یاسمي

به جست و جوي تو در چارراه رهگذران
نگاه دوخته ام در نگاه رهگذران

تمام رهگذران، چیزي از تو کم دارند
نظارة تو کجا و نگاه رهگذران؟

در ازدحام خیابان، شبي تو را دیدم
که ناپدید شدي در پناه رهگذران

مرا به یاد تو و بخت خود مي اندازد
لباس هاي سفید و سیاه رهگذران

بدون بودن تو، میله هاي زندان است
خطوط پیرهن راه راه رهگذران

تو نیستي که ببیني براي یافتنت
چگونه ُزل زده ام در نگاه رهگذران

ولي بپرس از این مردم غریب بپرس
که من چه مي کشم از قاه قاه رهگذران
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رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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شیوا ابراهیمي و گنجشکک اشی مشی

که  اشی مشی  گنجشکک  تئاتر 
تئاتر  و  تئاتر  تولید  مرکز  تولیدات  از 
فکری  پروروش  کانون  عروسکی 
کودکان و نوجوان در سال ۱377 است 
در قالب طرح نمایش نما از امروز در 
پایگاه مجازی کانون پرورش فکري 

کودکان اکران خواهد شد. شیوا ابراهیمی، 
عقیل گلزار، نسیم امیرخسرو، شراره سلیم بیات، کینوش ایزدی، مهروش 
مریم  عشقی،  شقایق  جوادی،  سهیال  مسجدی،  زهرا  جعفرقلی زاده، 
رستمی وند، آنا نمکچیان و زهرا شیرزاد بازیگران و عروسک گردان های 
این نمایش به شمار می روند. همچنین زنده یاد بیژن نعمتی شریف طراحی 
و ساخت عروسک و ماسک، عادل بزدوده طراحی صحنه، حسن دادشکر 
غریب پور  بهزاد  و  لباس  دوخت  و  طراحی  کوثری  ساقی  نور،  طراحی 
طراحی پوستر و بروشور نمایش گنجشکک اشی مشی را برعهده داشته اند.

زخم کاري براي هانیه توسلي

ل  یا سر ن  ا یگر ز با می  تما
زخم کاری به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان جلوی دوربین رفتند تا این 
پخش  براي  سریعتر  هرچه  سریال 
سریال  شود.  آماده  خانگي  شبکه  از 

محمدحسین  کارگردانی  به  زخم کاری 
حال  در  تهران  در  روزها  این  مهدویان 
تصویربرداری است و این سریال نخستین تجربه سریال سازی مهدویان 
در شبکه نمایش خانگی است که با سرمایه گذاری فیلیمو آن را کلید زده 
است. زخم کاری، یک نوآر ملتهب است که داستانی پرتنش دارد و تاکنون 
تمام بازیگران آن جلوی دوربین رفته اند. هانیه توسلي که این روزها سریال 
گیسو را در حال پخش دارد یکي از بازیگران اصلي زخم کاري است که 
در کنار جواد عزتی، رعنا آزادی ور، سعید چنگیزیان، الهه حصاری، عباس 
جمشیدی فر، مهدی زمین پرداز و سیاوش طهمورث ایفاي نقش کرده است.

پایان بازي لیال حاتمي در هرمان

یی  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
و  بهراد  علی  کارگردانی  به  ِهرمان، 
روز  نوروزبیگی  جواد  تهیه کنندگی 
گذشته به پایان رسید. فیلم سینمایي 
هرمان از اسفندماه سال گذشته جلوی 

دوربین رفت و روز گذشته با بازی 2 بازیگر 
لیال  فیلمبرداری رسید.  پایان  به  اصلی اش 
همکاری  یکدیگر  با  بار  نخستین  برای  که  مهرداد صدیقیان  و  حاتمی 

می کنند، ایفاگر نقش های اصلی فیلم هستند. 
پایان فیلمبرداری، فیلم وارد مراحل فنی شده و عماد  با  همزمان 
خدابخش تدوین فیلم را بر عهده دارد. ِهرمان نام موقت اولین تجربه 
سینمایی بهراد است و بار دیگر همکاري لیال حاتمي با یک کارگردان 
بارها صورت گرفته و  این هم  از  بود که پیش  را شاهد خواهیم  جوان 

تجربه هاي بسیار موفقي را رقم زده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

از شخصیت هاي طنز تا تیپ هاي کمدي
شقایق دهقان: باید شوخي کردن را 

بلد باشیم و آستانه شوخي را باال ببریم

محمد حسین زاده
ــوروز  ــون. خ محبوب تریــن و پرطرفدارتریــن ســریال ن ســریال ن
ــریال  ــن س ــن و باکیفیت تری ــع محبوب تری ــه واق ــه ب ــود ک امســال ب
ــه  ــان ک ــقایق دهق ــد. ش ــز مي باش ــون نی ــر تلویزی ــال اخی چندس
ــي رود  ــه شــمار م ــز ب ــه کار در عرصــه طن چهــره اي شــاخص و کهن
یکــي از بازیگــران فصل هــاي دوم و ســوم نــون .خ بــود کــه نقشــي 
ــبتا  ــري نس ــت. او کاراکت ــریال داش ــن س ــاوت را در ای ــال متف کام
ــرد و  ــرار مي گی ــز ق ــاي طن ــه در موقعیت ه ــرد ک ــازي ک ــدي را ب ج

ــت. ــادي داش ــه زی ــین او فاصل ــاي پیش ــا نقش ه ب
ــون.خ  ــه حضــورش در ســریال ن ــاره تجرب ــان درب شــقایق دهق
کــه متفــاوت بــا دیگــر نقش هایــش بــود، بیــان کــرد: مــن تیپ هــا 
و کاراکترهــا را نمی ســازم اینهــا در فیلمنامه هــا نوشــته شــده اســت 
ــازی کنــم و در  و مــن بــه عنــوان بازیگــر فقــط می توانــم آنهــا را ب

ایــن بــاره انتخــاب کنــم.
وی بــا اشــاره بــه فضــای نــون.خ3 کــه این بــه کارگردانی ســعید 
آقاخانــی موفــق شــد عنــوان پرمخاطب تریــن ســریال نــوروز را کســب 
کنــد، دلیــل بــازی جــدی خــود در ایــن مجموعــه را اینطــور توصیــف 
کــرد: ایــن ســریال یــک کمــدی موقعیــت اســت و بازیگــران اینجــا 
اینقــدر شــیرین و جــذاب هســتند کــه ترجیــح مــن ایــن بــود بــه جای 
اینکــه کاراکتــر کمــدی بــازی کنــم یــک عامــل در طــول داســتان 
باشــم و ترجیــح دادم حضــورم کمــدی موقعیــت را بــرای کاراکترهــای 

دیگــر ایجــاد کنــد تــا اینکــه صرفــا خــودم کمــدی بــازی کنــم.
ــاره  ــس درب ــرره و دزد و پلی ــب های ب ــریال های ش ــر س بازیگ
ســوءتفاهم نســبت بــه برخــی کمدی هــا کــه طــی ایــن ســال ها بــه 
وجــود آمــده اســت، بیــان کــرد: مــا بــه عنــوان ســازنده بایــد کمــی 
ــه  ــان ک ــه همکاران م ــم ک ــا دیده ای ــم، م ــع کنی ــان را جم حواس م
عزیــزان مــا هــم هســتند گاهــی حرف هایــی زده انــد کــه بــه یــک 
قشــر جامعــه یــا یــک هموطــن برخــورده اســت و بــه نظــرم اتفاقــا 
ــوخی  ــی ش ــا حت ــرف ی ــد آن ح ــاس کنن ــه احس ــد ک ــق بوده ان مح
ــم  ــر می کن ــال فک ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــده و برخورن ناراحت کنن
ــوءتفاهم ها  ــه س ــم ک ــم می دهی ــت ه ــه دس ــت ب ــج دس ــه تدری ب
ــم  ــد شــویم چطــور برنامه ســازی کنی رفــع شــود هــم مــا بیشــتر بل
هــم آســتانه شــوخی کــردن باالتــر بــرود و بــا تکــرار ایــن ماجراهــا 

ــود. ــل ش ــوءتفاهم ها ح س
بازیگــر ســریال های ســاختمان پزشــکان کــه بــا شــاه نقش خــود 
در آن ســریال کمــاکان در اذهــان بســیاري از مــا مانده اســت، تصریح 
کــرد: یــک مســئله دوطرفــه اســت هــم آســتانه تحمــل باید بــاال برود 
و مــا بــه عنــوان مــردم بدانیــم قــرار نیســت اهانــت شــود و شمشــیر 
را از رو ببندیــم کــه قصــدی بــر اهانــت بــوده اســت، از طــرف دیگــر 
ســازنده ها هــم بداننــد کــه تــا کــدام قســمت یــک شــوخی می توانــد 
برخورنــده باشــد یــا از چــه بخشــی بــه بعــد اهانت آمیــز خواهــد بــود. 
کلمــه ای می خواهــم اســتفاده کنــم کــه می ترســم حاشــیه شــود ولــی 
بایــد دانــش و شــعور شــوخی کــردن را داشــته باشــید، بایــد بدانیــد و 
بلــد باشــید کجــا می تــوان شــوخی کــرد و اصــال شــوخی چیســت؟ 
شــوخی یــک ویژگــی دارد و آن ایــن اســت کــه وقتــی انجام می شــود 
ــه  ــم ک ــک شــوخی کن ــن ی ــه اینکــه م ــد ن ــا هــم می خندن ــه ب هم
خــودم و رفیقــم بخنــدم و نفــر ســوم ناراحــت شود.شــقایق دهقــان در 
ــاره واکنــش صریــح مــردم نســبت بــه کمدی هایــی  پایــان نیــز درب
کــه شــوخی و جذابیــت ندارنــد، عنــوان کــرد: مــردم واکنــش نشــان 
می دهنــد چــون زمــان دهــه ٦۰ نیســت کــه کانال هــا و رســانه های 
دیگــر فعــال نباشــند، االن هــزاران اپلیکیشــن و رســانه وجــود دارد و 
چــون مــردم نســبت بــه برنامه ســازی و سریال ســازی دیگــر مناطــق 
دنیــا آشــنا هســتند و چشــم و گوششــان بــه حــدی از یــک کیفیــت 
ــا  ــر مــی رود. در نتیجــه اگــر م عــادت کــرده اســت توقع شــان باالت
بــه عنــوان برنامه ســاز موفــق نشــویم اثــر خــوب بســازیم آن را رهــا 

ــد. ــر می رون ــرگرمی های دیگ ــراغ س ــد و س می کنن

صداي پارسا پیروزفر براي نابینایان

سینمایی  فیلم  پیروزفر  پارسا 
ساخته  فاخته  آشیانه  فراز  بر  پرواز 
نابینایان  برای  را  فورمن  میلوش 
این  سوینا   گروه  کرد.  توضیح دار 
فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از رادیو 
آن،  از  پس  و  می شود  پخش  سوینا 

مخاطبان  دسترس  در  سوینا  سایت  روی 
قرار می گیرد. نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان 
بوده، متن روایت این فیلم را شیدا محمدطاهر نوشته و در استودیو فراز 
ضبط شده است. مرجان طبسی نیز صدای این برنامه را میکس و تدوین 
کرده است. این گروه پیش از این فیلم هاي کالسیک بزرگ دیگري را 
با صداي هنرمنداني چون سحر دولتشاهي، مهدي پاکدل، شبنم مقدمي، 
حبیب رضایي، هنگامه قاضیاني، امین تارخ، پریوش نظریه، مهتاب کرامتي 

و ویشکا آسایش کار کرده بودند.

ما
سین
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متاسفانه کرونا نه تنها ضربه هاي 
شدید روحي و جسمي به مردم سراسر 
تا  شده  باعث  بلکه  است،  زده  دنیا 
اخیر  سال  یک  در  مشاغل  از  بسیاري 
عمال تعطیل باشند و حتي در مقاطعي 
از  ترس  شده اند،  بازگشایي  که  هم 

بیمار شدن باعث شده تا حالتي تعلیقي 
از  یکي  سلطانی  شهره  باشند.  داشته 
دوست داشتني  و  محبوب  چهره هاي 
که  مي باشد  تئاتر  هنر خصوصا  عرصه 
حاال مدتهاست از این عرصه دور بوده و 
حاال با ابراز دلتنگی برای حضور در تئاتر 

از مسئوالن می خواهد که از نظر مالی 
و بهداشتی، پروژه های هنری را حمایت 
کنند تا هنرمندان بتوانند با آرامش و در 

امنیت روانی کار کنند.
یگر  د نند  ما هم  یگر  ز با ین  ا
حضور  دلتنگ  تئاتر  در  همکارانش 

تماشاگر  با  هم نفسی  و  صحنه  روی 
است ولی فعال فعالیت در این حوزه را 
امکان پذیر نمی داند. او که سال گذشته 
درگیر  بازیگران  از  زیادی  تعداد  مانند 
فعالیت های  درباره  شد،  کرونا  ویروس 
اخیر خود در زمینه تئاتر می گوید: من 
بچه تئاتر هستم. دلم برای صحنه لک 
زده است ولی در شرایط فعلی ناچار شدم 
پیشنهادهایی را که برای بازی در چند 
نمایش داشتم ، رد کنم. وضعیت اجرای 
تئاتر بسیار نابسامان است. برخی گروه ها 
و  می گذارند  انرژی  و  وقت  ماه  چند 
نمایشی را برای اجرا آماده می کنند اما به 
دلیل شرایط دشوار کرونایی و تعطیالت 
مقطعی تئاتر، عموما نمایش هایشان فقط 
وقت  و  می ماند  صحنه  روی  چندشب 
مسئله  این  می رود.  هدر  انرژی شان  و 
پیشنهاد  من  به  که  دوستانی  برای  را 
همکاری داده بودند، توضیح دادم و در 
نهایت آنان هم پذیرفتند که فعال شرایط 

مناسبی برای اجرای تئاتر نداریم.
کارگردانی  تجربه  که  بازیگر  این 
در سینما و تئاتر را دارد، اضافه می کند: 
می داشت،  پایدارتری  شرایط  تئاتر  اگر 

با اینکه از نظر مالی هرگز ما را تامین 
پروژه های  کنار  در  حتما  است،  نکرده 
تصویری، یک کار تئاتر هم می پذیرفتم 
چون از نظر روحی واقعا به حضور روی 
تماشاگر  با  بی واسطه  ارتباط  و  صحنه 
نیاز دارم ولی متاسفانه چنین زمینه ای 

فراهم نیست.
این  یادآوری  با  سلطانی  شهره 
فعاالن  و  هنرمندان  زندگی  که  نکته 
از این راه تامین نمی شده،  تئاتر هرگز 
ادامه می دهد: تئاتر برای ما منبع درآمد 
به  که  است  انرژی  منبع  بلکه  نیست 
لحاظ عاطفی ما را تامین می کند ولی 
که  نیست  امیدی  هیچ  حاضر  حال  در 
یک گروه نمایشی بتواند اجراهای خود 
را طبق برنامه ریزی های انجام شده از 
اول تا به آخر روی صحنه ببرد و مدام 
تغییر شرایط  با  که  نگرانی هست  این 
کرونایی، فعالیت های تئاتری دچار وقفه 
شود بنابراین تئاتر این روزها نمی تواند 

آن انرژی همیشگی را به ما ببخشد.
این بازیگر درباره دیگر فعالیت های 
خود توضیح می دهد: مشغول بازی در 
یک پروژه تصویری هستم که جزییات 

پیشنهاد  چند  می شود.  اعالم  بعدا  آن 
هنر  فیلم های  در  همکاری  برای  دارم 
و تجربه و همینطور پروژه های نمایش 
خانگی. این روزها حضور در پروژه های 
چون  است  منطقی تر  خانگی،  نمایش 
بیشتر می توان به ثمره اش امید داشت.

شهره سلطانی در پایان با اشاره به 
شرایط دشوار بازیگری در دوران کرونا 
ادامه می دهد: ریسک بیماری را به جان 
می خریم ولی چاره ای نیست چون باید 
کار کنیم و امیدوارم همه همکارانم کار 
و منبع درآمد داشته باشند. خوشبختانه 
حضور  آن  در  من  که  تصویری  پروژه 
دارم، به رعایت پروتکل ها بسیار پایبند 
هم  پروژه ها  دیگر  امیدوارم  و  هستند 
در  چون  بگیرند  جدی  را  موضوع  این 
دوران سخت خانه نشینی، تولید محتوای 
جذاب و سرگرم کننده برای مردم اهمیت 
بسیاری دارد و مسئوالن هم باید قول 
بدهند از نظر مالی و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، ما را تامین کنند تا در امنیت و 
آرامش بتوانیم کار تولید کنیم و ضمن 
به  مخاطبان،  برای  سرگرمی  ایجاد 

گذران زندگی هم بپردازیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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از سالي که تمام نشده تا وضعیت تئاتر شهر

مسعود دلخواه: در ایام کرونا نمي توان وضعیت خوبي را براي تئاتر کشور پیش بیني کرد
محمد حسین زاده

وضعیــت تئاتــر اصــال وضعیــت 
خوبــي نیســت! ایــن هنــر عمــال در 
یــک ســال اخیــر نــه تنهــا تعطیــل 
بــوده بلکــه بــه شــدت منــزوي 
ــور  ــئوالن آنط ــوده و مس ــا ب و تنه
کــه بایــد و شــاید از هنرمندانــي 
ــد و حــاال  ــت نکرده ان ــري حمای تئات
ــي  ــي و روان ــاع روح ــا اوض ــه تنه ن
ــه  ــم ریخت ــه ه ــر ب ــاي تئات بچه ه
ــز  ــادي نی ــر اقتص ــا از نظ ــه آنه بلک
شــرایط بســیار بــدي را تجربــه 
ــد. مســعود دلخــواه مــدرس،  کرده ان
بــا ســابقه  بازیگــر  کارگــردان و 
ــه کاری  ــه در کارنام ــر اســت ک تئات
ــی  ــل توجه ــار قاب ــرای آث ــود اج خ
ــاه  ــتو و ش ــه، مفیس ــه بیگان از جمل
لیــر را بــه ثبــت رســانده اســت. وی 
ــم  ــت علیرغ ــال اس ــک س ــدود ی ح
ــرا روی  ــرای اج ــه ب ــی ک پروژه های
صحنــه تئاتــر مدنظــر دارد، بــه دلیل 
شــرایط کرونایــی آنهــا را بــه تعویــق 
ســال  یــک  دلخــواه  می انــدازد. 
ــه و  ــش، مطالع ــا پژوه ــته را ب گذش
ــن  ــت. ای ــرده اس ــپری ک ــف س تالی
ــر کــه طــی ســال های  مــدرس تئات
گذشــته در عرصــه تدریــس بازیگری 
نیــز فعالیــت مســتمر داشــته امــا طی 
ــن  ــور در ای ــر حض ــال اخی ــک س ی
عرصــه را هــم بــه تعویــق انداختــه 

زیــرا موافــق برگــزاری کالس هــای 
بازیگــری بــه صــورت آنالین نیســت 
و معتقــد اســت کــه تدریــس و 
آمــوزش بازیگــری امــری حضــوری 

اســت.
ــد اســت  مســعود دلخــواه معتق
ــوز  ــران هن ــردم ای ــر و م ــرای تئات ب
زیــرا  نشــده  آغــاز   ۱۴۰۰ ســال 
ــادی  ــد اقتص ــت ب ــان وضعی همچن
 ۹۹ ســال  در  کرونــا  ویــروس  و 
ادامــه دارد و تغییــری کــه احســاس 
جدیــد شــدن ســال را بدهــد، ایجــاد 
نشــده اســت. وی دربــاره اینکــه آیــا 
ــک  ــرای ی ــرای اج ــم اندازی ب چش
اثــر نمایشــی در ســال جــاری مدنظر 
ــان  ــاي جوان ــه دنی ــه؟ ب ــا ن دارد ی
ــون  ــا کن ــته ت ــال گذش ــت: از س گف
ــا کوچــک  ــزرگ ت ــروژه از ب ــد پ چن
بــرای تولیــد و اجــرا مدنظــر  را 
ــه  ــز بســتگی ب ــه چی ــی هم دارم ول
ــه  ــر ب ــال حاض ــرایط دارد. در ح ش
ــات  ــه در تجمع ــکی ک ــر ریس خاط
ــر و انتظــار  ــاز صب ــود دارد، در ف وج
ــرم و اینکــه بخواهــم  ــه ســر می ب ب
ــرایط  ــری را در ش ــروه تئات ــک گ ی
ــع  ــم جم ــرد ه ــود گ ــی موج کرونای
کنــد ریســک باالیــی دارد. منتظــرم 
ــم  ــد و ببینی ــرا برس ــتان ف ــا تابس ت
شــرایط بــه لحــاظ وضعیــت شــیوع 
ــد  ــر می آی ــا پایین ت ــروس کرون وی
یــا نــه. فکــر نمی کنــم بــا توجــه بــه 

ریســکی کــه وجــود دارد در ٦ ماهــه 
ــد و  ــاری کاری را تولی ــال ج اول س
اجــرا کنــم زیرا هنــوز واکسیناســیون 
بــرای مــردم شــروع نشــده و بایــد تا 

ــرد. ــر ک اواخــر تابســتان صب
ــري  ــاخص تئات ــره ش ــن چه ای
کــه در عیــن حــال وظایــف اجرایــي 
ــر  ــه تئات ــم در عرص ــي را ه مختلف
تجربــه کــرده اســت، در بخــش 

خــود  صحبت هــاي  از  دیگــري 
هنــوز  می کنــم  فکــر  مي گویــد: 
وارد ســال ۱۴۰۰ نشــده ایم زیــرا 
ــرایط  ــاظ ش ــه لح ــه ب ــال ۹۹ چ س
ــان  ــا همچن ــادی و کرون ــد اقتص ب
از  را  ذهن مــان  اگــر  دارد.  ادامــه 
ــم  ــدا کنی ــی ج ــه های تقویم کلیش
گویــی وارد ٦ ماهــه ســوم ســال ۹۹ 
شــده ایم. امیــدوارم ایــن شــرایط 

ــد  ــان برس ــه پای ــر ب ــه زودت ــر چ ه
ــد را  ــال جدی ــال و س ــر س ــا تغیی ت

ــم. ــس کنی ح
مســعود دلخــواه در عیــن حــال 
ــران  ــر ای از چهره هــاي باســابقه تئات
اســت کــه در مجموعــه تئاترشــهر به 
عنــوان بازیگــر و کارگــردان آثــاری 
ــت. روال  ــرده اس ــه ب را روی صحن
ــی محمدرضــا  ــه کارگردان ــادی، ب ع
ــر  ــار موفــق تئات ــه آث خاکــی از جمل
گذشــته  دهه هــای  طــی  ایــران 
ــا نقش آفرینــی مســعود  ــوده کــه ب ب
ــه  ــایه مجموع ــالن س ــواه در س دلخ
و  رفــت  صحنــه  بــه  تئاترشــهر 
در  نقش آفرینــی  بــرای  دلخــواه 
ــر  ــن بازیگ ــزه بهتری ــر جای ــن اث ای
مــرد جشــنواره تئاتــر فجــر را از 
ــه  ــن ب ــرد. وی همچنی ــود ک آن خ
نمایش هایــی  کارگــردان  عنــوان 
چــون ارخــش، بیگانــه و شــاه لیر 
ــهر  را هــم در مجموعــه تئاتــر ش
ــد  ــرده اســت. دلخــواه معتق اجــرا ک
اســت مجموعــه تئاترشــهر بایــد 
دارای حریمــی حســاب شــده باشــد 
و مخالــف هرگونــه حریــم محکمــی 
اســت کــه ایــن مجموعــه را از مردم 

ــد. ــدا کن ج
خیــر  ا ي  ه هــا ما ر  د
پیرامــون  زیــادي  صحبت هــاي 
ســاخت یــک حریــم مناســب اطراف 
تئاترشــهر بــوده و جالــب اســت 
ــه  ــي ک ــات تلخ ــم اتفاق ــه علیرغ ک
ــار دیواره هــاي ایــن مجموعــه  درکن
مي دهــد،  رخ  هنــري  فرهنگــي 
ــهر  ــوراي ش ــاي ش ــي از اعض برخ
ــراف  ــم اط ــاد حری ــا ایج ــران ب ته
تئاترشــهر مخالــف هســتند و بــراي 
ــده اي  ــل قانع کنن ــن مخالفــت دلی ای
ــد  ــا مي خواهن ــا صرف ــد و گوی ندارن
ــواه  ــعود دلخ ــند! مس ــف باش مخال
دربــاره وضعیــت پیرامــون مجموعــه 
ــه  ــن مجموع ــاز ای ــر شــهر و نی تئات
ــد:  ــخص، مي گوی ــی مش ــه حریم ب
ــه  ــهر ب ــر ش ــراف تئات ــفانه اط متاس
فضایــی بــرای حضــور معتــادان، 
خالفــکاران و اتفاقــات غیرفرهنگــی 
ــهر  ــر ش ــت. تئات ــده اس ــل ش تبدی
نیازمنــد حریمــی اســت کــه فضــای 
بیرونــی مجموعــه را تعییــن کنــد و 

ــی و  ــی فرهنگ ــاد فضای ــث ایج باع
ــه، کتاب فروشــی  ــر کاف ــری نظی هن
و مکانــی بــرای نشســتن مخاطبــان 
ــهر  ــورای ش ــهرداری و ش ــود. ش ش
بــر  جــدی  مســئولیتی  تهــران 
ــا  ــه پارک ه ــد ب ــد و بای ــده دارن عه
ــه  و فضاهــای فرهنگــی و هنــری ب
ــال  ــد. در ح ــیدگی کنن ــتی رس درس
حاضر یــک ناهماهنگی و شــلختگی 
در خصــوص پیرامــون مجموعه تئاتر 
شــهر وجــود دارد و اگــر یــک حریــم 
ــه در  ــرای مجموع ــده ب ــاب ش حس
ــن  ــی ام ــود فضای ــه ش ــر گرفت نظ
بــرای تئاتــر شــهر و مخاطبــان 

ــد. ــد ش ــم خواه فراه
ــم  ــه ه ــان اینک ــا بی ــواه ب دلخ
اتفاقــات  شــاهد  هــم  و  شــنیده 
تئاتــر  پیرامــون  در  ناخوشــایندی 
ــوده، افــزود: بازیگــران بعــد  شــهر ب
از اجــرای نمایــش بــا احســاس 
ناامنــی مجموعــه را تــرک می کننــد. 
حریمــی  دارای  بایــد  مجموعــه 
حســاب شــده باشــد کــه بــه فضــای 
ــد و  ــه کن ــه اضاف فرهنگــی مجموع
ــرای  ــی ب ــی اجرای ــد نیروهای نیازمن
حفــظ امنیــت فضــای پیرامــون خود 
ــی  ــت حریم ــرار اس ــر ق ــت. اگ اس
ــل  ــت داخ ــر اس ــود بهت ــاد ش ایج
ــه و  ــی، کاف ــای فرهنگ آن فعالیت ه
کتاب فروشــی کــه احســاس فضــای 
فرهنگــی را در مخاطــب ایجــاد کند، 

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ
ایــن کارگــردان تئاتــر در پایــان 
ســخنان خــود تصریــح کــرد: در 
حــال حاضــر تــا وارد مجموعــه تئاتر 
شــهر نشــده اید احســاس امنیــت 
ــر  ــرای تئات ــد حریمــی ب ــد. بای نداری
ــه  ــود ک ــه ش ــر گرفت ــهر در نظ ش
ــودن ایــن  ــر فرهنگــی و هنــری ب ب
مجموعــه تاکیــد داشــته باشــد و این 
ــازمان  ــدی س ــکاری ج ــا هم ــر ب ام
میــراث فرهنگــی، شــهرداری تهران، 
وزارت  و  تهــران  شــهر  شــورای 
ــر  ــالمی میس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
پیرامــون  فضــای  االن  می شــود. 
ــر  ــهر بی دروپیک ــر ش ــه تئات مجموع
اســت و احســاس ناامنــی بــرای 
ایجــاد  هنرمنــدان  و  مخاطبــان 

می کنــد.


