
کارشناس بازار مسکن بررسی کرد؛

تاثیر منفی در تولید مسکن با طرح مالیات بر خانه های خالی

پیش بینی  معتبر  انرژی  مشاوره  شرکت  یک 
با  همسو  را  سوخت  مصرف  دولتها  اگر  کرد 
برنامه های مورد حمایت سازمان ملل متحد برای 
محدود کردن گرمایش جهانی کاهش دهند، قیمتهای جهانی 
نفت تا سال ۲۰۳۰ ممکن است به حدود ۴۰ دالر در هر بشکه 

سقوط کند.

شرکت وود مک کنزی در گزارشی به تشریح سناریویی 
پرداخت که در آن جهان قاطعانه به مقابله با انتشار گازهای 
گلخانه ای پرداخته و صنعت و حمل و نقل برقی سازی می 
شود. تحت چنین سناریویی مصرف نفت تا سال ۲۰۲۳ ممکن 

است افت چشمگیری پیدا کند.
صفحه ۳

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

برای عبور از پیک چهارم کرونا 
به اراده ملی نیاز است

فرصترابرایگشتوگذاردرکوچهباغکتابها
بهار در حصار کرونایی  دومین 
شهر را با خواندن کتاب بگذرانید، شاید 

روزها آسانتر بگذرند.
نبود  کرونا  اگر  بهاری،  های  هفته  آخر 
می توانست فرصتی برای گشت و گذار در شهر 
و کوچه های شکوفه دار باشد اما امسال دومین 
بهار متوالی است که این ویروس، همه ایران 
این  ما  پیشنهاد  تعطیلی کشانده است.  به  را 
است فرصت را برای گشت و گذار در کوچه باغ 
کتاب ها که همیشه بهاری باقی می ماند را از 

دست ندهید.
صفحه 7

شهردار بندرعباس پیشنهاد داد:

ايجاد شاخه ورزش های شهروندی
 با  احداث ۵۸ زمین ورزشی

4
برایزندگیکردنبایدمعجزهکنند!

صفحه 5
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فردیکه

میخواهدوارد
بازیگریشود،باید

عارفباشد

6ورزش
ذوالفقارنسب:

پرسپولیسیهابه
آگاهیوشعورباال

دستیافتهاند

نک 1با

با زادروز  موزه سینمای ایران روز گذشته و همزمان 
تاریخ  گفتگوی  از  بخشی  کشاورز  محمدعلی  زنده یاد 
شفاهی این هنرمند پیشکسوت و نامدار را منتشر کرد. 
صحبت هایي که به مانند گنجینه اي از تجربیات و خاطرات 

مي ماند و باید سال ها از آن درس گرفت.

بیژن ذوالفقارنسب تصریح کرد: پرسپولیس کاری کرد 
که در فوتبال ما عجیب و بسیار نادر بود، آن ها نشان 
دادند به شخصیت و شناخت خوبی از موقعیت رسیده اند 
و به گونه ای رفتار کردند که جای هیچ شک و شبهه ای 

نگذاشتند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدرسه امام 
حسین)ع( روستای کوران با حمایت و مشارکت خیرین بانک 
صادرات ایران و با همکاری ستاد نوسازی مدارس استان 
هرمزگان در منطقه »فین« با ١٤٤ متر مربع بنا و با هزینه ٩ 
میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریال و از محل کمک های نقدی مدیران 
و کارکنان خیرخواه بانک صادرات ایران، به بهره برداری رسید.

افتتاحمدرسهدر
روستایکوران

هرمزگان
بامشارکتخیرین
بانکصادراتایران

سقوطنفتبه۴۰دالرتا۱۰سالآینده انحصار در بازار خودرو
 يا قیمت گذاری دستوری!؟

اظهارنظر اخیر دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو مبنی بر 
اینکه قیمت گذاری دستوری خودرو طی سال های اخیر، عالوه بر تولیدکننده، 
مصرف کننده را نیز متضرر کرده است، گویا به مذاق بسیاری خوش نیامده و 
واکنش هایی در پی داشته که بیشتر از آن با عنوان »انحصار بیشتر مجموعه صنعت خودرو« یاد 
شده؛ این در حالی است که دبیر انجمن قطعه سازان بر حفظ قدرت خرید و منافع آن ها تاکید دارد.
صفحه ۳

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری از 
زنان شایسته و توانمند خواست تا از حق دخالت در 
سرنوشت خود در انتخابات ریاست جمهوری استفاده 

کرده و داوطلب شوند.
معصومه ابتکار با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، 
تعیین  حق  و  رای  حق  از  قدرت  با  زنان  امیدواریم  گفت: 

مانند  عرصه  این  در  بتوانند  و  کنند  استفاده  خود  سرنوشت 
همیشه تاثیرگذار باشند.

وی افزود: نیمی از آرای ماخوذه در انتخابات مربوط به 
آرای زنان بوده و حتی در انتخابات سال ۹۶ درصد حضور زنان 
و رایی که به آقای روحانی داده اند، بیشتر از مردان بوده است.
صفحه ۲

ابتکار:زنانشایسته،داوطلبریاستجمهوریشوند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

افتتاح مدرسه در روستای کوران هرمزگان
 با مشارکت خیرين بانک صادرات ايران

مدرسـه سـه کالسه امام حسین)ع( روسـتای کوران، با حمایت و مشارکت 
سـتاد خیرین مدرسه سـاز بانک صادرات ایران در منطقه فین اسـتان هرمزگان 

به بهره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومی بانـک صادرات ایران، مدرسـه امام حسـین)ع( 
روسـتای کـوران بـا حمایـت و مشـارکت خیریـن بانـک صـادرات ایـران و بـا 
همـکاری سـتاد نوسـازی مـدارس اسـتان هرمـزگان در منطقـه »فیـن« بـا 
١۴۴ متـر مربـع بنـا و بـا هزینـه ۹ میلیـارد و ٥۰۰ میلیـون ریـال و از محـل 
کمـک هـای نقـدی مدیـران و کارکنـان خیرخـواه بانـک صـادرات ایـران، به 

بهره بـرداری رسـید.
در مراسـم افتتاحیـه این مدرسـه کـه مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان و 
مدیـر شـعب بانک صادرات اسـتان هرمـزگان و جمعی از مقامات و مسـئوالن 
اسـتانی حضـور داشـتند، از حمایت های خیریـن بانک صادرات ایـران قدردانی 

. شد
محمدعلـی اسـماعیلی زاده مدیـر شـعب بانک  صـادرات اسـتان هرمزگان 
در ایـن مراسـم بـا بیـان اینکه بانـک صادرات ایران منشـا خدمـات فراوانی در 
حوزه مسـئولیت های اجتماعی، رشـد، پیشـرفت و تامین مالی زیرسـاخت های 
اقتصـادی بوده اسـت، تاکید کـرد: بانک صادرات ایران، رسـالت اجتماعی خود 
را همـواره ایفـا کـرده و با همت و مشـارکت مدیران و کارکنان و سـتاد خیرین 
مدرسه سـاز بانک، خدمات فراوانی در اسـتان هرمزگان در حوزه مدرسه سـازی 

و اجـرای سـایر پروژه هـای عمرانی انجام داده اسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان هرمـزگان نیز بـا قدردانی مدیران 
و کارکنـان بانـک صادرات ایران گفت: مدرسـه ۳ کالسـه روسـتای کوران 
بـه همـت سـتاد خیریـن مدرسه سـاز ایـن بانـک احـداث و ضمـن تجهیـز، 
بـه اداره نوسـازی مـدارس تحویـل شـد و مـورد بهره بـرداری دانش آموزان 

قـرار گرفت.
ایـرج بیت الهـی افـزود: کلنـگ سـاخت این مدرسـه در دی ماه سـال ۹۹ 
بـر زمیـن زده شـد و در حـدود ۳ مـاه، شـاهد افتتـاح این مدرسـه هسـتیم که 
سـرعت سـاخت پروژه توسـط سـتاد خیریـن مدرسه سـاز بانک صـادرات ایران 

سـتودنی است.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان هرمـزگان اضافـه کـرد: امسـال ۲١ 
دانـش آمـوز ایـن روسـتا بـه صـورت مختلـط در مقطـع متوسـطه اول از ایـن 

مدرسـه بهـره خواهنـد برد.

سرمقاله

نبايد به هر کسی رای داد!
احمد اسعدی 

جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 مدرس دانشگاه شاهد

در شـرایط و روزگار انتخابات ریس جمهور 
هستیم

اینکـه بـه چه کسـی رای بایـد داد در گرو 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش مهم اسـت کـه؛ به چه 

کسـی بایـد رای نداد؟!
خوشـبختانه در قانـون انتخابـات افراد نامزد حتما بایـد عالوه بر دارا 
بـودن و احـراز صفـات کلی ایرانی بودن؛ فاقد پیشـینه سـو و مشـهور به 

تعهـد و انضبـاط دینـی و ملی باید حتما رجل سیاسـی باشـد
این شـرط بسـیار مهم اسـت زیرا بیانگر نکاتی اسـت که در صورت 
توجـه بـه محتـوای ایـن صفـت مـی تـوان راحتتر بـه تشـخیص نهایی 

رییـس جمهـوری اصلـح پی برد
عملکـرد یک رجل سیاسـی؛ علمی؛ فرهنگی و اجرایی نمای بسـیار 

خوبـی اسـت که ما بر اسـاس آن می توانیـم تصمیم بگیریم
اینکـه بـه چـه نامزد مـی تـوان رای داد از زوایـا و ابعـاد عملکردی 
هـر نامـزد قابـل درک اسـت امـا دریافـت و رسـیدن بـه تصمیـم به چه 
نامـزدی نبایـد رای داد گاه سـخت می شـود زیـرا بدیهی اسـت که آحاد 

مـردم امـکان شـناخت و پیگیـری عملکـرد چندین نامـزد را ندارند
بهتریـن و کوتـاه تریـن و شـاید کارآمـد تریـن راه برای این مسـئله 
مراجعـه افـراد کمتـر مطلـع بـه اهل» حـل و عقد« هسـتند افـرادی که 
اوال مسـایل سیاسـی و فرهنگـی و اجتماعـی کشـور را مـی شناسـند و 
نیـز راه هـای بـرون رفـت از مشـکالت را بـا توجه به سـوابق عملکردی 

نامزدهـا مـی دانند
انتخـاب آگاهانـه امـروز رمـز پیشـرفت کشـور اسـت پـس نباید به 
هـر کسـی رای داد بلکـه بـه کسـی بایـد رای داد که بهتریـن عملکرد و 

بیشـترین اجمـاع مردم را دارا باشـد
تعییـن و معرفـی معیارهایـی بـرای رای نـدادن بـه برخـی نامـزد 
هـای ریاسـت جمهوری را مـی توان از البـالی دیدگاههـای انتخاباتی و 
عملکـردی آنهـا در یافـت کـه بـه برخـی از ایـن شـاخص ها اشـاره می 

: کنیم
 بـی برنامگـی- نامزدهـای فاقـد برنامـه و اینـده بینی کلی سـخن 
مـی گوینـد هیـچ نشـانی از اهـداف؛ راه حـل هـا و چگونگی رسـیدن به 

وضعیـت مطلـوب در گفتـار آنـان نمـی توان مشـاهده کرد
فرافکنـی- برخـی اسـتاد انتقال مسـولیت از خود در برابر مشـکالت 
هسـتند اسـتاد دلیل تراشـی برای نقد دیگران هسـتند و سـعی می کنند 
موفقیـت خـود در آینـده اجرایـی کشـور را منـوط بـه حـل یـک سلسـله 
مشـکالت دیگـر کننـد در نـگاه اینگونـه نامزدهـا پـر گویی؛ کلـی بافی 

مـوج مـی زند
قـول هـای بـزرگ- برخـی با طرح مشـکالت خود را ناجـی معرفی 
مـی کننـد آنهـا بـا قید زمان و نوع مشـکل سـعی دارنـد چنیـن بنمایانند 
کـه او و جریان حمایتگر او تنها کسـانی هسـتند کـه از عهده ی کارهای 
بـزرگ بـر مـی آینـد ایـن گونـه نامـزد ها بـا کوچـک نمایـی و تخریب 
دیگـران و رقبـا و دادن قـول هایـی کـه امـکان حصول ندارد سـعی می 
کننـد مخاطبیـن خـود را فقط خوشـحال نگـه دارند در حالیکـه می دانند 
بـا امکانـات محـدود نمـی تـوان به شـکل نامحـدود همه ی مشـکالت 

را حـل کرد

صفحه ۳
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
برای عبور از پیک چهارم کرونا به اراده ملی نیاز است

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت 
که در ایجاد وضع کنونی از حیث شیوع کرونا و افزایش آمار مبتالیان و فوتی 
ها همه مقصر هستند. اراده ملی الزم است تا بتوان از این وضعیت عبور کرد.

حسن رزمیان، با اشاره به خیز چهارم کرونا در کشور گفت: مقصر 
وضعیت فعلی شیوع کرونا همه هستند. از دولت گرفته که اجازه مسافرت 
داد و همه چیز را واگذار به بهداشت و درمان کشور کرد. حال اینکه همه 
باید برای مبارزه با کرونا سهیم باشند. مردم هم مقصرند که توصیه های 

بهداشتی را رعایت نکردند و به مسافرت و دورهمی رفتند.
وی افزود: اکنون وضعیت همچون زمانی است که زلزله ای در منطقه 
ای رخ می دهد و همه برای عبور از آن بحران پای کار می آیند. االن هم 
همه ارگان ها، دستگاه ها و مردم باید پای کار آمده تا با یک اراده ملی از 

این شرایط عبور کنیم. به تنهایی این اتفاق رخ نمی دهد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد که مردم 
باید پروتکل ها را به دقیق ترین شکل رعایت کرده و ضمن استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از ترددهای غیر ضروری و تجمع 
ها و دورهمی ها پرهیز کنند نه اینکه صف خرید به گونه ای باشد که 
انگار راهپیمایی راه افتاده است. حتی مردم می توانند از خریدهای آنالین 

استفاده کرده تا برای خرید هم مجبور به بیرون رفتن از خانه نباشند.
رزمیان در پایان با تاکید مجدد بر اینکه عبور از شرایط فعلی به اراده 
ملی نیاز دارد، گفت: در درجه اول باید شرایط به درستی مدیریت شود و 

بعد آنکه همه پای کار آیند.

جعفرزاده ايمن آبادی:
خرابکاری در نطنز اعتراض به مذاکرات است

سایت  در  خرابکارانه  اقدام  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده 
هسته ای نطنز را اعتراض به مذاکرات وین عنوان کرد و گفت: مذاکرات 

باید با قدرت ادامه یابد و هیچ خللی هم در آن وارد نشود.
توقف  برای  تحلیل ها  برخی  درباره  ایمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی 
ما  گفت:  نطنز  در  خراکارانه صهیونیستها  اقدام  به  واکنش  در  مذاکرات 
باالخره متوجه این بیان امام راحل که فرموده بودند، »شما رفتار دشمن 
را نگاه کنید و تدبیر خودتان را بر آن اساس انجام دهید«، نشدیم. اکنون 
که صهیونیست ها از انجام مذاکرات ما ناراحت هستند، باید مذاکرات را 

استمرار بخشیم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی افزود: نکته ای که در این میان 
وجود دارد، باگهای اطالعاتی ماست که بسیار ناراحت کننده هستند، ای 

کاش گاندوسازان، برای این شرایط هم تدبیر می کردند.
که  است  این  من  تقاضای  کرد:  خاطرنشان  ایمن آبادی  جعفرزاده 
ادامه یابد و هیچ خللی هم در آن وارد نشود و  با قدرت  مذاکرات وین 
شبکه توزیع برق نطنز هم هر چه سریع تر به مدار اصلی خود برمی گردد.

وی درباره اهداف این عملیات خرابکارانه در مرکز غنی سازی نطنز 
عنوان کرد: صهیونیست ها می بینند که جامعه جهانی به این نتیجه که باید 
با جمهوری اسالمی تعامل کند، و به حرف این رژیم کودک کش اهمیت 
ندهد. برای همین خود را به در و دیوار می زند و دست به اقدامات مذبوحانه 
می زند.عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس دهم خاطرنشان کرد: ما نه تنها 
نباید در برابر اینگونه اقدامات خرابکارانه منفعل باشیم و مذاکرات را متوقف 

کنیم بلکه باید با قدرت کار خودمان را ادامه دهیم.
اقدامات  اینگونه  به  پاسخ  چگونگی  درباره  ایمن آبادی  جعفرزاده 
خرابکارانه گفت: مذاکره کنندگان به این دلیل باید مذاکرات را با قدرت 
اثربخشی  هیچ  خرابکارانه  اقدامات  اینگونه  دهند  نشان  که  دهند  ادامه 
در فرایند مذاکرات نداشته است. از سوی دیگر باید اقدامات الزم برای 

راه اندازی سایت نطنز اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه باید با هوشیاری و هوشمندی مراقب باشیم تا در 
دام توطئه رژیم صهیونیستی نیفتیم، بر لزوم پرهیز از رفتارهای احساسی 
تاکید کرد و گفت: متاسفانه یک عده از دوستان پارلمانی ما که سابقه 
با رفتار دیپلماتیک و بین المللی  سیاسی، دیپلماتیک و اجرایی نداشته و 
آشنا نیستند، صحبت هایی را بیان و تصمیمات ناپخته ای دقیقا در جهت 

خاص دشمن ترکیبی مذاکرات، اتخاذ می کنند.

ابتکار: زنان شایسته، داوطلب ریاست جمهوری شوند
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری از زنان شایسته و 
توانمند خواست تا از حق دخالت در سرنوشت خود در انتخابات ریاست 

جمهوری استفاده کرده و داوطلب شوند.
گفت:  جمهوری،  ریاست  انتخابات  به  اشاره  با  ابتکار  معصومه 
خود  سرنوشت  تعیین  حق  و  رای  حق  از  قدرت  با  زنان  امیدواریم 

استفاده کنند و بتوانند در این عرصه مانند همیشه تاثیرگذار باشند.
وی افزود: نیمی از آرای ماخوذه در انتخابات مربوط به آرای زنان 
بوده و حتی در انتخابات سال ۹۶ درصد حضور زنان و رایی که به 

آقای روحانی داده اند، بیشتر از مردان بوده است.
این فعال سیاسی درباره تعریف واژه رجل سیاسی اظهار کرد: 
در قانون اساسی واژه رجل را به این دلیل انتخاب کرده اند که فراتر 
از بحث جنسیت باشد و تلقی بسیاری از صاحبنظران و مفسران این 
است که رجل به معنای جنسیت نیست و زنان هم می توانند برای 

ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان هم تاکنون خالف این مطلب 
را اعالم نکرده و نگفته است که زنان نمی توانند نامزد شوند؛ پس 

کلمه رجل محدودیتی از نظر جنسیت ندارد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد: 
انتخاب و دخالت در سرنوشت خود  زنان شایسته و توانمند هم در 
و استفاده از این حقی که با فداکاری، ایثار و خون شهدا به دست 
آمده، بهره ببرند که اگر چنین نکنند بعدها برای ما فقط شرمندگی 

و سرخوردگی می ماند.
وی ادامه داد: سال ها قبل در هر دوره شاهد حضور اعظم طالقانی 
بوده ایم و برای این هم می آمد که اثبات کند زنان می توانند شرکت 

کنند امروز هم هستند بانوانی که می توانند راه او را ادامه دهند.
ابتکار در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم در انتخابات ریاست 

جمهوری داوطلب می شوید یا نه، گفت که کاندیدا نمی شوم.   
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در ۶ حوزه انتخاباتی، میان دوره ای 
مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در یک هزار و ۳7۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ 

روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد برگزار می شود.

یر  ز و نمکی  سعید 
نا  و کر د  ستا ر  د بهداشت 
از  گذر  به  اشاره  با  کرمانشاه 
در  کرونا  ویروس  سهمگین  پیک  سه 
دنیای  که  زمانی  در  کرد:  بیان  کشور 
ناجوانمرد ما را در همه عرصه ها تحت 
ما  می خواست  و  بود  داده  قرار  فشار 
برای  و  بمانیم  عظیم  باتالق  یک  در 
تیر  کرونا  می گفتند  که  تئورسین هایی 
کف  است،  اسالمی  جمهوری  خالص 
این  که  بفهمانیم  توانستیم  ما  بزنند، 

آرزو را به گور می برند.
توانستیم  دیدند  داد:  ادامه  وی 
مهار  دیگر  موج  از  پس  را  موجی 
که  شد  ایجاد  جدیدی  پیک  اما  کنیم، 
آن  کالبد شکافی  به  نمی خواهم خیلی 
بعضی  واکاوی  معتقدم  چون  بپردازم 
تشدید  و  گسست  ایجاد  جز  پدیده ها 
نامهربانی و سوء استفاده دشمنان قسم 
خورده حاصلی برای این نظام و مملکت 
نخواهد داشت و غصه ایی بر غصه های 

رهبری اضافه می کند.
نمکی افزود: ما ماه ها قبل از عید، 
خودمان  باید  که  بودیم  کرده  اشاره 
سخت ترین  و  سهمگین ترین  برای  را 

اپیدمی آماده کنیم.
وی گفت: البته به این معنی نیست 
که امواج سنگین تری نخواهیم داشت، 
چون ویروس بسیار پیچیده است و هر 

را  ویروس  کند  ادعا  هم  دنیا  در  کس 
است،  او  از جهل  نشان  شناخته  خوب 
زیادی  ناشناخته ی  ابعاد  هنوز  چون 
دارد و اینطور نیست که با واکسن همه 
تمام  فعال  کرونا  شود،  حل  مشکالت 

نمی شود، بلکه مهمان بشریت است. 
نمکی ضمن تبریک به مسئوالن 
استان کرمانشاه در رابطه با اجرای طرح 
محل محور بیان کرد: استان کرمانشاه 
یکی از استان هایی است که می توانیم 
به آن ببالیم و نقشه راه مدونی دارد، یکی 
از استان های که برای آن نگرانی عمده 
نداریم  همین استان است، اما متاسفانه 
درگیر ویروسی هستیم که به پیر و جوان 

رحم نمی کند.
وی ادامه داد: آهنگ حرکت این 
ویروس از آهنگ گام های قدرتمندترین 
جهان  بهداشتی-درمانی  ساختارهای 
که  ندارم  تردید  من  اما  است،  تندتر 
خسته  گرچه  کشور  سالمتی  مدافعین 
که  می کنند  فکر  و  هستند  دلشکسته 
شاید بیشتر باید تاب آوری آنها را لحاظ 
را  اجتماعی  رفتارهای  و  می کردیم 
می سنجیدیم،  آنها  تاب آوری  با  بیشتر 

قوی خواهند بود.
به  نسبت  اینها  داد:  ادامه  نمکی 
اینکه  کردند،  تفاوت  یک  قبل  سال 
حال  شدند،  حرفه ایی تر  و  تر  محکم 

می دانیم که به مریض چه زمان و چه 
روزهای  بدهیم، چون  اکسیژن  غلظت 
اول فکر می کردیم این مریض هم مثل 
بقیه مریض ها ۴ الی ٥ لیتر اکسیژن در 
دقیقه نیاز دارد، اما بعد متوجه شدیم که 
مریض کرونایی در بیرون از آی سی یو 
۲٥ لیتر و درون آی سی یو تا ۳٥ لیتر در 

دقیقه اکسیژن می خواهد.
وزیر بهداشت گفت: این موضوع 
باعث شد دستگاه های که در بیمارستان 
جواب  قبلی  استانداردهای  با  داشتیم 
توجهی  قابل  تعداد  توانستیم  و  ندهد 
برسانیم  بیمارستان ها  به  ساز  اکسیژن 
در  اکسیژن ساز   ۴۰ الی   ۲۳۰ حدود  و 
نفس  مردم  تا  کردیم  توزیع  کشور 

کم نیاورد.
وی ادامه داد: توجه داشته باشید 
فوق  مدیریت  یک  کرونا  مدیریت  که 
مختلفی  ارگان های  و  است  تخصصی 
را از قبیل قلب و ریه و کبد و همه را 
باید همه تخصص ها  و  درگیر می کند 
را باالی سر مریض ببریم که این کار 
بسیار سخت و دشواری است و تردید 
ندارم این مرحله را همه همکاران من 
با صبوری و استحکام مدیریت خواهند 
کرد و با لطف خداوند و کمک های بی 
دریغ همین اعضای ستاد و ستادهای 
داران  روزه  دعای  همینطور  و  دیگر 

تمام می شود.

ث
واد

ح

زير نظر: علی هوشمند

افزایش وام ویژه دانشجویان دکتری
علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  امنای  هیئت  تصویب  با 
ابتدای سال ١۴۰۰ به یک میلیون تومان در ماه  از  وام ویژه دکتری 

افزایش یافت.
ویژه  وام  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  اعالم  بر  بنا 
دکتری از ابتدای سال ١۴۰۰ با تصویب هیئت امنای صندوق به یک 
میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. این مبلغ تا پایان سال ۹۹، 

7۰۰ هزار تومان بود.
همچنین وام ودیعه مسکن متاهلی برای دانشجویان شهر تهران 
تومان  میلیون   ۲۰ به  شهرها  کالن  در  و  است  تومان  میلیون   ۲٥
می رسد. مبلغ این وام در سایر شهرها نیز،  ١٥ میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
نیز با اشاره به آغاز ثبت نام وام ویژه دکتری برای سه ماه اول سال ١۴۰۰ 
گفت: پورتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم آماده ثبت درخواست 

وام ویژه دکتری برای سه ماه اول سال ١۴۰۰ است.
وی افزود: دانشجویان دکتری باید درخواست خود را برای دریافت 
وام دکتری ثبت کنند، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز آماده 

پرداخت آن است.

پیوستن ۸۴ دانش آموخته یکصد دانشگاه برتر دنیا به مراکز 
علمی داخلی 

استفاده از توان تخصصی و دانشی دانش آموختگان یکصد دانشگاه 
با  همکاری  برنامه  اجرای  راستای  در  کشور  دانشگاه های  در  دنیا  برتر 
به  منجر  گذشته  سال  کشور  از  خارج  ایرانی  کارآفرینان  و  متخصصان 

جذب ۸۴ نفر شد.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
جمهوری،  اعضای هیات علمی دانشگاه ها در همه کشورها به عنوان 
طرح های  ارائه  دلیل  همین  به  هستند،  توجه  مورد  جامعه  نخبگان 
کارآمد و موثر برای نگه داشتن و جذب این افراد در دانشگاه های داخلی 
قالب  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  که  است  اولویتی 
کشوربه  از  خارج  ایرانی  کارآفرینان  و  متخصصان  با  همکاری  برنامه 

دنبال تحقق آن است.
را  دنیا  از اعضای هیات علمی دانشگاه های  تعدادی  در حال حاضر 
ایرانیان تشکیل می دهند، اتفاقی که منجر به اجرای طرح حمایت از جذب 
هیات علمی با ارائه کد استخدامی به دانش  آموختگان ۲۰۰ دانشگاه برتر 
دانشگاه های کشور  در  به عنوان عضو هیات علمی  استخدام  برای  دنیا، 
توسط مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری شد.
این طرح در سال گذشته با جذب ۸۴ نفر همراه بود. حمایت از سخنرانی 
و برگزاری کارگاه دانشجویان و دانش  آموختگان از ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا 

هم به همکاری با ۹۸ نفر منجر شد.
این برنامه به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به داخل 
کشور توسط معاونت توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های 
علم و فناوری، شرکت های فناور و مراکز رشد و نوآوری منتخب کشور به 

عنوان پایگاه تخصصی همکار اجرا می شود.

5 کشته و یک مجروح در تصادف سواری با کامیون
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از مرگ پنج 

نفر درپی تصادف پیکان با کامیون خبر داد.
سرهنگ احمد شیرانی دراین باره گفت: حوالی ساعت هشت صبح 
روز جمعه یک دستگاه سواری پیکان در حال حرکت در محور الیگودرز 
- ازنا در استان لرستان بود که ناگهان به شدت با یک دستگاه کامیون 

بنز برخورد کرد.
وی با اشاره به حضور عوامل پلیس و امداد در محل گفت: با حضور 
عوامل امدادی در محل متاسفانه مرگ پنج نفر به دلیل شدت جراحات 

وارد تایید شد و یک تن نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شد.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره علت 
وقوع این حادثه نیز گفت: کارشناسان پلیس راه در بررسی صحنه تصادف 
اعالم کردند که بی توجهی راننده سواری پیکان به مسیر مقابل سبب وقوع 

این حادثه مرگبار شده است.
رانندگی  در  و شتاب  از عجله  توصیه کرد که  رانندگان  به  شیرانی 
پرهیز کرده و بعد از هر دو ساعت رانندگی در جاده های کشور دستکم 
به مدت ١٥ دقیقه استراحت کنند. همچین هیچگاه در هنگام رانندگی با 
تلفن همراه صبحت نکرده و تمام سرنشینان از جمله سرنشینان قسمت 

عقب نیز کمربند ایمنی خود را ببندند.

می  تقلبی  خارجی  زیتون  روغن  که  تبهکاری  دو  دستگیری 
فروختند

دو نفر که اقدام با جعل و تقلب اقدام به عرضه پسماند روغن های 
خوراکی به نام روغن زیتون خارجی کرده بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ کیومرث حسنوند، سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ دراین باره گفت: مدتی قبل خبری در مورد اقدام دو نفر برای فروش 
روغن زیتون های تقلبی به ماموران پلیس اطالع داده شد که به دنبال آن 
ماموران کالنتری مهرآباد رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار 
داده و با انجام تحقیقات اولیه متوجه شدند که گزارش واصله صحت داشته 

و افراد مجرم  اقدام به تولید روغن زیتون تقلبی کرده اند.
وی با بیان اینکه مجوزهای الزم برای دستگیری این افراد از مقام 
این  در مخفیگاه  با حضور  در عملیاتی  ماموران  اخذ شد، گفت:  قضایی 

افراد اقدام به دستگیری دو متهم کرده و در بازرسی از محل نیز ١۰۰۰ 
لیتر روغن را که در وضعیت بسیار بد و غیربهداشتی هم نگه داری شده 

بود، کشف و ضبط کردند.
حسنوند با بیان اینکه کشف ده ها بطری شیشه ای، درپوش فلزی، 
برچسب برندهای خارجی روغن زیتون، دستگاه پلمب در بطری  و... از 
دیگر موارد کشف شده در این محل بود، اظهارکرد: متهمان به مقر انتظامی 
منتقل و در آنجا اعتراف کردند که پسماند روغن های خوراکی را تهیه کرده 
و پس از ریختن آن در بطری های زیبا و چسباندن برچسب هایی با عناوین 

اسپانیایی و ایتالیایی به دنبال فروش این اقالم بودند که دستگیر شدند.
به گفته سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، این افراد برای 
هر بطری روغن زیتون قیمتی معادل ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بودند.

وی در پایان با بیان اینکه برای متهمان پرونده ای تشکیل شد، گفت: 
این افراد به همراه پرونده تشکیل شده، برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا شدند.

کسف مزرعه بیت کوین در خیابان ستارخان تهران!
ماموران پلیس ۴۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال را از یک واحد 

مسکونی در محدوده ستارخان کشف و ضبط کردند.
سرهنگ ضرغام آذین، سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در 
گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: مدتی قبل به دنبال دریافت خبرهایی از 
منابع اطالعاتی و خبری در خصوص تبدیل یک واحد مسکونی به محلی 
برای استخراج غیرقانونی بیت کوین و خرید و فروش دستگاه های ماینر، 
رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران کالنتری ستارخان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پس از اطمینان از گزارش  منابع خبری 
هماهنگی الزم را با مقام قضایی انجام داده و مجوز عملیات را دریافت 
کردند، گفت: با حضور ماموران در محل مشاهده شد که این واحد مسکونی 
به مزرعه استخراج غیرقانونی بیت کوین تبدیل شده و عالوه بر آن خرید 
و فروش ماینر و خدمات پس از فروش آن نیز به طور گسترده در محل 

انجام می شود.
آذین با تاکید بر اینکه تمامی این اقدامات بر خالف قانون و بدون 
انجام می شد، گفت: در مجموع ماموران ۴۰۰ دستگاه  هرگونه مجوزی 
ماینر را از این محل کشف و ضبط کردند که البته تعدادی از این دستگاه 
ها فعال نبوده و برای فروش یا تعمیر در محل قرار داشت اما تعدادی از 

آنها نیز فعال و در حال استخراج ارز دیجیتال بودند.
اینکه در این  با بیان  سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
رابطه هفت نفر شامل سه زن و چهار مرد نیز دستگیر شدند، اظهارکرد: 
برای دستگیر شدگان پرونده ای جداگانه تشکیل شده و آنان برای ادامه 
حکم  با  نیز  مسکونی  واحد  شدند.  دادسرا  روانه  جرم  به  رسیدگی  روند 

قضایی پلمب شد.
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آيا پردازنده های اينتل لیک فیلد کیفیت 
و کارايی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CBمذکور در بنچمارک ١٥ SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸١۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲٥٥ را دربرابر امتیاز ١۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸١۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ٥ وات و سرعت کالک پایه  اش ١/١ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و Rو ١٥ R١۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ٥.١ دیده می شود. پردازنده ی ۸١۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۴۴١،١ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ٥.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/١ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/١ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

نجمن  ا مل  عا یر مد
اینکه  بیان  با  ایران  اوتیسم 
افراد  برای  مراقبتی  مراکز 
دارای اوتیسم کم است، گفت: متاسفانه 
در ایران شاهد کمبود مراکز نگهداری 

مراقبتی و شبانه روزی هستیم.
سعیده صالح غفاری با بیان اینکه 
تعداد مراکز مراقبتی برای این بیماران به 
چهار یا پنج مرکز شبانه روزی اختصاصی 
موارد  دیگر  نه   - اوتیسم  طیف  برای 
مزمن روانی- می رسد، تاکید کرد: ایجاد 
این مراکز با رویکرد خانواده محور کامال 

ضروری است.
اینکه ماه جهانی  یادآوری  با  وی 
آگاهی بخشی اوتیسم از دوم آوریل برابر 
با ١۳ فروردین آغاز شده، گفت: تمرکز 
همه سازمان های فعال در حوزه اوتیسم 
بر امر آگاهی بخشی با تاکید بر پذیرش 

افراد دارای اوتیسم است.
ایران  اوتیسم  انجمن  مدیرعامل 
اظهار داشت: با توجه به پیچیدگی های 
طیف اختالل اوتیسم در ایران، شناسایی 
هشت  حدود  تنها  طیف  این  موارد 
براین  بنا شده  آغاز  که  است  سال 
ایران  اوتیسم  جامعه  نیازمندی های 
در  ویژه  به  دیگر  جوامع  به  نسبت 
کشورهای پیشرفته، بسیار متفاوت است.

مسال  ا تمرکز   : فزود ا غفاری 
بر  وتیسم  ا حوزه  در  ملل  سازمان 
اشتغال با رویکرد کرونا و چالش های 
بزرگسالی  طیف  حالیکه  در  است  آن 
نبود  دچار  به شدت  ایران  در  اوتیسم 

خالء  با  زمینه  این  در  و  است  توجه 
دستورالعمل  ریزی،  برنامه  در  کامل 
اجتماعی  و  فرهنگی  آیین نامه های  و 
دارای  افراد  برای  آموزی  مهارت  و 

هستیم. روبرو  اوتیسم 
وی اضافه کرد: قاعدتا اشتغال در 
یعنی  یک  سطح  برای  اوتیسم  طیف 
باال،  عملکرد  با  اوتیسم  دارای  افراد 
مطرح می شود که برای حضور آنها در 
فضاهای اشتغال باید تمهیدات الزم از 
قانون  در چهارچوب  کارفرمایان  سوی 
جامع حقوق افراد دارای معلولیت انجام 
شود اما متاسفانه بیشتر افراد دارای طیف 
اوتیسم در سطوح دو و سه یعنی اوتیسم 

شدید و متوسط قرار می گیرند.

ایران  اوتیسم  انجمن  مدیرعامل 
گفت: متاسفانه در طیف شدید اوتیسم، 
ا  ر مهارت آموزی  و  شتغال  ا بحث 
برای  است  و الزم  کرد  اجرا  نمی توان 
آنان حمایت ها بیشتر از جنس حمایت 

خانواده از فرد بزرگسال اوتیسم باشد.
ضرورت  بر  کید  تا با  غفاری 
برای  روزانه  مراقبتی  مراکز  راه اندازی 
باید  مراکز  این  افزود:  اوتیسم  افراد 
شرایط  آنها  در  که  باشند  گونه ای  به 
مناسب و استاندارد نگهداری مهیا باشد 
تا خانواده فراغ بال برای سالمت جسمی 

و روحی خود پیدا کند.
نظام های  همچنین  گفت:  وی 
سالمت و رفاه باید در این مساله و در 

رسیدگی به نیازهای بزرگساالن طیف 
سه  و  دو  سطوح  در  ویژه  به  اوتیسم 
)شدید و متوسط(، برنامه ریزی مشخصی 

داشته باشند.
غفاری خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار 
غیر  شده  شناسایی  اوتیسم  دارای  فرد 
رسمی در کشور داریم که بیش از نیمی 
از آنها در سطوح دو و سه یعنی شدید و 

متوسط هستند.
یک  درخودماندگی  یا  اوتیسم 
اختالل عصبی رشدی با شاخص های 
رفتارهای  اجتماعی،  ارتباط  در  نقص 
شناختی  درک  مشکالت  کلیشه ای، 
کالمی  و  حرکتی  رفتاری،  خزانه  و 

محدود است.

مديرعامل انجمن اوتیسم ايران:

عدم توجه به طیف بزرگسالی اوتیسم در ايران نگران کننده است

وزير بهداشت:

کرونا فعال تمام نمی شود بلکه مهمان بشریت است!
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
که  ست  ا معتقد  مسکن 
برای  تی  لیا ما جریمه های 
واحدهای خالی از سکنه ممکن است در 
کوتاه مدت منجر به عرضه این واحدها و 
کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت 
تاثیر منفی بر حوزه ساخت و ساز دارد و 

به رشد قیمتها منجر خواهد شد.
 : د کر ر  ظها ا محتشم  حسن 
واحدهای  مالیات  اعمال  برای  دولت 
اعمال  صورت  در  دارد؛  دالیلی  خالی 
بر خانه های خالی، نگه داشتن  مالیات 
واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و 
سازندگانی که موفق به فروش واحدهای 
خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار 
اجاره می کنند. این موضوع ممکن است 
در کوتاه مدت به کنترل قیمتها در بخش 
اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما 
خواهد  مسکن  تولید  در  منفی  تاثیر 
ساخت  ببینند  اگر  سازندگان  داشت. 
این  از  ندارد  اقتصادی  صرفه  ساز  و 
حوزه خارج می شوند و با کمبود عرضه، 

قیمت ها افزایش می یابد.
قبیل  از  هزینه ای  هر  افزود:  وی 
نظام  خدمات  پروانه،  صدور  عوارض 
ساختمانی  نهاده های  قیمت  مهندسی، 
یا مالیات به مالکان تحمیل شود نهایتا 
شد.  خواهد  منتقل  کننده  مصرف  به 
باید  مالیاتی  تنبیهات  جای  به  دولت 
کاری کند که کسی سود اضافه از بازار 
مسکن برداشت نکند. در واقع با اقدامات 
تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و 
از طرف دیگر جلوی خرید و فروشهای 

سفته بازانه را بگیرد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان 
اینکه بخش مسکن از قبل انقالب دچار 
مشکالتی بوده که هنوز رفع نشده است 
گفت: با توجه به رشد روزافزون مهاجرت 
دهه  طی  همواره  بزرگ  شهرهای  به 
های اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه 
گذشته  سال   ٥۰ حدود  طی  ایم.  بوده 
نیز بجز یکی دو مقطع، هیچگاه قیمت 

مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی 
این است که ساخت و ساز در هیچ سالی 
جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش 
پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات 
منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه 
پیدا  افزایش  ارز  نرخ  و  کاالها  قیمت 
کرده شاهد رشد قیمت مسکن بوده ایم.

چنین  در  کرد:  تاکید  محتشم 
می  آسیب  کننده  مصرف  شرایطی 
قیمت  تکافوی  درآمدش  که  چرا  بیند؛ 
تواند  نمی  حتی  دهد.  نمی  را  مسکن 
از وام استفاده کند؛ زیرا امکان پرداخت 

اقساط را ندارد.
نجمن  ا ه  یر مد ت  هیا عضو 
اینکه  بیان  با  استان تهران  انبوه سازان 
هم اکنون قیمت مسکن مقداری حباب 
دارد گفت: رشد قیمت مسکن در یک 
سال اخیر بیش از نرخ رشد دالر بوده 
و به نظر می رسد بازار مسکن مقداری 
حباب دارد. علتش هم این است که با 
توجه به افت شاخص بورس و کنترل 
نسبی قیمت طال و ارز، سرمایه ها به بازار 

مسکن سرازیر شد.
وی آرامش بازار مسکن را منوط 
قتصادی  ا ـ  سیاسی  تصمیمات  به 
ماههای  در  گفت:  و  دانست  دولت 
مذاکرات  در  مثبتی  نشانه های  اخیر 
تحریم ها  اگر  می شود.  دیده  سیاسی 

برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش 
می یابد و دولت بهتر می تواند بازارها را 
کنترل کند. اما به نظر من قیمت دالر از 
محدوده ۲۰ هزار تومان پایینتر نخواهد 
سنگین  حجم  با  هم  دولت  رفت. 
نقدینگی اگر نرخ دالر را پایین بیاورد 
دچار مشکالتی خواهد شد. بنابراین هم 
باال رفتن قیمت ارز و هم بیش از حد 

پایین رفتن آن تبعات دارد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار 
کرد: اگر دولت به مالیات خانه های خالی 
ورود کند ممکن است بعدا وسوسه شود 
نیز  بها  اجاره  و  مسکن  قیمت  در  که 
دخالت کند. اتفاق بد در این فرآیند آن 
سود  با  نمی توانند  سازندگان  که  است 
بفروشند،  را  خود  واحدهای  متعارفی 
می شوند.  خارج  گردونه  از  بنابراین 
این وضعیت به ضرر دولت و  خروجی 

کسانی است که فاقد مسکن هستند.
محتشم همچنین با اشاره به طرح 
جهش تولید مسکن که توسط مجلس 
کشور  گفت:  است  رسیده  تصویب  به 
ما سالیانه به احداث یک میلیون واحد 
نیاز دارد که در طرح جهش  مسکونی 
تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره 
است  قرار  طرح  این  طبق  است.  شده 
۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و 
۶۰۰ هزار واحد توسط دولت ساخته شود. 

البته در حال حاضر نیز بخش خصوصی 
همین میزان حدود ۴۰۰ هزار واحد تولید 
اما دولت نمی تواند ۶۰۰ هزار  را دارد 

واحد بسازد.
این کارشناس بازار مسکن یادآور 
شد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی 
ساخت  توانایی  دولتها  که  داد  نشان 
طرح  از  سال  دو  حدود  ندارند.  ساز  و 
مسکن  ملی  اقدام  واحدی  هزار   ۴۰۰
بسیار  افتتاحات  تعداد  اما   گذرد  می 
وزارت  که  حالی  در  است؛  بوده  اندک 
راه و شهرسازی بنا داشت دو ساله کل 
اتمام برساند. وزارت راه و  پروژه را به 
شهرسازی می تواند هرچقدر که دلش 
می خواهد قرارداد برای ساخت مسکن 
ملی ببندد اما در مقام اجرا ممکن است 
تنها  نکند.  پیدا  دست  خود  اهداف  به 
راهکار این است که ساخت و ساز را به 

بخش خصوصی بسپارد.
بازار  از  بینی  پیش  درباره  وی 
مسکن در سال جاری گفت: اگر دولت 
به  ندهد سرمایه های سرگردان  اجازه 
قصد بخر و بفروشی وارد بازار مسکن 
شود ممکن است مقداری بازار به ثبات 
ماهه  سه  در  است  مسلم  آنچه  برسد. 
مسکن  قیمت  جهش  سال  بتدای  ا
ادامه  فعلی  رکود  و  داشت  نخواهیم 

پیدا می کند.

توسعه  بانک  در  پولشویی  با  مبارزه  آموزشی  جامع  دوره 
تعاون آغاز شد

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعالم خبر شروع 
برگزاری برنامه های آموزشی در سال ١۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله 
مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.

کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش ضمن اعالم مطلب 
فوق اظهار داشت: در راستای توسعه دانش همکاران صف در حوزه مبارزه با 
پولشویی و پاسخگویی اثربخش به نهادهای نظارتی برنامه آموزشی یکساله 

تدوین و به همه مدیریت شعب استانها ابالغ شده است.
برنامه  طراحی  ضرورت  به  اشاره  با  پژوهش  و  آموزش  مرکز  مدیر 
آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی گفت: حوزه مذکور از زمینه های مورد 
توجه و تاکید بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد و تحقق این برنامه بر توسعه 

قانون گرایی، شفافیت و شهرت بانک توسعه تعاون کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به حرکت در جهت تحقق شعار اضافه کرد: برنامه های 
آموزشی بانک توسعه تعاون در چارچوب راهبردهای ابالغی مدیرعامل بانک 

و همسو با شعار سال طراحی و تدوین شده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به محتوای آموزشی مبارزه با 
پولشویی گفت: برنامه مذکور مشتمل بر چندین دوره و برای همه گروه های 
شغلی مدیریت شعب و شعب پیش بینی شده است و بنا دارد با بهره گیری از 
پتانسیل مدرسان داخلی بانک در طول یکسال، دانش همکاران صف توسعه 

و قوانین و مقررات و چالش های روز مبارزه با پولشویی را پوشش دهد.
عاشقی رییس اداره کل آموزش در این باره گفت: برنامه آموزشی مبارزه 
با پولشویی، یک بسته آموزشی چندبعدی و شامل چند محتوای مدون، فرصت 
مطالعه، آزمون مستمر، کالس آنالین و رصد اثربخش آموزش خواهد بود.

رییس اداره کل آموزش اظهار داشت: حسب الزام نهادهای نظارتی 
شرکت در این برنامه آموزشی برای همه همکاران صف الزامی است و اداره 
کل آموزش کوشش نموده است برنامه آموزشی را بگونه ای تدوین نماید 
که امکان مشارکت و بهره گیری از بخش های مختلف برنامه آموزشی با 

سهولت میسر باشد.

عملکرد بیمه آسیا یک گام به جلو و ستودنی
مدیرعامل بیمه آسیا عملکرد این 
شرکت را در سال ١۳۹۹،یک گام به 

جلو و ستودنی توصیف کرد.
بیمه  به گزارش روابط عمومی 
آسیا، مسعود بادین نایب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا گزارش 
مبسوطی از فعالیت های این شرکت 

در سال ١۳۹۹ را ارائه کرد.
وی در ابتدا اظهار داشت: بیمه 
بیمه  ترین  بزرگ  عنوان  به  آسیا 

خصوصی کشور با وجود مشکالت گوناگونی که گریبانگیر کشور، اقتصاد و 
صنعت بیمه کشور بود، از جمله تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، 
با برنامه ریزی هوشمندانه و هدفمند، به وظایف خود در حوزه  بیمه گری 

جامه عمل پوشاند و با فعالیت حرفه ای، عملکردی ستودنی را ثبت کرد.
وضعیت فروش و نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی شرکت

مسعود بادین در باره وضعیت پرتفوی بیمه آسیا در این سال اعالم کرد: 
بیمه آسیا در سال ١۳۹۹، بیش از ۸ هزار و ۴٥۲ میلیارد تومان حق بیمه 
تولید نمود که نسبت به سال ١۳۹۸ بیش از ۴١ درصد افزایش داشته است 
و ۴ هزار و ۶١۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که نسبت به سال قبل 
از آن ۳۸ رشد داشته است. حاصل این فعالیت، تحقق١١۳ درصدی برنامه 
تکلیفی و ثبت تراز مثبت ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با 
سال ۹۸ بیش  از ۴۴ درصد افزایش داشته است .به عبارت دیگر، یک هزار 
و ١7۲ میلیارد تومان تراز این شرکت نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است.

وی افزود: این شرکت بیمه ای با کاهش سهم دو رشته پر ریسک 
بیمه شخص ثالث و بیمه درمان و با افزایش سهم رشته های کم ریسک 
در پرتفوی خود و همچنین مدیریت و کنترل ریسک بیمه نامه ها، نسبت 
خسارت خود را با یک درصد کاهش، از ٥٥.٥۳ درصد در سال ۹۸ به ٥7.٥۴ 

درصد در سال ۹۹ کاهش داد.

همزمان با روز منابع انسانی؛
از کارکنان برتر شرکت بیمه »ما« تقدیر شد

همزمان با ۲٥ فروردین روز منابع انسانی، از تعدادی از کارکنان برتر 
تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی، معاون  »ما«   بیمه  شرکت سهامی 
کار  در محل  با حضور  فنی شرکت  معاون  و  پشتیبانی  و  انسانی  سرمایه 
همکاران برتر با اهدای لوح تقدیر از خدمات و تالش های آنان تقدیر کرد .

بر اساس این گزارش، کارمندان منتخب معرفی شده به عنوان کارمند 
شایسته صنعت بیمه در سال ١۳۹۹ لوح تقدیر مدیرعامل شرکت را دریافت 
کردند.همزمان با روز منابع انسانی از کارکنان مدیریت سرمایه انسانی و 

همچنین مدیریت آموزش و توسعه دانش نیز تقدیر به عمل آمد.

به  ایران  بانک  پست  مدیرعامل  دکترشیری  تبریک  پیام 
مناسبت حلول ماه مبارک رمضان

ماه  تبریک حلول  با  ایران  بانک  مدیرعامل پست  دکتربهزاد شیری 
مبارک رمضان به ملت شریف ایران و خانواده ی بزرگ پست بانک ایران، 

پیامی به همین مناسبت صادر کرد.
متن پیام تبریک دکتر شیری بدین شرح است: 

»رمضان ماهی است که ابتدای آن رحمت است، میانه اش مغفرت و 
پایان آن رهایی از آتش جهنم است. » پیامبر اکرم)ص)

حلول ماه پر فضیلت رمضان العزیز، ماه تطهیر و تغسیل روح بندگی و بالندگی 
نفس آدمی را حضور همکاران، بازنشستگان، سهامداران، ذینفعان و  خانواده بزرگ 
پست بانک ایران تبریک عرض کرده و آرزومندیم مجال و درنگ این غبارروبی 
حبل المتین تحکیم پیوندهای معنوی و انسانی باشد تا همگان در سایه وحدت 

و یکپارچگی و حریت، چراغ راه سعادت دنیوی و اخروی را برفروزیم.

پیش بینی يک شرکت بین المللی انرژی؛
سقوط نفت به ۴۰ دالر تا ۱۰ سال آینده

یک شرکت مشاوره انرژی معتبر پیش بینی کرد اگر دولتها مصرف 
سوخت را همسو با برنامه های مورد حمایت سازمان ملل متحد برای محدود 
کردن گرمایش جهانی کاهش دهند، قیمتهای جهانی نفت تا سال ۲۰۳۰ 

ممکن است به حدود ۴۰ دالر در هر بشکه سقوط کند.
شرکت وود مک کنزی در گزارشی به تشریح سناریویی پرداخت که در 
آن جهان قاطعانه به مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای پرداخته و صنعت 
و حمل و نقل برقی سازی می شود. تحت چنین سناریویی مصرف نفت 

تا سال ۲۰۲۳ ممکن است افت چشمگیری پیدا کند.
این کاهش تقاضا می تواند به نرخ دو میلیون بشکه در روز نفت 
و  برسد  روز  میلیون بشکه در  به ۳٥  تا سال ۲۰٥۰  و  پیدا کرده  شتاب 
باعث کاهش ۶۰ درصدی کاهش انتشار کربن ناشی از استفاده از نفت در 

مقایسه با سطح فعلی شود.
مصرف نفت در سال ۲۰١۹ به رکورد حدود ١۰۰ میلیون بشکه در 
روز رسید و انتظار می رود پس از کاهشی که سال گذشته تحت تاثیر 

پاندمی ویروس کرونا داشت، امسال بهبود قوی پیدا کند.
شدید  افت  نتیجه  در  است:  آمده  کنزی  مک  وود  گزارش  در 
مصرف، قیمت نفت اواخر دهه جاری شروع به سقوط می کند. تحت 
سناریوی گذار انرژی شتاب گرفته، انتظار می رود میانگین قیمت هر 
بشکه نفت برنت تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ دالر در مقایسه با قیمت فعلی 
تا   ١۰ به  است  ۲۰٥۰ ممکن  تا سال  برنت  نفت  کند.  نزول  ۶٥ دالر 

١۸ دالر سقوط کند.
آن لوییس هیتل از شرکت وود مک کنزی گفت: اگر گرمایش جهانی 
را در سقف دو درجه محدودیت تعیین شده توسط توافق اقلیمی پاریس 

نگه داریم، وضعیت انرژی دچار تغییر اساسی خواهد شد.
اقلیمی  با توافق  با این حال سیاستهای فعلی جهان فاصله زیادی 
پاریس دارند و گرمایش جهانی در حال حاضر در مسیر رشد سه درجه ای 

از سطح پیش از صنعتی شدن تا سال ۲١۰۰ است.
افت سریع تقاضا همچنین به معنای آن است که منابع فعلی عرضه 
نفت برای تامین کل تقاضای آتی کافی خواهند بود و نیاز محدودی به 
قیمتهای  و  تقاضا  شدید  کاهش  دارد.  وجود  جدید  نفتی  میادین  توسعه 
نفت  بزرگ  تولیدکنندگان  روی  عمیقی  تاثیر  آینده،  های  دهه  در  نفت 

نظیر اعضای اوپک خواهد داشت.
طبق گزارش وود مک کنزی، افت شدید تقاضا مانع از آن خواهد شد 
که تولیدکنندگان بزرگ نفت بازار را مدیریت کرده و قیمتها را به شکلی که 
امروز حمایت می شود، پشتیبانی کنند. اگرچه این تولیدکنندگان توانایی 
تاثیرگذاری روی قیمت نفت را از دست می دهند اما تولیدکنندگان کم 

هزینه خاورمیانه همچنان فراهم کنندگان اصلی نفت می مانند.
در این بین، گاز طبیعی که سوخت فسیلی دارای آالیندگی کمتری 
است، عملکرد بهتری نسبت به نفت پیدا خواهد کرد و برای تولید نیرو 
به خصوص در اقتصادهای آسیایی برخوردار از رشد پرشتاب، جای زغال 

سنگ را می گیرد.
تحت سناریوی وود مک کنزی، با نزول قیمتهای نفت، گاز احتماال 
گرانتر از نفت معامله خواهد شد و قیمت هاب هنری آمریکا بین سه تا 

چهار دالر به ازای هزار فوت مکعب می شود.
بر اساس گزارش رویترز، وود مک کنزی پیش بینی کرد تقاضا برای 
گاز در آسیا تا سال ۲۰٥۰ به طور میانگین ساالنه ١.٥ درصد رشد می کند 
و افت بازارهای اشباع شده که از گاز به انرژیهای تجدیدپذیر روی می 

برند را جبران خواهد کرد.

کارشناس بازار مسکن بررسی کرد؛

تاثیر منفی در تولید مسکن با طرح مالیات بر خانه های خالی
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زير نظر: محمد امامی

ترمز افزايش قیمت نفت کشیده شد!
قیمــت نفــت در معامــالت روز پنــج شــنبه کاهــش یافــت امــا تحــت 
ــا،  ــر تقاض ــد باالت ــرژی از رش ــی ان ــس بین الملل ــی آژان ــش بین ــر پی تاثی
ــب  ــنبه ش ــه چهارش ــر ک ــاه اخی ــک م ــورد ی ــن رک ــه باالتری ــک ب نزدی

ــود، ایســتاد. ــه آن صعــود کــرده ب گذشــته ب
بهــای معامــالت نفــت برنــت ۲١ ســنت معــادل ۰.۳ درصــد کاهــش 
یافــت و بــه ۶۶ دالر و ۳7 ســنت در هــر بشــکه رســید. شــاخص نفــت 
برنــت روز چهارشــنبه ۴.۶ درصــد جهــش یافتــه و در باالتریــن قیمــت از 

١7 مــارس بــه ایــن طــرف بســته شــده بــود.
ــنت  ــکا ۲٥ س ــت آمری ــزاس اینترمدی ــت تگ ــالت وس ــای معام به
ــر  ــنت در ه ــه ۶۲ دالر و ۹ س ــت و ب ــش یاف ــد کاه ــادل ۰.۴ درص مع
بشــکه رســید. شــاخص نفــت آمریــکا روز گذشــته بــا ۴.۹ درصــد افزایــش 

ــود. بســته شــده ب
ــت  ــر نف ــان داد ذخای ــکا نش ــرژی آمری ــات ان ــزارش اداره اطالع گ
ــه میــزان ٥.۹ میلیــون بشــکه  ــه ۹ آوریــل ب آمریــکا در هفتــه منتهــی ب
کاهــش پیــدا کــرده و بــه ۴۹۲.۴ میلیــون بشــکه رســیده اســت در حالیکــه 
تحلیلگــران در نظرســنجی رویتــرز کاهــش ذخایــر بــه میــزان ۲.۹ میلیــون 

ــد. ــرده بودن ــی ک بشــکه را پیش بین
تحلیلگــران ســیتی ریســرچ در یادداشــتی نوشــتند: حتــی پــس از در 
نظرگرفتــن ریســکهای منفــی، شــاهد برداشــت چشــمگیر از ذخایــر نفــت 
ــده رشــد  ــاه هــای آین ــت پاالیشــگاهی در م ــم، چــرا کــه فعالی ــوده ای ب

چشــمگیری خواهــد داشــت.
ذخایــر بنزیــن آمریــکا کــه معیــار مصــرف ایــن ســوخت اســت، در 
ــون  ــه ۲۳۴.۹ میلی ــت و ب ــش یاف ــزار بشــکه افزای ــدت ۳۰۹ ه ــن م همی
ــر  ــش ذخای ــران از افزای ــی تحلیلگ ــر از پیش بین ــه کمت ــید ک ــکه رس بش
بنزیــن بــه میــزان 7۸۶ هــزار بشــکه بــود. ســایر ســوخت هــای تقطیــری 
کــه شــامل بنزیــن و نفــت کــوره می شــود ۲.١ میلیــون بشــکه کاهــش 
پیــدا کــرد کــه برخــالف پیشــبینی تحلیلگــران از افزایــش ایــن ذخایــر 

بــه میــزان ۹7١ هــزار بشــکه بــود
واردات نفــت آمریــکا هفتــه گذشــته ۴۴۳ هــزار بشــکه در روز افزایش 
یافــت. ذخایــر نفــت در کاشــینگ اوکالهامــا کــه هــاب تحویــل معامــالت 

نفــت اســت ۳۴۶ هــزار بشــکه در هفتــه گذشــته افزایــش یافت.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی در تــازه تریــن گــزارش ماهانــه خــود 
ــال  ــه دوم س ــت در نیم ــی نف ــرد تقاضــا و عرضــه جهان ــی ک ــش بین پی
ــد  ــت الزم باش ــن اس ــد و ممک ــد ش ــوازن خواه ــاری مت ــالدی ج می
تولیدکننــدگان بــه منظــور تامیــن تقاضــای باالتــر، دو میلیــون بشــکه در 

ــد. ــه کنن ــه تولیدشــان اضاف ــر ب روز دیگ
ــک  ــروه اوپ ــب گ ــه در قال ــک ک ــرز، اوپ ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ب
ــازار،  ــت ب ــا هــدف تقوی ــر روســیه ب ــش نظی ــراه متحدان ــه هم ــالس ب پ
تولیــدش را محــدود نگــه داشــته اســت، هفتــه جــاری پیــش بینــی خــود 
از تقاضــای جهانــی بــرای نفــت در ســال ۲۰۲١ را بــاال بــرد. این ســازمان 
کشــورهای صادرکننــده نفــت پیــش بینــی کــرد تقاضــا بــرای نفــت در 
ســال ۲۰۲١ بــه میــزان ٥.۹٥ میلیــون بشــکه در روز معــادل ۶.۶ درصــد 
ــی  ــر از پیــش بین رشــد خواهــد کــرد کــه 7۰ هــزار بشــکه در روز باالت

مــاه پیــش اوپــک اســت.
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زير نظر: بهنام مومنی

در سه ماهه نخست سال جديد میالدی ثبت شد؛
ايرانی ها بیشترين خريداران ملک در ترکیه

به گفته مرکز آمار ترکیه، ایرانی ها باز هم بزرگ ترین گروه خریدار خارجی 
خانه در این کشور هستند.

کرونایی  های  محدودیت  کاهش  ترکیه،  آناتولی  خبرگزاری  گزارش  به 
در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش 
داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشور،  در ماه مارس، 
میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۲ درصد 
افزایش داشته و به ۹۸۸7 واحد رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی 

ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است. 
از ١١١ هزار و ۲۴١ خانه فروخته شده، استانبول محبوب ترین شهر برای 
خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ٥١ هزار و ۶۲۳ مورد از کل معامالت 
مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای 
آنکارا با ۲٥ هزار و ۳۹٥ مورد و آنکارا با ١٥ هزار و ۳٥۸ مورد، محبوب ترین 

شهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند. 
به گفته مرکز آمار ترکیه، در سه ماه نخست امسال اتباع ایرانی با خرید 
١٥۹۹ واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده اند 
و عراقی ها با خرید ۸7۶ خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. شهروندان روسی 
با خرید ۹۳۸ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده اند. 
اتباع خارجی در این بازه زمانی  محبوب ترین شهرها برای خرید خانه توسط 
استانبول با ٥۰۲۴ خانه، آنتالیا با ١۸۸۴ خانه و ازمیر با ١۲٥۹ خانه بوده است. 

سال قبل در مجموع ۴۰ هزار و ۸١۲ خانه در ترکیه به خارجی ها فروخته 
شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن، ١۰.۳ درصد کاهش یافته است. 

طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش ۲٥۰ هزار دالر 
و باالتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان تصویب 

این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق زیادی گرفته است.

نجمن  ا بیر  د خیر  ا نظر  ر ظها ا
مجموعه های  و  قطعات  زندگان  سا
قیمت گذاری  اینکه  بر  مبنی  خودرو 
اخیر،  دستوری خودرو طی سال های 
عالوه بر تولیدکننده، مصرف کننده را 
نیز متضرر کرده است، گویا به مذاق 
بسیاری خوش نیامده و واکنش هایی 
در پی داشته که بیشتر از آن با عنوان 
صنعت  عه  مجمو بیشتر  ر  نحصا »ا
خودرو« یاد شده؛ این در حالی است 
حفظ  بر  قطعه سازان  انجمن  دبیر  که 
قدرت خرید و منافع آن ها تاکید دارد.

دبیر  از  ویدئویی  پیش  روز  چند 
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو، منتشر شد که حواشی به دنبال 
داشت. در این ویدئو این مقام صنعتی، 
و  جاری  سال  شعار  تحقق  راستای  در 
صنعت  مانع  بزرگترین  مانع زدایی ها، 
را  خودروسازی  به تبع  و  قطعه سازی 
بحث قیمت گذاری و سیستم دستوری 
آن دانسته که بیش از یک دهه است، 
از  بازنده  قشر  دو  و  می افتد  اتفاق 
اول  قشر  است؛  گذاشته  به جای  خود 
که  است  خصوصی  بخش  تولیدکننده 
مردم  دوم،  قشر  و  هستند  قطعه سازان 

و مصرف کنندگان هستند.
نظر  به  که  است  حالی  در  این 
این  حل  برای  عالقه ای  هیچ  می رسد 
چراکه  ندارد،  وجود  ساختاری  مشکل 
قریب به ١۰ سال است که قیمت گذاری 
صورت می گیرد و اثرات آن نیز مشهود 
است. در ابتدا اثرات آن در خودروسازی 
خود را نشان داد و سپس به بازار و زیان 
مصرف کننده نیز کشیده شد و چند سالی 
هم می شود که صنعت قطعه سازان هم 
از بابت این موضوع، به شدت زیان ده 

شده اند.
نجمن  ا بیر  د نظر  ر ظها ا ین  ا
از  را  واکنش هایی  قطعات،  سازندگان 

سوی فعاالن صنعت و بازار خودرو در پی 
داشت؛ بدینگونه که برخی اعالم کردند 
بازار  انحصار در  انجمن مذکور،  »دبیر 
خودرو را کافی ندانسته و قیمت گذاری 
شورای رقابت را مانع می دانند و حال که 
درهای بسیاری بسته است، می خواهند 
برخی  دست  تا  شود  آزاد  هم  قیمت ها 
اینکه منتی هم  باز شود. ضمن  بیشتر 

بر سر مردم می گذارند.”
چه  مردم،  خرید  قدرت  حفظ  از 

کسانی متضرر می شوند؟
بیگلو،  ر  زیا ما بطه،  را ین  ا در 
و  قطعات  زندگان  سا نجمن  ا بیر  د
ضمن  کشور  خودرو  مجموعه های 
ما  اصلی  و حرف  براینکه هدف  تاکید 
مردم حفظ  قدرت خرید  که  است  این 
که  فریادی  این  در  کرد:  اظهار  شود، 
می زنیم که قیمت خودرو بایستی اصالح 
شود، افزایش قیمت خودرو را آخرین و 
بدترین راهی می دانیم که می توان برای 
کنترل و مدیریت بازار و صنعت خودرو، 
بسیاری  راه حل های  چراکه  برد،  به کار 

را  خودرو  قیمت  بتوان  که  دارد  وجود 
مدیریت کرد و بتوان توان خرید مردم 

را حفظ کنیم.
که  نیست  مشخص  افزود:  وی 
چرا برخی مخالف این هستند که توان 
خرید مصرف کننده حفظ شود و آسیب 
آن به چه کسی وارد می شود. هرچقدر 
هم که تولیدکننده از موفقیت های خود 
صحبت کند، تا زمانیکه مردم آن را حس 
داشت؛  نخواهد  و سودی  فایده   نکنند، 
حس مصرف کننده نیز از طریق قیمت 
و کیفیت محصول حاصل خواهد شد. 

اینکه ذهن  بیگلو ضمن تاکید بر 
قیمت  مثال  بطور  درگیر  مصرف کننده 
در  اولیه  مواد  درست  عرضه  یا  آهن 
بلکه مردم، خودرو  بورس کاال نیست؛ 
با کیفیت که قیمت آن نیز متناسب با 
درآمدشان باشد، می خواهند؛ لذا بایستی 
عالوه  براینکه تناسب کیفیت و قیمت 
و  قیمت  تناسب  شود،  رعایت  بایستی 
توجه  مورد  باید  هم  نیز  مردم  درآمد 

قرار گیرد.

اگر قیمت خودرو دستوری تعیین 
می شود، چرا دست تولیدکننده مواد اولیه 

در قیمت گذاری باز است؟ 
قطعات،  سازندگان  انجمن  دبیر 
را مدیریت قیمت  این موضوع  راه حل 
دانسته  خودرو  در  مصرفی  مواداولیه 
موضوع  این  راه حل  کماکان  گفت:  و 
اعالم  ولیه  دا موا قیمت  مدیریت  را 
ارز  نرخ  درصد   ۲۰ لبته  ا می کنیم. 
تابع  اینکه  سبب  به  و  بوده  تاثیرگذار 
است،  کشور  کالن  اقتصاد  و  سیاست 
چندان قابل پیش بینی و کنترل نخواهد 
که  درصد   ۸۰ همان  حداقل  اما  بود؛ 
و  بوده  داخلی  مواداولیه  به  متعلق 
قیمت آن تحت اختیار است را می توان 
برای سازندگان داخلی اصالح کرد. در 
حقیقت سودی که از این طریق )عدم 
مس،  عاید  مواداولیه(  قیمت  کنترل 
پتروشیمی، فوالد و آلومینیوم می شود، 
که  شود  مدیریت  نحوی  به  بایستی 
و  خودرو  قیمت  تناسب  رعایت  سبب 

درآمد مردم شود.
عدم  همین  کرد:  تصریح  وی 
شاهدیم  که  می شود  سبب  مدیریت 
یک شرکت فوالدساز ٥۰ هزار میلیارد 
تومان سود، در صورت های مالی خود 
اعالم می کند اما در مقابل خودروسازان 
ما ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان می کنند 
تعطیل  قطعه سازان  ترتیب  به همین  و 
که  است  براین  ما  تاکید  لذا  می شوند؛ 
زمانیکه روش های بهتری برای مدیریت 
چرا  دارد،  وجود  مردم  به نفع  قیمت ها 
کماکان به قیمت گذاری دستوری اصرار 
تولیدکننده  آن،  نتیجه  در  که  می شود 
دولتی،  سهام  دارای  داخلی  مواداولیه 
سودده پیش روند و همچنین میلیاردها 
تومان سود به جیب دالالن سرازیر شود 
اما خودروساز، قطعه ساز و مردم همگی 

ناراضی باشند.

عوامل گرانی خودرو در گفتگو با يک کارشناس؛

انحصار در بازار خودرو يا قیمت گذاری دستوری!؟
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مدیرعامل  نشست  در 
برات  مخا و  ز  گا شرکت 
تعامل  راهکارهای  استان 
و همکاری این دو شرکت در جهت 
بسط و توسعه زیرساخت های مورد 
هرچه  خدمات  ارائه  منظور  به  نیاز 
بحث  مورد  الکترونیکی  تر  مطلوب 

و تبادل نظر قرار گرفت.
عمومی؛  بط  ا و ر رش  گزا به 
گاز  شرکت  مشترک  کاری  جلسه 
مجید  حضور  با  استان  مخابرات  و 
مخابرات  شرکت  مدیرعامل  دارایی 
شرکت  میزبانی  به  همراه  هیئت  و 

گاز استان سمنان برگزار شد.
ی  بتدا ا ر  د نی  ا عو ا علیرضا 
یی  مدگو خوشا ضمن  جلسه  ین  ا
هیئت  و  برات  مخا مدیرعامل  به 
همراه، از شرکت مخابرات به جهت 
با  دریغ  بی  و  جانبه  همه  همکاری 
به عمل  تشکر  و  تقدیر  گاز  شرکت 
شرکت  مشترک  همکاری  و  آورد 
توسعه  در  استان  مخابرات  و  گاز 
را  الکترونیک  خدمات  و  زیرساخت 

بسیار ارزشمند تلقی کرد.
ضمن  دیدار  این  در  نی  اعوا
همکاری  ین  ا نستن  دا اهمیت  با 
شرکت  های  برنامه  تشریح  به  ها 
گاز استان سمنان پرداخت و افزود: 
تقویت و توسعه کانال های ارتباطی 
گاز  ادارات  و  این شرکت  بین ستاد 
دل  تبا طریق  ز  ا بعه  تا شهرهای 

اطالعات به روش الکترونیکی جزء 
جاری  سال  در  اصلی  های  اولویت 
مهم  آن  به  پرداختن  که  باشد  می 
در  گاز  شرکت  و  است  ضروری  و 
مخابراتی  نوین  های  فناوری  حوزه 
به  خدمات  ارائه  تسهیل  منظور   به 
کسب  راستای  در  ز  گا مشترکین 
کوششی  هیچ  از  مشترکین  رضایت 

دریغ نخواهد کرد.
شرکت  مدیرعامل  مه  دا ا در 
لیت  فعا ز  ا تشکر  ضمن  برات  مخا
خدمات  برخی  به  گاز،  شرکت  های 
مخابرات  شرکت  فنی  تسهیالت  و 

و  جلسات  این  افزود:  و  کرد  اشاره 
توسعه  برای  الزم  های  هماهنگی 
شرکت  و  است  ضروری  ستان  ا
ارج  را  تعامالتی  چنین  مخابرات 
با  می نهد و جهت توسعه همکاری 
شرکت گاز در زمینه استفاده بیشتر از 
خدمات مخابرات و ایجاد بستر الزم 
های  زیرساخت  توسعه  منظور  به 
مورد  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت 
نیاز شرکت گاز، آمادگی کامل دارد. 
در پایان مدیرعامل شرکت گاز 
مدیرعامل  حضور  از  تشکر  ضمن 
تعامل  ه،  همرا هیئت  و  برات  مخا

ا  ر شرکت  دو  بیشتر  همکاری  و 
باکیفیت  خدمات  ایجاد  ساز  زمینه 
تر و سریع تر به مردم و مشترکین 

دانست. عزیز 
شرکت  است  توضیح  به  الزم 
گاز استان سمنان در چهارچوب سند 
راهبردی خود برنامه های مناسبی را 
در  راستای توسعه خدمات الکترونیک 
حضوری  مراجعات  کاهش  هدف  با 
در دستور کار داشته که امید است با 
اجرای به موقع این پروژه ها موجبات 
افزایش رضایت مندی مشترکین گاز 

در سطح استان فراهم شود.

مديرعامل شرکت گاز استان سمنان:

تعامالت دو جانبه شرکت گاز و مخابرات در راستای توسعه کیفیت خدمات 
الکترونیکی و افزایش رضایت مشترکین است

اولین جلسه شورای اقامه نماز شهرداری سمنان
 در ۱۴۰۰

اولین جلسه شورای اقامه نماز شهرداری سمنان در سال جدید با 
حضور معاونین شهرداری و مدیریت محترم ستاد اقامه نماز استان و 
همچنین اعضای شورای اقامه نماز شهرداری سمنان در سالن جلسات 

شهید بابایی شهرداری برگزار شد.
شهرداری  نماز  اقامه  ستاد  دبیر  یزدانیان  علی  جلسه  ابتدای  در 
سمنان  اظهار داشت که بیش از ۹٥ درصد از برنامه های ستاد اقامه 
نماز شهرداری سمنان در سال ۹۹ عملیاتی شده است و در سال گذشته 
 ، از ١۰  عنوان مسابقه فرهنگی در قالب مسابقات کتابخوانی  بیش 
شعر، انشاء، اذان و اقامه ، دلنوشته، نماز و انقالب اسالمی ، خاطره 
انجام شده که  نماز   از خادمان و فعاالن   نویسی و همچنین تقدیر 
در مجموع ۶۴٥ شرکت نموده اند که به ۶۰  نفر از برندگان جوایزی 
به رسم یادبود اهداء شده است. الزم بذکر است از آندسته از فرزندان 
کارکنانی که در سال ۹۹به سن تکلیف رسیده بودند نیز به رسم یادبود 

هدایایی  اهداء شده است.
در این جلسه حجت االسالم شمس الدین مدیر ستاد اقامه نماز 
استان سمنان ضمن تبریک سال نو و آرزوی خرسندی و سالمتی برای 
کارکنان زحمتکش شهرداری سمنان افزود: شهرداری نقش اول را در 

ترویج و توسعه فرهنگ نماز در مجامع شهری دارد.
که  شهرداری  دستگاه  باالی  پتانسیل  همچنین  داد:  ادامه  وی 
برای  است  است فرصتی  برگرفته  در  را  زیادی  کارمندان  و  کارکنان 
خانواده های این کارکنان تا بتوان کارگاه های آموزشی و فرهنگی 

نماز را در سطوح مختلف عنوان کرد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان سمنان  در ارتباط با بهره گیری از 
قدرت کالمی،قلمی،مالی در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز با عنایت 
نماز در مجامع  امور فرهنگی،تبلیغی  به ظرفیت واالی شهرداری در 

عمومی، سخن گفتند.
مصداق  ترین  برجسته  کرد:  خاطرنشان  سمنان  استاندار  مشاور 
عبادت، نماز است و همه انبیاء و امامان معصوم اصلی ترین رسالتشان 

نماز بود.
وی عنوان کرد: وقتی به زیارت ائمه اطهار علیهم السالم و شهدا 
می رویم مهمترین چیزی که راجع به آنها می گوییم، اقامه نماز است 
و این صرفا به ائمه و شهدا اختصاص ندارد و یک انسان موفق کسی 
نماز  کننده  اقامه  عنوان  که هست،  شغلی  هر  و  جوانی  در  که  است 
داشته باشد و این مدال بسیار بزرگی است.و در پایان جلسه تجلیل 
از خادمین و فعالین نماز در شهرداری سمنان توسط مدیر ستاد اقامه 

نماز استان سمنان صورت پذیرفت.

به همت بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها صورت گرفت؛
حاشیه  نیازمندان  بین  معیشتی  بسته   5۰۰۰ توزیع 

شهر مشهد 
گروه خبری شهرستان مشهد زهره وحیدی-همزمان با آغاز ماه 
مبارک رمضان، بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها، ٥۰۰۰ بسته معیشتی 

نیازمندان حاشیه شهر مشهد توزیع کرد.        
مواسات  مومنانه،  رزمایش  رمضان،  مبارک  ماه  آغاز  با  همزمان 
در  ها  عاطفه  آبشار  المللی  بین  بنیاد  یک  ناحیه  همت  به  همدلی  و 
المللی  بین  بنیاد  عامل  مدیر  فوالد،  محمد  با حضور  الحسین  جامعه 
آبشار عاطفه ها، امیر اهلل شمقدری، معاون استانداری خراسان رضوی 

و دیگر مسئوالن استانی امروز برگزار شد.
در  نقالب،  ا معظم  رهبر  مین  فرا راستای  در  گفت:  فوالد 
به  گام  های  ریزی  برنامه  با  بنیاد  این  مومنانه  رزمایش  خصوص 
اقشار  و  حمایت  تحت  های  خانواده  معاش  تامین  جهت  در  گام 
به  اقدام  آنان  مشکالت  رفع  و  همراهی  برای  جامعه  پذیر  آسیب 
های  حمایت  ملی  کمیته  عنوان  تحت  معیشتی  های  بسته  توزیع 

است. کرده  اجتماعی 
وی با اشاره به اینکه این بنیاد بزرگترین مجموعه مردمی است، 
افزود: این موسسه توانسته جمعیتی بالغ بر ۳۲١ هزار نفر را در کشور 
پوشش دهد. بیش از 7۰۰شعبه در تمام نقاط کشور با حضور 7 هزار 
در  مستضعف  های  خانواده  اکرام  در جهت  داوطلب  فعال  خدمتگذار 

ایام فطاری و سحری فعالیت می کنند.
بهداشتی  های  بسته  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از  افزود:  وی 
حضور  نشانه  این  که  شده  داده  نیازمند  های  خانواده  به  معیشتی  و 
مردمی در عرصه مشارکت های افتخار اجتماعی است و انشاهلل این 
امر استمرار داشته باشد و با ریزش برکات، در کمک به مستضعفان 

ما را همچنان یاری کنند.
آبشار  المللی  بین  بنیاد  ناحیه یک  راعی، مسئول  آقای  ادامه  در 
عاطفه ها در حاشیه این همایش گفت: از ابتدای شروع ویروس کرونا 
این مرکز هجده همایش را برگزار کرده است که اولین رزمایش مواسات 
و همدلی ناحیه یک بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها در سال ١۴۰۰،  

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، امروز برگزار شد.  
وی با خاطر نشان کردن اینکه  ٥۰۰۰ بسته به ارزش ٥۰۰ هزار 
تومان بین نیازمندان توزیع می شود، گفت: این بسته بین مناطق کم 
مصلی،  مناطق  شامل  که  مشهد  شرق  ناحیه  شهر  حاشیه  برخوردار 
طالب  و  سیدی  منطقه  باهنر،  شهید  شهرک  رجایی،  شهید  شهرک 

توزیع خواهد شد.
مسئول ناحیه یک بنیاد بین المللی گفت: در هفته های بعد دیگر 
نواحی بنیاد آبشار عاطفه ها رزمایش ها را برگزار می کنند و تا پایان 

ماه رمضان ۸ رزمایش دیگر برگزار خواهد شد.

معاون علوم پزشکی گیالن عنوان کرد:
بستری ۱۰5۰ بیمار کرونایی در گیالن

معاون علوم پزشکی گیالن، با بیان اینکه در حال حاضر ١۰٥۰ 
بیمار کرونایی در سطح بیمارستان های گیالن بستری هستند، گفت: 

با توجه به شدت سرایت بیماری، مردم سعی کنند در خانه بمانند.
کرونایی  بیماران  صعودی  آرام  سیر  تداوم  از   ، حیدرزاده  آبتین 
استان گیالن خبر داد و اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۲١ بیمار 

جدید کرونایی را بستری کردیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ١۰٥۰ بیمار کرونایی در سطح 
وضعیت  در  نفر   ١۲۴ افزود:  هستند،  بستری  گیالن  بیمارستان های 

شدیدا بدحال قرار دارند.
به  اشاره  با  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اوج گیری بیماری کرونا طی هفته جاری، تصریح کرد: مردم همچنان 
باید پروتکل های بهداشتی را فوق العاده رعایت کنند و در موارد غیر 

ضروری از خانه خارج نشوند.
حیدزاده، با بیان اینکه ویروس کرونا در فضای بسته باقی می ماند، 
عنوان کرد: افرادی که مستعد بیماری هستند نباید بدون ماسک چه 
با  تماس  در  دقیقه   ١٥ از  بیش  بسته  در فضای  و چه  باز  در فضای 

هم قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه ماسک زدن و شرکت نکردن در تجمعات کافی 
نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به شدت سرایت بیماری، مردم سعی 

کنند در خانه بمانند.
مبارک  ماه  فرارسیدن  به  اشاره  با  گیالن،  پزشکی  علوم  معاون 
رمضان و روزه داری در ایام کرونا، یادآور شد: سازمان بهداشت جهانی 
هیچ منافاتی بین روزه داری و رعایت پروتکل های بهداشتی قائل نیست 

لذا مردم از دورهمی های افطاری پرهیز کنند.

ــی و  ــه صادرات ــش از ۴3۰  گواهینام ــدور بی ص
ــل ــتان اردبی ــی در اس واردات

ــش از ۴۳۰  ــدور بی ــل از ص ــتان اردبی ــتاندارد اس ــرکل اس مدی
گواهینامــه ارزیابــی انطبــاق صادراتــی و وارداتــی در ســال ۹۹ خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد اردبیــل هاشــم 
عالیــی در مــورد عملکــرد یکســاله ایــن اداره کل در زمینــه صــادرات 
و واردات، بــا اشــاره بــه اینکــه اداره کل اســتاندارد بــر کلیــه کاال هــای 
وارداتــی و صادراتــی مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری در مبــادی 
ــداد ۴۳۴  ــال ۹۹، تع ــت: در س ــار داش ــارت دارد اظه ــمی کاال نظ رس
ــتان صــادر  ــی در اس ــی و واردات ــاق صادرات ــی انطب ــه ارزیاب گواهینام

شــده اســت.
ــی  ــوع ارزیاب  وی گفــت: ۳۰۶ فقــره از ایــن گواهینامــه هــا از ن
انطبــاق کاالهــای صادراتــی و ١۲۸ فقــره نیــز از نــوع ارزیابــی انطبــاق 
کاالهــای وارداتــی بــوده و نســبت بــه برنامــه عملیاتــی پیــش بینــی 
شــده بــه ترتیــب  ٥۳7 درصــد و ٥١۲ درصــد تحقــق عملکــرد داشــته 

ایــم .
عالیــی افــزود: بیشــترین اقــالم صادراتــي در ســالجاری شــامل 
خرمــا، کشــمش، ســنگ هــای ســاختمانی،رویه درب، زغــال آخــال، 
ماســه سیلیســی بــوده اســت که پــس از ارزیابی و بررســی کارشناســان 
ایــن اداره کل و کارشناســان  آزمایشــگاه هــای همــکار تاییدصالحیــت 
شــده ، بــه مقصــد کشــورهاي روســیه، گرجســتان، عــراق و جمهــوري 

آذربایجــان صــادر شــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ابــالغ بســته حمایتــی ســازمان ملــی 
اســتاندارد ایــران  خاطــر نشــان کــرد: ایــن بســته حمایتــي بــا تاکیــد 
بــر تســهیل فضــای کســب وکار در حــوزه صــادرات و واردات کاال و 
تامیــن مــواد اولیــه و حــد واســط واحــد هــای تولیــدی کشــور تدویــن 

شــده اســت .
دبیــر شــورای اســتاندارد اســتان بــا بیــان اینکــه کنتــرل کیفــی 
کاالهــای صادراتــی مشــمول اســتاندارد اجبــاری و جلوگیــری از صدور 
کاالهــای نــا مرغــوب بــه منظــور فراهــم کــردن امــکان رقابــت بــا 
کاالهــای مشــابه خارجــی و حفــظ بازارهــای بیــن المللــی از وظایــف 
ــرل  ــرد: کنت ــار ک ــران اســت، اظه ــی اســتاندارد ای مهــم ســازمان مل
ــه منظــور  کیفیــت کاالهــای وارداتــی مشــمول اســتاندارد اجبــاری ب
حمایــت از مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان داخلــی و جلوگیــری 
ــا مرغــوب خارجــی نیــز جــزو  وظایــف ســازمان  از ورود کاالهــای ن

ملــی اســتاندارد مــی باشــد.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل:
بزرگتریــن محــرک در مســیر  مانع زدایــی 

اســت ســرمایه گذاری 
رئیــس اتــاق بازرگانــی،   صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان 
اردبیــل گفــت: رفــع موانــع از پیــش روی ســرمایه گذاران بزرگتریــن 
ــرمایه گذاری ها در  ــام س ــرای انج ــا ب ــب آنه ــویق و ترغی ــل تش عام

ــود. ــد ب ــف خواه ــای مختل حوزه ه
حســین پیرمــؤذن اظهــار کــرد: مقــام معظــم رهبری با هوشــیاری 
و ذکاوت تمــام امســال را در مســیر تقویــت تولیــد، پشــتیبانی ها 
ــران  ــئوالن و مدی ــه مس ــا هم ــرده ت ــذاری ک ــا نامگ و مانع زدایی ه
دســتگاه های اجرایــی تــالش جهــادی را در حــل موانــع و مشــکالت 

پیــش روی تولیــد آغــاز کننــد.
ــا  ــای بانک ه ــی از طرح ه ــاز برخ ــندی از آغ ــراز خرس ــا اب وی ب
ــال  ــعار س ــق ش ــرمایه گذاران در تحق ــی از س ــرکت های حمایت و ش
تصریــح کــرد: بانک هــای عامــل بایــد بــه احیــای واحدهــای تولیــدی 
ــن و  ــا قوانی ــا احص ــزی ب ــک مرک ــه بان ــد ک ــدام کنن ــیب دیده اق آس
مقــررات مزاحــم در ایــن زمینــه می توانــد بــه توانمندی هــا در بخــش 

ــد. ــت از ســرمایه گذاران کمــک کن ــد و حمای تولی
ــادن و کشــاورزی اســتان  ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان رئیــس ات
اردبیــل گفــت: هــر چنــد اصــالح برخــی از قوانیــن و مقــررات خــارج 
از اختیــار دســتگاه های اجرایــی و بانک هــا اســت امــا پیگیــری بــرای 
اصــالح ایــن قوانیــن و مقــررات از ســوی مجلــس و دولــت می توانــد 

بــار ســنگین مشــکالت را از گــردن ســرمایه گذاران بــردارد.
ــاری  ــی و اعتب ــه ناکارآمــدی قوانیــن و مقــررات پول پیرمــؤذن ب
ــر نظــام بانکــی پرداخــت  ــد هن ــزود: نبای در کشــور اشــاره کــرد و اف
ــای  ــت واحده ــا اولوی ــه ب ــد بلک ــی باش ــهیالت بانک ــه تس بی ضابط
بایــد مجموعه هــای  معــرض خطــر  در  و  آســیب دیده  تولیــدی 
تولیــدی مــورد حمایــت قــرار گیــرد. وی بــه شــرایط ســخت کرونایــی 
در ١٥ مــاه اخیــر اشــاره کــرد و ادامــه داد: در ایــن ایــام ســخت کــه از 
ســویی تحریم هــا بــه تولیدکننــدگان فشــار مــی آورد و از طرفــی نیــز 
کرونــا مانــع از تحقــق اهــداف توســعه  تولیــد شــده، همــه متولیــان در 
ــا را در  ــات و برنامه ریزی ه ــهولت اقدام ــد س ــد بای ــتیبانی از تولی پش
دســتور کار قــرار دهند.پیرمــؤذن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
خاطــر نشــان کــرد: بــه دور از شــعارزدگی پیــام نــوروزی مقــام معظــم 
ــا  ــی آنه ــئوالن و دوراندیش ــری مس ــاس آینده نگ ــد براس ــری بای رهب
ــی  ــت و از طرف ــد تقوی ــا بســترهای تولی ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد توج م

صــادرات نیــز رونقــی مضاعــف پیــدا کنــد.

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه 
تندیــس برتــر طــرح کشــوری »ســنم« را کســب 

کــرد
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در ســال ١۳۹۹ از 
بیــن شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق سراســر کشــور و در محــور 
ــس  ــنم( تندی ــرح س ــا )ط ــزه طرح ه ــارت مکانی ــامانه نظ ــعه س توس

برتــر را دریافــت کــرد.
 همزمــان بــا برگــزاری مراســم افتتاحیــه نخســتین پویــش هــر 
هفته_الف_ب_ایــران و بهــره بــرداری از پــروژه هــای صنعــت بــرق 
در بخــش توزیــع کــه بــا حضــور وزیــر نیــرو، مدیرعامل شــرکت توانیر 
و مدیــران ارشــد صنعــت بــرق کشــور برگــزار شــد، شــرکت هــای برتر 
ــمند  ــال و هوش ــول دیجیت ــاز و کاری تح ــای س ــرح ه ــرای ط در اج

ســازی صنعــت بــرق در قالــب باشــگاه ١۰ تایــی هــا معرفــی شــدند.
مهنــدس امیدعلــی مرآتــی؛ مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه هرســاله شــرکت هــای توزیــع 
بــرق ارزیابــی عملکردهــای خــود را بــه شــرکت توانیــر ارائه مــی دهند 
گفــت: بررســی و  بهبــود حاکمیــت شــرکتی و ارتقــای ســالمت اداری، 
تــاب آوری و افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه بــرق، مدیریــت انرژی، 
ــا مشــتریان و اصــالح اقتصــاد صنعــت  مدیریــت هوشــمند ارتبــاط ب

توزیــع بــرق ازجملــه اهــداف ایــن ارزیابــی هــا اســت.
مهنــدس مرآتــی بــا بیــان اینکــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان کرمانشــاه در محــور توســعه ســامانه نظــارت مکانیــزه طرح هــا 
)طــرح ســنم( توانســت تندیــس برتــر را دریافــت کنــد، بیــان داشــت: 
ــا هــدف ایجــاد شــفافیت، ارتقــاء  ســامانه نظــارت مکانیــزه )ســنم( ب
ســالمت اداری، پایــش فرآینــد و مانیتورینــگ مــکان محــور عوامــل 
اجرایــی بصــورت برخــط، پایه گــذاری شــده اســت تــا همــه عوامــل 
ــت  ــل و هیئ ــرق از مدیرعام ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ــی ش اجرای
ــه نقــش هــر  ــا توجــه ب ــکاران، ب ــا پرســنل ســایت و پیمان مدیــره  ت
کــدام در فرآینــد اجــرا بــه اطالعــات و پنجره هــای مــورد نیــاز خــود 
دسترســی داشــته و متعاقــب آن، فراینــد مکانیــزه و ســازمان آگاه تــر، 

ــردد. ــر گ ــخگوتر و ایمن ت ــر، پاس تطبیق پذیرت

نشست  در  بندرعباس  شهردار 
ورزش های  سیون  ا فدر رئیس  با 
شاخه  زی  ندا ه ا ا ر کشور  نی  همگا
عنوان  به  را  شهروندی  ورزش های 

پیشنهاد مطرح کرد. یک 
به گزارش مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده در نشست با رئیس 
که  همگانی  ورزش های  فدراسیون 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  با حضور 
اظهار  شد،  برگزار  هرمزگان  استان 
و  شهرها  جمعیت  افزایش  با  کرد: 
خصوصا  محدودیت ها  برخی  ایجاد 
سعه  تو نی،  بد ی  ها لیت  فعا ر  د
ورزش های همگانی ضروری است.

ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  ی  و
بدن  بستر  نی  همگا ورزش های 
د  یجا ا ا  ر شهروندان  برای  لم  سا
می کند، افزود: ورزش قهرمانی افقی 
ورزش های  زمینه  در  فعالیت  برای 

است. همگانی 
شهردار بندرعباس ادامه داد: در 

اخیر  سالهای  طی  بندرعباس  شهر 
بحث های  از  رویکرد  تغییر  شاهد 
حوزه های  به  لبدی  کا و  فیزیکی 
بخشی  که  یم  بوده ا محور  نسان  ا
برای  بسترسازی  قالب  در  آن  از 
دنبال می شود. ورزشی  فعالیت های 

همچنین  مسئول  م  مقا ین  ا
صورت  اقدامات  برخی  به  اشاره  با 
گرفته طی سالهای اخیر در راستای 
ایجاد بستر ورزش های شهروندی و 

مسیر  احداث  کرد:  عنوان  همگانی، 
و  دوچرخه سواری  مسیر  پیاده روی، 

غیره برخی از این اقدامات است.
اشاره  با  همچنین  امینی زاده 
گفت:  بانوان،  پارکهای  توسعه  به 
ایجاد مسیر پیاده روی کوهستان در 
پنج  طول  به  علی  پنجه  مجموعه 
ورزشی  زمین   ٥۸ احداث  کیلومتر، 
اقدامات  از  دیگر  بخشی  غیره،  و 
اخیر  سالهای  طی  گرفتی  صورت 

است.
داد:  ادامه  بندرعباس  شهردار 
احداث زمین ورزشی ساحلی، احداث 
از  نیز  دو سالن ورزشی در محالت 
دیگر بسترسازی های صورت گرفته 
شهروندی  ورزش های  زمینه  در 

است.
سخنانش  ادامه  در  امینی زاده 
خواستار  پیشنهادی،  اعالم  با  نیز 
شهروندی  ورزش های  شاخه  ایجاد 
این  بندرعباس  کرد:  اظهار  و  شد 
الگوی  عنوان  به  تا  دارد  را  آمادگی 
ورزش های شهروندی در این زمینه 

فعالیت جدی را دنبال کند.
همچنین  مسئول  م  مقا ین  ا
نیروهای  گرفتن  قرار  بر  تاکید  با 
هرمزگانی در جایگاه ملی ورزش های 
همگانی، بیان کرد: با توجه به  اینکه 
هویت  یک  بندرعباس  برای  ساحل 
محسوب می شود، آمادگی داریم در 
ساحلی  همگانی  ورزش های  زمینه 

کنیم. ایجاد  تازه ای  ظرفیت های 

شهردار بندرعباس پیشنهاد داد:

ايجاد شاخه ورزش های شهروندی با  احداث ۵۸ زمین ورزشی

مند  قه  عال ن   ا د ر هنو کو
بفا  آ کت  شر یست  ز محیط  به 
هاردنگ  ارتفاعات  اصفهان  استان 
پاکسازی  زباله  وجود  از  را  لنجان 

ند.  کرد
کوهنوردی  ه  گرو سرپرست 
آبفای استان اصفهان  اظهار داشت:  
که  اجتماعی  مسئولیت  اساس  بر 
استان  آبفای  ویژه  به  افراد  همه 
مسیر  در  دارد،  عهده  بر  اصفهان 
به  و  گردها  طبیعت  به  کوهستان 

آموزش  نوجوانان  و  کودکان  ویژه 
شرب  آب  از  بخشی  که  دهیم  می 
تامین  کوهستانی  مناطق  از  کشور 
بنابراین با توجه به اینکه  می شود، 
بحران کم آبی، کشور را تهدید می 
امری  آبی   منابع  از  حفاظت  کند، 

ناپذیر است. مهم و اجتناب 
فرود نصیری  گفت: گردشگران 
های  زباله  آوری  جمع  ضامن  باید 
زیاد  زیرا حجم  باشند،  تولیدی خود 
کوهستانی،  های  محیط  در  زباله 

را  جانوری  های  گونه  و  آب  منابع 
زباله های خشک    . کند  می  تهدید 
به خصوص بطری های پالستیکی، 
بیشترین حجم زباله های کوهستان  

میدهند.  تشکیل  را 
اساس  بر  کرد:  تصریح  وی  
در  شرکت،  جتماعی  ا مسئولسیت 
فروردین ماه جاری گروه ١۰ نفری  
آبفا  طبیعت  دار  دوست  کوهنوردی 
هزار   ۳ مسیر  از   ، اصفهان  استان 
بیش   ، هاردنگ  رتفاعات  ا متری 

آوری  را جمع  زباله  کیلوگرم   ١۰ از 
کردند. 

کوهنوردی  ه  گرو سرپرست 
کرد:   اعالم  اصفهان  استان  آبفای 
به  ه  کنند د  صعو ه  و گر ی  عضا ا
احسن  رضا  را  هاردنگ  ارتفاعات 
مهردادجانبانی،  غالمی،  امین  فر، 
نی،  پا چو ضا محمدر ظمی،  کا سعید
 ، ی ر صبو حسین   ، لحی صا صر نا
و  ی  نصیر د  و فر  ، جیلو حا سعید

دادند.  تشکیل  جعفری  غالمعلی 

پاکسازی ارتفاعات هاردنگ از زباله توسط گروه کوهنوردی 
شرکت آبفا استان اصفهان

و  آموزی  رییس مجتمع حرفه  مراسمی  طی 
و  شهر  دره  شهرستان  زندان  رییس  کاردرمانی، 

رییس بازداشتگاه ایالم معارفه شدند
مدیرکل زندان های ایالم در این آیین اظهار 
کرد: اصول مدیرتی در برنامه ریزی، سازماندهی، 
به کارگماردن، رهبری و کنترل خالصه می شود 
و با پایبندی به اصول یاد شده می توان موفقیت 

را ترسیم کرد.
مناسب  محیطی  ایجاد  افزود:  احسانی  مجید 

و موثر برای کسانی که برای دستیابی به اهداف 
وظایف  از  یکی  کنند  می  تالش  سخت  سازمان 

مدیر است.
وی گفت: مدیریت بدون علم و دانایی و بدون 
هنر و خالقیت ناقص است. مدیر خوب کسی است 
که در هر شرایطی و با هر سختی در کار خود بتواند 

مدیریت کارکنان را در دست داشته باشد.
در  مدیریت  به  ایالم  های  زندان  مدیرکل 
عرصه اصالح و تربیت نیز اشاره ای داشت و عنوان 

انسانی زندانیان ضمن اجرای  نمود: حفظ کرامت 
ویژه  نگاهی  با  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  مطلوب 
به اولویت های سازمانی همواره مد نظر باشد و در 

راستای تحقق آنها تالشی جهادی صورت گیرد.
در پایان این مراسم، علی نوراحمدی به عنوان 
آموزی و کاردرمانی، یوسف  رییس مجتمع حرفه 
طاهر  و  بازداشتگاه  رییس  عنوان  به  بیگ  فتاح 
دوستی به عنوان رییس زندان شهرستان دره شهر 

معارفه و تکریم شدند.

سه انتصاب در اداره کل زندان های ايالم



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1716- شنبه 28 فروردین 1400 ایران 

شرکت  عامل  مدیر   
نقش  از  اردبیل  استان  گاز 
بی بدلیل و تاثیرگذار رسانه 
ملّی در فرهنگ سازی برای اصالح 
الگوی مصرف و کاهش حوادث ناشی 

از گاز طبیعی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار  اردبیل،  استان  گاز 
مدیر عامل این شرکت فرهنگسازی 
در جامعه را نتیجه تعامل بین نهادها 
و دستگاه های مختلف علی الخصوص 
آگاهی  گفت:  و  برشمرد  ملّی  رسانه 
در  جامعه  سطح  در  عمومی  بخشی 
و  مصرف  الگوی  اصالح  خصوص 
از  استفاده  در  ایمنی  نکات  رعایت 
وسایل گازسوز نتیجه تعامل دوسویه 
الخصوص  علی  ذیربط  دستگاههای 
رسانه ملّی می باشد که این مّهم با 
نگاه علمی و کارشناسی و بهره مندی 
از ظرفیت های موجود رسانه ملّی و 
سیمای  و  صدا  تنگاتنگ  همکاری 
شده  محقق  گاز  شرکت  با  استان 
مؤثّرترین،  را  سیما  و  صدا  است.وی 

در  رسانه  پرنفوذترین  و  فراگیرترین 
براساس  افزود:  و  برشمرد  جامعه 
آمار موجود در نیمه دوم سال گذشته 
 ۶۳ قالب  در  ثاینه  هزار   ۴۴ از  بیش 
برنامه مشارکتی در خصوص اصالح 

الگوی مصرف و رعایت نکات ایمنی 
گازسوز  وسایل  از  استفاده  هنگام  در 
از  بیش  و  استان  سیمای  و  صدا  از 
پیام  برنامه   ۸۸ طی  ثانیه  هزار   ٥۰
رادیوی  طریق  از  نیز  رادیویی  های 

استان پخش شده است که براساس 
نظرسنجی های انجام یافته در آگاهی 
شرکت  مشترکین  عمومی  بخشی 
ایمنی و  استان در رعایت نکات  گاز 
بسزایی  تاثیر  مصرف  الگوی  اصالح 

داشته است.
وی با بیان اینکه ظرفیت رسانه 
استانی بهترین فرصت فرهنگ سازی 
الگوسازی،  برای شرکت گاز است و 
فرهنگ سازی و آموزش عمومی بدون 
استفاده از این ظرفیت ملّی و استانی 
و  عملکرد  از  باشد؛  می  ممکن  غیر 
همکاری صدا و سیمای مرکز اردبیل 
در راستای فرهنگ سازی عمومی و 
جلب توجه مردم به استفاده صحیح و 
اصولی از این نعمت خدادادی تقدیر و 
تشکر نمود و گفت: در سال جدید نیز 
با تعامل سازنده در حوزه فرهنگسازی 
استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی 
صرفه  و  حوادث  کاهش  در  انشااهلل 
جویی در مصرف گاز طبیعی با نگرش 
گامهای  مصرف  الگوهای  اصالح 

موثری را خواهیم برداشت.

مدير عامل شرکت گاز استان اردبیل: 

نقش مهم صداوسیما در فرهنگ سازی برای اصالح الگوی مصرف  افزایش 2 درصدی مصرف CNG دراستان سمنان
از  شاهرود  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  مدیر شرکت 

افزایش درصدی مصرف CNG درسطح منطقه خبر داد .
علی اکبر عربعامری گفت : در سال گذشته به طور میانگین ماهانه 
باب   ۴۲ در   CNG متر مکعب  پنجاه هزار  و  و دویست  میلیون  نه 
جایگاه سطح منطقه توزیع شده است که این مقدار توزیع  نسبت به 
مدت مشابه سال ۹۸  افزایش نزدیک به ۲ درصدی را بهمراه داشته 
سال  در   CNG مصرف  زیاد  چندان  نه  رشد  عوامل  از  که   ، است 
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 ۲۹ اسفند ۹۹ لغایت ١٥ فروردین ١۴۰۰ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش ۴٥ درصدی را تجربه کرده است .

از سوخت پاک و  با توجه به اهمیت استفاده   : افزود  عربعامری 
بنزین و  آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف  نقش آن در کاهش 
باری و مسافری   روند دوگانه سوز کردن  خودروهای عمومی  ادامه 
توسط شرکت ملی پخش ،  با توزیع نزدیک به ١١۰ میلیون متر مکعب 
از این سوخت پاک بیش از ١١۰  میلیون لیتر ، در مصرف بنزین در 

سطح استان صرفه جویی شده است .

شهر  سطح  معابر  محوری  کشی  خط  عملیات  شروع 
جدیدهشتگرد

شهردار با اشاره به اینکه خیابان ها و معابر سطح شهر خط کشی 
محوری می شود، اظهار داشت: خط  کشی معابر و خیابان ها از مهمترین 
عالئم افقی ترافیکی در سطح شهر محسوب می شود که برای افزایش 
ایمنی معابر ترسیم می گردد و نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی 
و ایمنی شهروندان داشته و به روان سازی ترافیک نیز کمک می کند.

 وی اضافه کرد: منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن 
استاندارد  اصول  با  مطابق  شهر  سطح  های  خیابان  در  رانندگان  به 
عملیات خط کشی طولی ورودی و خروجی شهر و خیابان های اصلی 

اجرا می شود.
 محسن مجذوب افزود: تاکنون خط کشی محوری بلوار گوهران 
اجرایی شده است و در روزهای آتی بلوار بهشت،بلوار شهدای فشند، 
بلوار خلیج فارس،بلوار انقالب اسالمی،بلوار جمهوری اسالمی،خیابان 
اسکان،میدان امام )ره( و پل ورودی شهر نیز خط کشی خواهد شد. 
شهردار شهرجدیدهشتگرد یادآور شد: عملیات خط کشی محوری 
با استفاده از رنگ سرد ترافیکی به صورت ممتد و منقطع اجرایی شده 
و براساس قرارداد منعقد شده این عملیات با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد 
ریال در سطح شهر در حال اجرا می باشد. مجذوب در پایان از صبر 
انجام خط کشی  و شکیبایی و همکاری شهروندان محترم در طول 
در  حرکت  با  کرد  تقاضا  عزیز  رانندگان  از  و  نمود  قدردانی  و  تشکر 
بین خطوط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سهم خودشان را در 

کاهش تصادفات ایفا نمایند.

مديرعامل آبفا هرمزگان:
بندرلنگه  شهرستان  روستایی  آبرسانی  پروژه   ۱۱

تکمیل شد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان  از اجرای ١١ پروژه 
گفت:  و  داد  خبر  بندرلنگه  شهرستان  روستاهای  سطح  در  آبرسانی 
 ۲۰۰ و  یکهزار  نیاز  مورد  آِب  تامین  روند  ها،  پروژه  این  تکمیل  با 

خانوارروستایی بهبود یافت. 
»امین قصمی« افزود: اعتبار هزینه شده برای اجرای این یازده 
پروژه بالغ بر ۲۳۲ میلیارد و ٥۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی 

و استانی بوده است. 
تامین آب  این پروژه ها، مشکل  با وارد مدار شدن  وی گفت:  
شرب یکهزار و ۲۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۴ هزار و ۸۰۰ نفر در 

روستاهای این شهرستان برطرف شد.
مدیر عامل آبفا استان در ادامه بیان کرد: پروژه های مذکور شامل 
احداث شش باب مخزن، اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع 

آب به طول 7۸ کیلومتر و احداث ۲٥ باب حوضچه است.
و  بهبود  سبب  ها  پروژه  این  از  برداری  بهره  قصمی؛  گفته  به 
چاه  کوهین،  بلعسکر،  گزدان،  روستاهای  به   آبرسانی  روند  تقویت 
خرابه،  بنود،  رمیله،  بستانه،  تنگو،  قنات  پائین،  کالتو  دژگان،  کهنه، 
بو جبرائیل، شکروئیه و  نخل جمال، نخل خلفان، گریشه، میچائیل، 
بهره  و  افتتاح  است.مراسم  شده  بندرلنگه   شهرستان  گزیر  روستای 

برداری رسمی از این پروژه ها به زودی برگزار خواهد شد.

تمجید خوانندگان مطرح کشور از ساخت پروژه بزرگ 
شهر بازی مدرن گرگان

دو تن از خوانندگان سرشناس کشور که به گرگان سفر کرده اند از 
روند ساخت پروژه بزرگ شهربازی مدرن بازدید و از آن تمجید کردند.

و  اسالمی  شورای  اعضای  همراه  به  گرگان  شهردار  دادبود 
بازی  شهر  بزرگ  پروژه  ساخت  روند  از  شهرداری  مدیران  تعدادی 

مدرن بازدید کرد.
»مجید اخشابی« و »حامد محضرنیا« دو خواننده برجسته کشور 
ویژه  میهمانان  اند،  کرده  سفر  گرگان  شهر  به  اخیر  روزهای  در  که 

این بازدید بودند.
پروژه  مدیران  حضور  در  که  کارگروه  جلسه  در  گرگان  شهردار 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( برگزار شد، ساخت شهر بازی مدرن 
را آرزوی دیرینه شهروندان گرگانی خواند و تحقق نه چندان دور این 

مطالبه به حق مردم خبر داد.
دادبود از پیمانکاران درخواست کرد نسبت به تسریع در ساخت فاز 
اول این پروژه که در قالب نصب سورتمه انجام خواهد شد، اقدام کنند.

هفته  قرارداد نصب سورتمه،  گفته وی، شرکت چینی طرف  به 
موقعیت  و  جانمایی  نزدیک  از  و  کرد  خواهند  سفر  گرگان  به  آینده 

مکانی محل احداث پروژه را بازدید می کنند.
این  در  نیز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  مرتضوی  محمد  سید 
بازدید، تجهیز ١٥۰ هزار متری شهربازی را دستاوردی ماندگار و کار 
دشواری توصیف و بر سخنان شهردار مبنی بر لزوم تسریع در ساخت 

آن تاکید کرد.
سایر اعضای شورای حاضر نیز نقطه نظرات خود در خصوص این 
فاز نخست شهربازی  امیدواری کردند  ابراز  و  را مطرح  بزرگ  پروژه 

پیش از پایان فصل بهار به بهره برداری برسد.
این نشست اظهار  نیز در  مجید اخشابی خواننده برجسته کشور 
کرد: ساخت چنین پروژه هایی اثرات ماندگاری و یادگاری های بسیار 
خوبی برای آیندگان برجای خواهد گذاشت و بهره آن نه تنها برای 

مردم منطقه بلکه برای عموم هموطنان خواهد بود.
اخشابی با تمجید از ساخت شهربازی مدرن در شهر گرگان بیان 
مدیریتی شهر گرگان  کادر  ارکان  تمام  و ذهنی  کرد: وحدت فکری 
مشهود است و این انسجام به توسعه روزافزون شهر کمک خواهد کرد.

حامد محضرنیا نیز به نقش این پروژه در ایجاد نشاط و شادابی 
بین شهروندان گرگانی اشاره کرد و گفت: همانطور که موفقیت های 
هایی  پروژه  ساخت  شده  ها  گرگانی  خشنودی  موجب  بسکتبال  تیم 
مانند شهربازی نیز به افزایش نشاط مردم کمک بسیاری خواهد کرد.

مديرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ايالم گفت:

در تعطیالت نوروز ۵0درصد رشد مصرف بنزين داشتیم
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ایالم گفت: میزان 
ابتدایی  ۲۰روز  در  بنزین  مصرف 
متوسط  بطور  جاری  سال  فروردین 
به ۶٥۰هزار لیتر در روز رسید یعنی 
رشد  ٥۰درصد  قبل  سال  به  نسبت 

مصرف داشتیم. 
 مهندس علی اصغر چاغروندی  
میزان  گفت:  نگاران  خبر  جمع  در 
ابتدایی  ۲۰روز  در  بنزین  مصرف 
متوسط  بطور  جاری  سال  فروردین 
به ۶٥۰هزار لیتر در روز رسید یعنی 
رشد  ٥۰درصد  قبل  سال  به  نسبت 

مصرف داشتیم.
مدیر شرکت ملی فرآورده های 
میزان  ،درباره  ایالم   منطقه  نفتی 
نوروز  تعطیالت  در  بنزین  مصرف 
مدت  با  مقایسه  در  و  جاری  سال 

مشابه سال قبل اظهار داشت: میزان 
مصرف بنزین ٥۳درصد رشد مصرف 
سفید  نفت  و  گازوئیل  ۴۴درصد   ،
مصرف  کاهش  7۰درصد  منهای 

داشتیم.
وی با بیان اینکه طبق برآوردها 

میزان سفرها در فروردین سال جاری 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
بیان  است،  یافته  افزایش  ٥۰درصد 
داشت: خوشبختانه سوخت به میزان 
هیچ  و  شد  توزیع  و  تامین  کافی 
استان  از  ای  نقطه  هیچ  در  کسری 

گزارش نشده است.
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده 
مقایسه  در  ایالم  منطقه  نفتی  های 
دو روز پایان اسفند ۹۹ با اسفند۹۸ 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
فروردین سال گذشته موضوع کرونا 
زیادی  های  محدودیت  و  جدی 
مصرف  رشد  صددرصد  شد  اعمال 
و  گازوئیل  رشد  ۳۶درصد  ، بنزین 
نفت  مصرف  کاهش  درصد  صد 

داشتیم. سفید 
وضعیت  ه  ر با ر د ندی  غرو چا
جایگاه  کارگران  بین  کرونا  ابتالی 
های  پروتکل  ها  جایگاه  در  گفت: 
می  دنبال  جدی  طور  به  بهداشتی 
شود و تعداد بیش از ۲٥۰ نفر نیروی 
شاغل در جایگاه های عرضه سوخت 

مشغول بکار می باشند.

شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۰
مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال جاری، 7۰۰ میلیون ریال براي 

هر یک از زوجین است و دوره بازپرداخت آن نیز ١۰ ساله است. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک مرکزی شرایط 

پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج در سال ١۴۰۰ را اعالم کرد.
به استناد بند )الف( تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١۴۰۰ کل کشور برای حمایت 
از جوانان، بانک مرکزی مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام 
بانکي، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به همه زوج هایي پرداخت کند که تاریخ عقد 
ازدواج آن ها پس از اول فروردین ١۳۹7 است. البته این زوج ها نباید تا کنون تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده باشند.
گفتنی است مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال جاری، 7۰۰ میلیون 

ریال براي هر یک از زوجین است و دوره بازپرداخت آن نیز ١۰ ساله است.
همچنین برای زوج های واجد شرایط دریافت وام ازدواج، در صورتي که مرد 
کمتر از ۲٥ سال و زن کمتر از ۲۳ سال داشته باشد، سقف وام تا یک میلیارد ریال 

براي هر یک از زوجین افزایش مي یابد.
گفتنی است مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال از منابع این بند براي تأمین جهیزیه 
کاالي ایراني به ستاد اجرایي فرمان امام )ره( تخصیص مي یابد. زوجین مي توانند به 
جاي استفاده از وام ازدواج، از این تسهیالت استفاده کرده و تمام یا بخشي از مبلغ 

مورد نیاز خود را از این طریق دریافت کند.
الزم به یادآوری است با عنایت به مفاد ماده ٥۰ قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور، مشمول دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به 

میزان دو برابر افراد عادي هستند.

کارکنان  با  در نشست مجازی  کارگران  رفاه  بانک  عامل  مدير 
مديريت شعب خوزستان: 

برگزاری جلسات آنالین جزء برنامه های اصلی این بانک است
و  کارکنان  سالمتی  حفظ  و  کرونا  ملی  کمیته  مصوبات  اجرای  راستای  در 
برنامه  استان ها، جزء  با مدیریت های شعب  برگزاری جلسات مجازی  مشتریان، 

های اصلی بانک رفاه کارگران است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل هلل گانی مدیر عامل 
به  با توجه  این جلسات گفت:  برگزاری  از  بانک رفاه کارگران در خصوص هدف 
شیوع گسترده و موج چهارم بیماری کرونا، رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا الزم 
و ضروری است و برای کمک به کادر درمان، حفظ سالمتی کارکنان و مشتریان 
تا بهبود اوضاع، جلسات مجازی با مدیریت شعب استان ها جزء برنامه های اصلی 

بانک رفاه کارگران است. 
مدیر عامل بانک رفاه کارگران افزود: این نشست های همفکری و هم اندیشی، 
جهت بررسی مسائل ، مشکالت و یافتن راهکارهای مناسب و در راستای تحقق شعار 
سال )تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها( از ابتدای سال  برای تسهیل خدمات رسانی 
به مشتریان در سراسر کشور برگزار می شود و در این گفت و گو ها، تمامی دیدگاه 
ها، چالش ها و مشکالت به دقت بررسی و در سریع ترین زمان ممکن پاسخ داده 
می شوند.هلل گانی تصریح کرد: مدیران و روسای اداره های ستادی پیگیر مشکالت 
واحدهای صف هستند و با همکاری و مشارکت همگانی، تالش می کنند تا با رفع 

مشکالت، خدمات بهتر و مناسب تری در اختیار مشتریان این بانک قرار دهند. 

معاون فنی بیمه های زندگی بیمه کوثر اعالم کرد:
از رمضان تا قربان، جشنواره فروش بیمه های زندگی با پوشش های 

جدید
بیمه نامه  قربان،  عید سعید  تا  رمضان  مبارک  ماه  از  که  بیمه گذارانی 
عمروسرمایه  گذاری را به همراه یکی از پوشش های مستمری، معافیت از 
پرداخت حق  بیمه و بیماری های صعب  العالج بخرند در قرعه  کشی ۲۰ جایزه 
١۰ میلیون ریالی این جشنواره شرکت می کنند. به گزارش روابط عمومی و 
اعالم معاون فنی بیمه های زندگی، امکان خرید و بهره مندی از پوشش های 
از پرداخت حق بیمه، پوشش های مستمری و پوشش بیماری های  معافیت 
صعب العالج برای خریداران بیمه نامه عمروسرمایه گذاری بیمه کوثر فراهم 
شده است.مرتضی کامرانی با اشاره به اینکه در حال حاضر، شرکت بیمه کوثر، 
تنها شرکتی است که پس از گرفتن مجوز بیمه مرکزی به صورت انحصاری، 
پوشش »بیماری های صعب العالج« را در بیمه های زندگی خود ارایه می دهد، 
افزود: با انتخاب این پوشش، دارندگان بیمه نامه عمروسرمایه گذاری کوثر از 
بدو تولد تا سن ۸۰سالگی، در برابر هزینه های درمانی بیش از ۴٥۰ بیماری 
صعب العالج تا سقف ٥میلیارد ریال بیمه می شوند. وی از برگزاری جشنواره 
پوشش های جدید بیمه های زندگی خبر داد و گفت: این جشنواره از ۲٥فروردین 
مصادف با ماه مبارک رمضان آغاز می شود و تا ۳۰تیر  هم زمان با عید سعید 
قربان ادامه دارد.معاون فنی بیمه های زندگی با اعالم اینکه ۲۰ جایزه ١۰میلیون 
ریالی برای این جشنواره در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: بیمه گذارانی 
که یکی از پوشش های یادشده را همراه با بیمه نامه عمروسرمایه گذاری خود 

بخرند در قرعه کشی این جشنواره حضور خواهند یافت.
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ب

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

برخی  وجود  به  اشاره  با  وی 
افزود:  شهر،  در  آالینده  تابلوهای 
آشفتگی های بصری در برخی مناطق 
ازجمله میدان آزادگان یا میدان هفت 
زیاد است و متأسفانه هیچ نظارتی بر 

آن ها نیست و برای جمع آوری آن ها 
مالحظه کاری شده است. 

شورای  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
اینکه هیچ  بابیان  اسالمی شهر کرج 
کالن شهر  به اندازه  کشور  در  شهری 

گفت:  ندارد،  بصری  آشفتگی  کرج 
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.
مدیران  باید  اینکه  بابیان  زارع   
گفت:  باشند،  پای کار  استانی  ارشد 
شامل  طرح  این  اجرایی  عملیات 
و  مستهلک  بلوهای  تا جمع آوری 
 ، پیاده روها و  بر  معا در  ز  خطرسا
بروز  زمینه ساز  که  نماها  تابلوهای 
به  آسیب  و  شهروندان  برای  خطر 
و  حمایت  هستند،  شهری  سیمای 
قابل  مربوطه  نهادهای  همکاری 

انجام است.

ساماندهی آشفتگی های بصری مطالبه شهروندان است

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ))آگهی 
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مواد١و۳  دستور  به  نظر  رسمی((  سند  فاقد 
رای  بر  برا و   ١۳۹۰ /۹ /۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
قانون  هیات  مورخ١۳۹۹.۰۹.۲۳  شماره١۳۹۹۶۰۳١۰۰١۳۰١٥۹۳7.. 
.... ثبتی  قانون مذکور مستقر در واحد  .....موضوع ماده یک  تعیین تکلیف 

چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم... اکرم نوری 
آملی ....فرزند...حسن....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / 
به مساحت .....١۸.۹٥متر مربع به شماره پالک ...۲۳۶۰....فرعی از ....٥7.... 
اصلی واقع در ...قریه چمستان ...بخش...١١ ...خریداری شده از آقای /خانم...

ثریا قاسم زاده مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
١۳ آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق این 
هیات  رای  روستاها  در  و  منتشر  شهرها  در  محلی/کثیراالنتشار  و  روزنامه 
الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل 
رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
قانونی  اعتراض در مهلت  دادگاه است و در صورتی که  ارائه حکم قطعی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
اول..  نوبت  انتشار  تاریخ  نیست.  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت 
١۴۰۰.۰١.۲۸............ تاریخ انتشار نوبت دوم. ١۴۰۰.۰۲.١١............ رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... عین اله تیموری
م-الف ١۹۹١١١۴۲

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ))آگهی 
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مواد١و۳  دستور  به  نظر  رسمی((  سند  فاقد 
رای  بر  برا و   ١۳۹۰ /۹ /۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تعیین  قانون  شماره١۳۹۹۶۰۳١۰۰١۳۰۲۳۶۸۰...مورخ١۳۹۹.١۲.١۳هیات 
.... ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  .....موضوع  تکلیف 

زهرا  آقای/خانم...  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  چمستان....... 
رستمی ....فرزند...رستم....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
/ به مساحت .....۳۰٥.٥٥متر مربع به شماره پالک ...۴۴۸....فرعی از ....١۹.... 
اصلی واقع در ...قریه چمازکال ...بخش...١١ ...خریداری شده از آقای /خانم...

مرتضی احمدی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
١۳ آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق این 
هیات  رای  روستاها  در  و  منتشر  شهرها  در  محلی/کثیراالنتشار  و  روزنامه 
الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل 
رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
قانونی  اعتراض در مهلت  دادگاه است و در صورتی که  ارائه حکم قطعی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
اول..  نوبت  انتشار  تاریخ  نیست.  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت 
١۴۰۰.۰١.۲۸............ تاریخ انتشار نوبت دوم. ١۴۰۰.۰۲.١١............ رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... عین اله تیموری
م-الف ١۹۹١١١٥۲

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ))آگهی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مواد١و۳  دستور  به  نظر  رسمی((  سند  فاقد 
شماره  رای  برابر  و   ١۳۹۰/۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  ١۳۹۹.١١.۲۹هیات  ١۳۹۹۶۰۳١۰۰١۳۰۲۲7۳۰مورخ 
....چمستان.......  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  .....موضوع 
جوبه.... تاجیک  آقای/خانم...سعید  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 

فرزند...قدرت اله ....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / 
وقف  عرصه  مشاع  سیر   ١۳٥ مقدار  که  مربع  متر   ۹۲7.٥۴..... مساحت  به 
رز  تنه  واقع در قریه  ....١۳ اصلی  از  به شماره پالک١۴....فرعی  باشد  می 
رسمی  مالک  نیا  بشیر  /خانم...محمد  آقای  از  شده  بخش...یک...خریداری 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ١۳ آئیین نامه مربوطه این اگهی 
در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار 
نوبت اول.. ١۴۰۰.۰١.۲۸............ تاریخ انتشار نوبت دوم. ١١.١۴۰۰.۰۲........... 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... عین اله تیموری
م-الف ١۹۹١١۳۳7

فعاالن کارگری نگران تورم هستند؛ پدیده ای خارج از ید اختیار 
طبقه ی کارگر که می تواند خیلی سریع افزایش قلیل دستمزد ١۴۰۰ 

را بی اثر سازد.
تا آخرین ماه سال قبل، نمودار تورم، نموداری صعودی بوده است. 
شوک درمانی اقتصاد که از ابتدای سال ۹7 آغاز شده تا آخرین ماه از 
سال ۹۹ با شتاب بسیار به پیش تاخته و هزینه های حداقلی زندگی را 
به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی است که بانک مرکزی 
تورم هدف اعالم می کند: نرخ تورم ۲۲ درصدی برای سال ١۴۰۰. در 
خردادماه ۹۹، بانک مرکزی طی بیانیه ای، چارچوب هدف گذاری نرخ 
تورم را اعالم و هدف نرخ تورم را برای یک سال آینده ۲۲ درصد، با 
دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. سوال اینجاست که آیا 
نرخ تورم ۲۰ تا ۲۴ درصدی در سال جاری برآورده می شود؛ داده ها 

نشان می دهد که خیر اینگونه نیست. در پاسخ این سوال باید خیلی 
ساده گفت »سالی که نکوست از بهارش پیداست”.

رشد  نشان دهنده   ،۹۹ اسفند  در  تورمی  رسمی  داده های 
قیمت هاست و داده های میدانی و غیررسمی فروردین ١۴۰۰ نشان 

می دهد که روند رو به رشد تورم همچنان تداوم دارد.
آمارهای تورمی اسفند

مرکز آمار، گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کاال و خدمات 
در اسفند ١۳۹۹ را  در سه بازه ماهانه، متوسط ١۲ ماهه و نقطه به نقطه  
اعالم کرد. گزارش این مرکز نشان می دهد نرخ تورم ماهانه اسفند 
١۳۹۹ در مقایسه با بهمن سال قبل به ١.۸ درصد رسیده است. یعنی 
ظرف یک ماه قیمت کاالها و خدمات به این میزان رشد کرده است.

بر اساس گزارش این مرکز، نرخ متوسط در پایان اسفند بیش از 

۳۶ درصد بوده اما فشار تورم در پایان اسفند در مقایسه با اسفند سال 
قبل نزدیک به ٥۰ درصد بوده است. به بیان دقیق تر نرخ تورم نقطه ای 
در اسفند ماه ١۳۹۹ به عدد ۴۸.7 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین ۴۸.7 درصد بیشتر از اسفند ١۳۹۸ برای خرید 
یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. متوسط نرخ 
تورم نیز که تغییرات قیمت در ١۲ ماهه گذشته به دوره مشابه را نشان 
می دهد به ۳۶.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 

۲.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
داده های تورمی فروردین

نیز  فروردین  در  بگذریم،  که  اسفند  رسمی  داده های  این  از 
قیمت ها  دوباره  افزایش  از  نشان  غیررسمی  تورمی  شاخص های 
از قیمت های دولتی  دارد. کافیست به چند نمونه گذرا اشاره کنیم. 

و عمومی تر شروع می کنیم؛ نوزدهم فروردین ماه، نایب رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از افزایش 
۲٥ درصدی قیمت بلیت مترو در تهران خبر داد و گفت: این نرخ ها از 

ابتدای اردیبهشت ١۴۰۰ اعمال می شود. 
این در حالیست که قیمت تاکسی حتی از این هم بیشتر افزایش 
یافته است. کرایه تاکسی در شهرهای مختلف براساس مصوبات شورای 
شهر مربوطه بین ۲٥ تا ۳٥ درصد گران شده است. برای نمونه، در مشهد 
این افزایش نرخ بیشتر از ۳٥ درصد بوده است. ۲۴ فررودین، رئیس 
سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد در این رابطه با بیان اینکه افزایش 
نرخ کرایه تاکسی ها به تصویب رسیده و اجرا شده، بیان کرد: از ابتدای 
امسال به طور میانگین ۳٥.۲ درصد افزایش نرخ کرایه تاکسی اعمال 
شده است که البته این میزان با توجه به نوع خودرو متفاوت خواهد بود.

برای زندگی کردن بايد معجزه کنند!
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بنا: کسب ٩ مدال در ۱۰ وزن نتیجه خوبی است
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
شکسته  دنده  با  بالی  مهدی  گفت: 
مدال  و  رفت  تشک  روی  فینال  در 

طال گرفت.
د  عملکر ه  ر با ر د بنا  محمد 
کشتی  رقابت های  در  فرنگی کاران 
قهرمانی آسیا اظهار داشت  : دوست 
مانند  هم  مسابقات  دوم  روز  داشتم 
روز اول برای ما تمام شود، اما نشد. 
همه چیز را تقصیر داوری نمی اندازم 
چون در همان شروع روز دوم بچه ها 

را توجیه کردم که چون در ٥ وزن اول ۳ طال گرفته ایم در روز دوم امکان 
دارد مقداری اعمال نفوذ شود.

کشتی گیرانی  می جنگیدند؛  همیشه  مانند  بچه ها  اگر  داد:  ادامه  وی 
مانند کاویانی نژاد یا اسدی یا محسن نژاد هم حتی با اعمال نفوذ داوری 
هم می توانستند مدال های خوش رنگتری بگیرند. اما به هر حال باید تاوان 
نتیجه خوبی است،  داد هر چند کسب ۹ مدال در ١۰ وزن  را  اشتباهات 

بخصوص اینکه ۴ طال هم گرفتیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره عملکرد علیزاده در وزن ۸7 
کیلو با توجه به عدم تجربه بین المللی گفت: ناصر واقعا کشتی های خوبی 
گرفت. حریف قزاق را که در دور اول شکست داد همین چند روز پیش در 
مسابقات کسب سهمیه المپیک قهرمان شده بود؛ رستم آساکالوف هم که 
نیاز به معرفی من ندارد و عنواندار جهان است. حریف قرقیز هم بد نبود. 
در مجموع خیلی از او رضایت دارم چون اولین تجربه بین المللی اش بود، 
البته بالی تبار که مربی شخصی اش است و هم غیرت خودش، عالی بودند.

برای  وقوع  حال  در  بالی  مهدی  مسابقات  در  که  تالشی  درباره  بنا 
نرسیدن نماینده کشورمان به مدال طال بود تصریح کرد: کشتی کاویانی 
با حریف قرقیز و کشتی اسدی با ژاپن هم همینطور بود. برای آسیا خوب 
نیست که یک کشور 7-۸ مدال طال بگیرد. چون دوست دارند مدال های 
طال، بین کشورها پخش شود که همین کار را هم کردند، اما بازهم من 

راضی هستم چون بیشترین مدال طال را گرفتیم. 
روز  دو  نژاد  کاویانی  کرد:  تصریح  فرنگی  ملی کشتی  تیم  سرمربی 
مریضی سخت، تب و لرز و حالت تهوع داشت که با سرم وی را برگرداندیم. 
مهدی بالی هم با هزار تدبیر با دنده شکسته به فینال رسید و حریف کره ای 

را با دنده شکسته شکست داد و طال گرفت.
المپیک عنوان کرد:  به  اعزامی  وی درباره، زمان اعالم ترکیب تیم 
المپیکی داریم. تنها دغدغه و نگرانی ما  انتخاب نفرات  هنوز زمان برای 
کسب سهمیه آخر در مسابقات بلغارستان در ١۶ اردیبهشت ماه در وزن ۸7 
کیلوگرم است تا تکلیف مشخص شود. بعد از آن با آرامش نفرات المپیکی 

انتخاب و معرفی می شوند.

توماس باخ: المپیک قطعا برگزار می شود

رییس کمیته ملی المپیک به ورزشکاران المپیکی اعالم که زمان زیادی 
تا آغاز بازی ها نمانده است و با روحیه برای حضور در المپیک آماده شوند.

با توجه به اینکه ژاپن جشن ١۰۰ روز مانده تا آغاز بازی های المپیک 
اما در  این رویداد وارد مرحله جدی تری شده است.  برگزاری  را گرفت، 
این میان افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا در ژاپن و نارضایتی مردم 
این کشور از برگزاری بازی ها، این نگرانی را به وجود آورده  که برگزاری 

المپیک توکیو دوباره متوقف شود.
 توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک پیامی را برای ورزشکاران 
سراسر جهان فرستاد و به نوعی خواست خیال آنها را راحت کند که بازی 

ها در اول مرداد افتتاح می شود.
باخ خطاب به ورزشکاران گفت: فقط ١۰۰ روز دیگر تا آغاز بازی ها 
باقی مانده است و این روز های آخر آماده سازی، بسیار مهم است و من 

این را بر اساس تجربه خودم می گویم. 
باخ که قهرمان شمشیربازی المپیک مونترال است، ادامه داد: مربی 
ما در ١۰۰ روز مانده به المپیک توصیه خیلی خوبی به ما کرد. او گفت که 
با آن مواجه شویم  در مورد تمام مشکالتی که ممکن است در بازی ها 
مورد آن صحبت  در  قبال  آمد که  پیش  اگر موردی  و  ایم  صحبت کرده 

نکرده ایم، مشکل نیست.
 بنابراین شما ورزشکاران نیز با روحیه برای بازی ها آماده شوید و ما 
قبال در مورد همه چیز صحبت کرده ایم. ما در ۲۳ جوالی )اول مرداد( در 

استادیوم المپیک توکیو منتظر شما خواهیم بود.

ورود سرمربی تیم ملی والیبال دوباره به تعویق افتاد!
جمعه  روز  والیبال  فدراسیون 
 ۲7 پرواز  روسیه  دولت  کرد:  اعالم 
فروردین »والدیمیر آلنکو« را لغو کرد. 
بنابراین سرمربی تیم ملی والیبال ۲۹ 
فروردین از طریق فروردگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( وارد ایران می شود.

بلیت پرواز الکنو به ایران از مسیر 
– تهران  استانبول   – هوایی مسکو 
توسط فدراسیون والیبال تهیه شده بود 
اما اوج گیری دوباره کرونا در جهان، 

پروازهای روسی را هم با محدودیت دوباره مواجه کرد.
»تاتیانا گولیکووا« معاون نخست وزیر روسیه، روز دوشنبه ۲۴ فرودین 
بیشتر ویروس کرونا،  از شیوع  برای جلوگیری  بود کشورش  اعالم کرده 
مقصد  به  روسیه  مبدأ  از  چارتر  و  منظم  پروازهای  برای  محدودیت هایی 

ترکیه، از تاریخ ١٥ آوریل تا اول ژوئن اعمال می کند.
با اعالم رسمی محدودیت های پروازی روسیه، پرواز روز جمعه آلکنو 
او  پرواز  برای  دیگری  ایران مسیر  والیبال  فدراسیون  تا  لغو شد  ایران  به 
جایگزین کند. به این ترتیب سرمربی تیم ملی مردان ایران روز یکشنبه 

۲۹ فروردین به تهران خواهد رسید.
»امیر خوش خبر« سرپرست تیم ملی مردان ایران، در این خصوص 
اظهار داشت: از زمانی که احتمال محدودیت پروازهای روسی اعالم شد، 
فدراسیون والیبال ایران به دنبال پیدا کردن پرواز جایگزین برای سرمربی 
تیم ملی بود. به محض کنسل شدن پرواز روز جمعه آلکنو، نخستین پرواز 
ممکن برای رسیدن او به کشورمان را که روز یکشنبه است، جایگزین و 
قطعی کردیم. اگر مشکلی پیش  نیاید، آلکنو روز یکشنبه در تهران خواهد بود.

بکن باوئر: فلیک تکلیفش را مشخص کند
فرانتس بکن باوئر از سرمربی 
بایرن مونیخ خواست به طور شفاف 
بعد  فصل  برای  را  خود  وضعیت 

مشخص کند.
آینده  اشپیگل،  گزارش  به 
حاضر  حال  در  فلیک  نسی  ها
باقی  است.  پردامنه ای  موضوع 
بایرن  در  مربی  عنوان  به  ماندن 
دیگر کاماًل قطعی نیست. فرانتس 
آلمان  فوتبال  اسطوره  باوئر،  بکن 
اکنون خواستار ارسال پیام واضحی 

از این مربی ٥۶ ساله شده است.
فرانتس بکن باوئر انتظار دارد اظهارنظر روشنی از سوی هانسی فلیک 
باشد که آیا او پس از فصل جاری در بایرن مونیخ می ماند یا به عنوان 

سرمربی به اتحادیه فوتبال آلمان )DFB( روی می آورد.
رئیس افتخاری فوتبال آلمان روز پنجشنبه به Sport١ گفت: البته او 
باید خودش را به کاری متعهد کند. اگر می گفت به دلیل داشتن قراردادی 
که تا سال ۲۰۲۳ معتبر است در بایرن می ماند، دیگر نیازی به پرسش 

نبود زیرا در این صورت همه چیز گفته شده بود.
“قیصر« اضافه کرد: اما اگر او این کار را انجام ندهد، مطمئنًا گمانه 
زنی ها به وجود می آیند.. او باید با آنها زندگی کند و کار سخت می شود. 
خود فلیک باید خیلی شفاف موضع خود را مشخص کند و بگوید فصل 

بعد در بایرن می ماند یا به تیم ملی خواهد رفت.
فلیک به عنوان یک گزینه برای جانشینی  یوآخیم لوو دیده می شود 
که پس از مسابقات قهرمانی اروپا در تابستان امسال پست خود را رها می 
کند. این سرمربی ٥۶ ساله اخیراً اعالم کرده است که دیگر درباره این 

مساله صحبت نمی کند. 
در  ژرمن  پاری سن  مقابل  قهرمانان  لیگ  از  گیری  کناره  از  پس 
هشتادمین بازی خود به عنوان سرمربی بایرن، فلیک در یک مصاحبه در 
مقابل دوربین Sky که بیش از چهار دقیقه طول کشید درباره اختالف با 
صالح حمیدزیچ مربی تیم گفت حمیدزیچ کار خودش را می کند، من هم 

کار خودم را انجام می دهم.

مائوريسیو پوچتینو:
رویای هر تیمی داشتن نیمار و امباپه است 

مائوریسیو پوچتینو سرمربی پی اس جی حاضر نشد در مورد احتمال 
انتقال لیونل مسی و سرخیو راموس به پاریس شفاف حرف بزند.

این روزها جدای از صعود پی اس جی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
که با استقبال گسترده فرانسوی ها روبرو شد، بحث تمدید قرارداد نیمار و 
کیلیان امباپه و نیز احتمال پیوستن مسی و سرخیو راموس به پی اس جی 
مهمترین سوژه رسانه های این کشور و حتی دیگر کشورهای اروپایی است.

گفته می شود نیمار قبل از پایان فصل تمدید می کند و امباپه هم 
برای تمدید تحت فشار قرار دارد.

مائوریسیو پوچتینو سرمربی پی اس جی در مصاحبه با کادنا سر و در 
مورد تمدید با نیمار و امباپه گفت:» به تمدید هر دو بازیکن خوشبینم. سه 
ماه است در پی اس جی هستم و با هر دو ارتباط فوق العاده ای دارم. هر 
دو کامال متعهد و در خدمت تیم هستند و می دانم که رویای هر تیمی 
داشتن نیمار و امباپه است. به شخصه خوشبینم که فصول بیشتری در 

پی اس جی بمانند.«
استعداد  با  بازیکن  این دو  باشگاه تمدید  برای  ادامه داد:»  پوچتینو 
در اولویت است و برنامه های ما روی ادامه حضور این دو متمرکز شده 
است. اینجا فقط بحث پول در میان نیست. البته که پول کمک می کند 
اما همه چیز نیست. ما در تاتنهام بدون سرمایه گذاری هنگفت و در فصلی 
که خرید خاصی نداشتیم، به فینال لیگ قهرمانان رسیدیم. مهمتر از هر 
چیزی داشتن یک پروژه ورزشی برنده است. ما هر کاری خواهیم کرد که 

نیمار و امباپه ماندنی شوند.«
گواردیوال و زیدان:» می دانم که هدف پپ فتح لیگ قهرمانان است 
و کار بزرگی هم در سیتی انجام داده است. زیدان را هم در سطح گواردیوال 
می بینم. هر دو بزرگی شان را ثابت کرده اند و این را از نتایج تیم های 

شان می توان دریافت.«
راموس و مسی در پی اس جی:» دوست ندارم در مورد بازیکنانی 
که در تیمم نیستند حرف بزنم. شایعات پیرامون پی اس جی و این دسته 
بازیکنان همیشه وجود دارد. ما برای بهتر کردن تیم تالش می کنیم و 
چیزی هم تا شروع نقل و انتقاالت تابستانی نمانده است. در مورد مسی 

و راموس به زودی همه چیز مشخص خواهد شد.«

امید توپچی ها به قهرمانی در لیگ اروپا؛
ژاکا: فرقی ندارد کجا بازی می کنم، فقط قهرمان شویم

گرانیت ژاکا، هافبک سوییسی 
آرسنال، برای جبران غیبت کیه ران 
تیرنی، مجبور به بازی در خط دفاع 
شد و نمایش خوبی نیز در ترکیب 

توپچی ها داشت.
به  با خوشحالی  ژاکا  گرانیت 
ادامه  چپ  دفاع  پست  در  بازی 
خواهد داد، اگر این موضوع به آن 
فصل  این  آرسنال  که  باشد  معنا 
به  را  اروپا  لیگ  در  قهرمانی  جام 

دست می آورد!
هافبک جنگنده سوییسی با توجه به مصدومیت کیه ران تیرنی و 
عدم آمادگی دیگر بازیکنان، خود را خارج از پست تخصصی اش یافت، اما 
می گوید مادامی که آرسنال به قهرمانی برسد، برایش اهمیتی ندارد که 

در کدام پست بازی می کند.
ژاکا در پست دفاع خوش درخشیده و خیال توپچی ها را در رقابت 
های داخلی و اروپایی از راحت کرده است. آرسنال اکنون با رسیدن به 
نیمه نهایی لیگ اروپا خود را در آستانه کسب یک جام قهرمانی می بیند 

اما اول باید برای رسیدن به فینال ویارئال را از پیش رو بردارد.
ژاکا که در پیروزی ۴-۰ شب گذشته توپچی ها برابر اسالویا پراگ 
نیز در پست دفاع چپ به میدان رفته بود، در این باره گفت: »اگر ما به 
این شکل قهرمان لیگ اروپا شویم، من اهمیتی نمی دهم که در کدام 

پست بازی می کنم!
اگر تیم به کمک من در آن منطقه نیاز دارد، کمک می کنم. من آن 
کسی هستم که همه کار برای تیم می کند. البته همه می دانند که این 
پست اختصاصی من نیست اما هم تیمی هایم نیز به من کمک می کنند 

و من را در جلو و عقب زمین راهنمایی می کنند.
خیلی خوشحالم که در این پست نیز توانستم به تیم کمک کنم. من 
نهایت تالشم را می کنم و در دو مسابقه آخر هم نمایش خوبی داشتیم.”

ژاکا درباره پیروزی در بازی برگشت برابر اسالویا پراگ نیز گفت: 
»ما بازی خیلی خوبی داشتیم. برنامه بازی که سرمربی به ما داد عالی 
بود و ما هم عملکردی عالی از خود نشان دادیم. فکر می کنم که بعد از 
این دو بازی ما شایسته صعود بودیم. شخصیت تیم فوق العاده بود. اینکه 
در خانه حریف ۴-۰ ببری کار ساده ای نیست و همانطور که قبال هم 

گفته ام ما در طول ۹۰ دقیقه نمایشی عالی داشتیم.”

ل  تبا فو تیم  بی  مر
سرشت  می گوید  پرسپولیس 
عجین  نی  قهرما با  تیمش 

است.
نشست خبری  در  حمید مطهری 
الریان قطر  برابر  از دیدار تیمش  پیش 
این  برای  را  خودمان  ما  کرد:  اظهار 
طراحی  یک  و  کرده ایم  آماده  بازی ها 
داریم.  بازی  شش  این  برای  خوب 
قهرمانی  ژن  پرسپولیس  که  می دانید 
این  در  می کند  تالش  همیشه  و  دارد 
تعهد  با  بازیکنان  و  کند  حرکت  مسیر 
کامل وظایفشان را انجام می دهند. کار 
کردن با این بازیکنان برای ما لذتبخش 
است چون همیشه برای پیروزی تالش 

می کنند.
وی افزود: همیشه لیگ قهرمانان 
آسیا دارای بازی های سنگین بوده چون 
تیم های خوبی در آن شرکت می کنند اما 
فدراسیون  امسال علی رغم تالش های 
زمین  مثل  کمبودهایی  هند،  فوتبال  

تمرین وجود دارد اما می خواهم بگویم 
بها  به  را  بهشت  است.  بهانه  اینها 
می دهند نه بهانه. یعنی کسی که بخواهد 
بهانه گیری کند در مسیر موقیت قرار 
نمی گیرد. تیمی که می خواهد قهرمان 
شود به مشکالت فکر نمی کند و فقط 

تمرکزش قهرمانی است.
می دانیم  همه  گفت:  همچنین  او 

که پرسپولیس به دنبال بازی کالسیک، 
و  است  مالکانه  بازی  و  عقب  از  بازی 
از تمام زمین و دواندن  استفاده کردن 
فوتبال  بارز  نکات  دیگر  ز  ا توپ، 
از  کردن  استفاده  است.  پرسپولیس 
ماست  تیم  شگرد  کناری  کانال های 
به حریف  را  و سعی می کنیم خودمان 
دیکته کنیم. در بازی قبلی می توانستیم 

گل های بیشتری بزنیم ما طبیعی بود که 
نقاط  درباره  کنیم.  حفظ  را  تیم  انرژی 
تیم ها  باید بگویم همه  ضعف تیم هم 
نقاط ضعف و قوت دارند اما اینجا نباید 

درباره آن صحبت کنیم.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
همچنین گفت: احترام ویژه ای برای تیم 
حریف و آقای روالن بالن قائل هستیم. 
او مربی بزرگی در فوتبال است. 
مربی  بالن  آقای  قبلی  دوره های  در 
جدید  شکل  با  االن  و  نبودند  الریان 
شکل  با  هم  ما  کرد.  خواهند  بازی 
حریف  کامال  و  می کنیم  بازی  جدید 
چه  از  می دانیم  و  کردیم  بررسی  را 
بزنیم.  ضربه  حریف  به  باید  راه هایی 
تیم حریف وابستگی زیادی به بازیکنان 
خارجی خود دارد و سعی می کنیم بازی 
را کنترل کنیم و آن طور که می خواهیم 
از هواداران هم  ادامه بدهیم.  را  بازی 
حمایت  ما  از  همیشه  مثل  می خواهم 

کنند و به شایعات توجه نکنند.

بازيکنان ما همیشه برای پیروزی تالش می کنند؛

مطهری: پرسپولیس ژن قهرمانی دارد

با  کشورمان  فوتبال  کارشناس 
لیگ  در  پرسپولیس  پیروزی  به  اشاره 
قهرمانان آسیا گفت: این تیم اکنون به 
رسیده  کامل  آگاهی  و  شخصیت  یک 
و باید گفت یحیی و تیمش ۹۰ دقیقه 

نقش بازی کردند.
کرد:  تصریح  ذوالفقارنسب  بیژن 
پرسپولیس کاری کرد که در فوتبال ما 
بود، آن ها نشان  نادر  عجیب و بسیار 
دادند به شخصیت و شناخت خوبی از 
رفتار  گونه ای  به  و  رسیده اند  موقعیت 
کردند که جای هیچ شک و شبهه ای 

نگذاشتند.
الوحده  با  ادامه داد: در دیدار  وی 
امارات شاهد بودیم شاگردان یحیی با 
تدابیر خاصی به زمین رفتند و در طول 
به  را  خوب  بازی  یک  هم  دقیقه،   ۹۰
نمایش گذاشتند و هم با ایفای نقش خود 
مدیریت زمان و مکان را در دست گرفته 

و اجازه خودنمایی به حریف ندادند.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران 
و  بازیکنان  کیفیت  کرد:  نشان  خاطر 
سطح فنی آنها همان است که در لیگ 
شاهد بودیم و در مدت  ١۰ روز نمی توان 
آن را خیلی تغییر داد، اما چیزی که در 
مورد پرسپولیس وجود دارد آن ها به یک 
آگاهی و شعور باال دست یافته اند که این 

نشان می دهد از بعد روحی و روانی روی 
نفرات تیم کار درست و حرفه ای شده و 
نتیجه اش هم همین می شود که دیدیم، 
یک بازی روان، بدون تنش، متفکرانه 
و کسب ۳ امتیاز که هدف اصلی کادر 

فنی است.
کارشناس فوتبال کشورمان گفت: 
با  پرسپولیس  بود که  این  مساله دیگر 
از  داشت  حریف  از  که  خوبی  شناخت 
نقاط ضعف آن ها بهره برد و با برنامه 
توانایی های  از  تا  نداد  اجازه  مناسب 
خود بهره ببرند، این مساله نیازمند یک 
برنامه ریزی مناسب است که پرسپولیس 
قابلیت های  نیز  فضا  این  در  داد  نشان 

باالیی دارد.

و  پرسپولیس  بازی  مورد  در  وی 
الریان خاطر نشان کرد: حضور »شجاع 
خلیل زاده« در تیم حریف برای هر دو 
طرف یک فرصت است، قطعا با شناختی 
بازیکنان از هم دارند روی مسایل  که 

مختلف کار کرده اند.
در  ید  با  : فزود ا رنسب  لفقا ا ذو
ایستگاهی  مانند ضربات  موقعیت هایی 
که  باشند  مواظب  پرسپولیس  مدافعین 
کادر  سوی  از  مساله  این  شک  بدون 

فنی به آن ها گوشزد می شود.
دیگر  از سوی  داشت:  اظهار  وی 
مهاجمین پرسپولیس هم شرایط روحی 
حتی  می دانند،  را  خود  قبلی  بازیکن 
دهند  قرار  موقعیتی  در  را  او  می توانند 

این  از  و  خورده  هم  به  تمرکزش  که 
ایران  نماینده  برتری  برای  شرایط 
استفاده کنند. البته تاکید می کنم رعایت 
اخالق حرفه ای و ورزشی همیشه باید 
مورد توجه قرار گیرد و بازیکنان از آن 

تخطی نکنند.
کارشناس فوتبال کشورمان یادآور 
شد: فوتبال اروپا را نگاه کنید، با سوت 
داور هیچکس اجازه اعتراض را به خود 
قاضی  رای  برابر  در  همه  و  نمی دهد 
این به دلیل  میدان سکوت می کنند و 
آگاهی و درک باالی بازیکنان است که 

ساعت ها تحت آموزش بودند.
باید  مساله  این  داد:  ادامه  وی 
و  شود  نهادینه  هم  ما  فوتبال  در 
و  است  داور  رای  رای،  بدانند  همه 
را  آن  نمی شود  جنجال  و  اعتراض  با 
پرسپولیس  را  مساله  این  داد.  تغییر 
سایر  امیدوارم  و  داد  نشان  خوبی  به 
نمایندگان ما نیز این رفتار را در دستور 

کار خود قرار دهند.
در  چهارشنبه  روز  پرسپولیس 
گروهی  مرحله  از  خود  دیدار  نخستین 
لیگ قهرمانان آسیا یک بر صفر الوحده 
امروز  تیم  این  داد.  شکست  را  امارات 
خواهد  قرار  قطر  الریان  مقابل  شنبه 

گرفت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

حضور شجاع خلیل زاده يک فرصت است؛

ذوالفقارنسب: پرسپولیسی ها به آگاهی و شعور باال دست يافته اند

یک  در  مجیدی  فرهاد  شاگردان 
شدند  موفق  گیر  نفس  و  جذاب  بازی 
دو  بر  پنج  نتیجه  با  را  خود  حریف 
شکست داده و شب اول دور گروهی را 

با صدرنشینی به پایان برسانند.
از  یکی  عنوان  به  استقالل  تیم 
قهرمانان  لیگ  در  ایران  نماینده  چهار 
های  تیم  با   C گروه  در   ۲۰۲١ آسیا 
االهلی عربستان، الدحیل قطر و پلیس 
عراق همگروه است. این تیم بامداد روز 
جمعه اولین بازی خود را مقابل االهلی 
با  نهایت  در  که  دیداری  کرد؛  برگزار 
فرهاد  شاگردان  دو  بر  پنج  پیروزی 

مجیدی همراه بود.
این  میزبان  عنوان  به  االهلی   
گروه در حالی به مصاف استقالل رفت 
که ٥ بازی اخیر خود در لیگ عربستان 
به  و  گذاشته  سر  پشت  شکست  با  را 
دنبال کسب پیروزی برای پایان دادن 
به روزهای تیره خود بود؛ این اتفاق اما 
تیم استقالل که طی هفته  نداد و  رخ 
های اخیر با فرهاد مجیدی صاحب دو 
برد و دو تساوی در لیگ برتر ایران شده 
بود، موفق شد با ارائه یک بازی زیبا و 
تحسین برانگیر با نتیجه پنج بر دو پیروز 
این دیدار شود. این تیم با پیروزی در این 
دیدار سه امتیازی شده و با گل بیشتر 
نسبت به الدحیل سه امتیازی در رده اول 
جدول رده بندی گروه سوم قرار گرفت.

)فرشید   ۰ االهلی   -١ استقالل 
روی  از  میلیچ  شوت   :)۶ اسماعیلی 
ضربه آزاد پس از برخورد به دیوار دفاعی 
حریف مقابل پای فرشید اسماعیلی قرار 
گرفت و این بازیکن با یک ضربه دقیق 
موفق به باز کردن دروازه االهلی شد. 

)عمر   ١ االهلی   -١ استقالل 
السومه - پنالتی ۲7(: سلمان المؤشر در 
آستانه ورود به محوطه جریمه استقالل، 
توسط میلیچ سرنگون شد که داور این 
صحنه را پنالتی اعالم کرد؛ عمر سومه 
پشت این پنالتی ایستاد و با یک ضربه 
زمینی به مرکز دروازه، گل اول تیمش 

را به ثمر رساند. 
)محمد   ١ االهلی   -۲ استقالل 
نادری ٥٥(: روی ارسال میلیچ از نقطه 
به  بلند موفق  پرشی  با  کرنر، مطهری 
زدن ضربه سر شد، ضربه ای که پس 
از برخورد به االسمری مقابل پای محمد 
نادری قرار گرفت و این بازیکن با یک 
به طاق دروازه  را  پا، توپ  شوت روی 

االهلی کوبید. 
)مهدی   ١ االهلی   -۳ استقالل 
قایدی ۶۸(: فرار دیدنی ارسالل مطهری 

روی پاس طولی وریا غفوری، او را در 
موقعیت تک به تک با دروازه بان قرار 
با  خوبی  به  هم  استقالل  مهاجم  داد؛ 
یک پاس در عرض مهدی قایدی را در 
بازیکن  موقعیت گلزنی قرار داد و این 
پایی مطمئن دروازه حریف  با بغل  نیز 

را باز کرد.
)عمر   ۲ االهلی   -۳ استقالل 
از  هوساوی  معتز  ارسال   :)۸۰ السومه 
سمت راست پس از دخالت ناقص ریگی 
و  گرفت  قرار  السومه  عمر  پای  مقابل 
ای  با ضربه  مهاجم فرصت طلب  این 
مطمئن گل دوم تیمش را وارد دروازه 

مظاهری کرد. 
)مهدی   ۲ االهلی   -۴ استقالل 
قایدی ۸۶(: در حالی که فشار حمالت 
مهدی  بود،  یافته  افزایش  االهلی  تیم 
قایدی روی یک حمله سریع از پشت 
محوطه جریمه، دروازه حریف را نشانه 
گرفت و شوت غیرقابل مهاری را روانه 
دروازه حریف کرد؛ شوتی که دروازه بان 
االهلی توان مهار آن را نداشت و در قعر 

دروازه جای گرفت. )ویدیو گل(
)شیخ   ۲ االهلی   -  ٥ استقالل 
دیاباته - پنالتی ۸۸(: شیخ دیاباته توسط 
میزان در محوطه جریمه سرنگون شد 
و داور بازی بی درنگ به نشانه پنالتی 
پشت  شیخ  خود  دمید.  خود  سوت  در 
این پنالتی ایستاد و به راحتی آن را به 

گل تبدیل کرد. 
 نیمه اول: استقالل شروع بسیار 
خوبی داشت و خیلی زود هم توانست 
فرشید  کند.  باز  را  االهلی  دروازه 
اسماعیلی در دقیقه ۶ گل اول استقالل 

را به ثمر رساند. شاگردان مجیدی بعد 
از این گل به حمالت خود ادامه دادند و 
شاهد ارائه یک بازی تهاجمی از سوی 
بودیم.  کار  ابتدایی  دقیقه   ۲٥ در  آنها 
رفته رفته االهلی نبض بازی را در اختیار 
گرفته و پس از طراحی چند حمله روی 
دروازه استقالل در نهایت در دقیقه ۲7 
از روی نقطه پنالتی توسط سومه، گل 
تساوی را وارد دروازه حسینی کرد. بعد 
گل  از  پس  پایاپای  نبرد  دقیقه   ١۰ از 
االهلی، در دقایق پایانی نیمه اول، شاهد 
استقالل  تیم  از حمالت  جدیدی  موج 
بودیم؛ این حمالت اما به گل دوم آبی 
ها منجر نشد تا دو تیم با تساوی یک 

بر یک راهی رختکن شوند.
ای  چهره  با  استقالل  دوم:  نیمه 
کامال تهاجمی پای به زمین گذاشت و 
با تدارک حمالت پی در پی نشان داد 
است.  پیروزی مصمم  برای کسب  که 
حمالت استقالل در دقیقه ٥٥ جواب داد 
و نادری گل دوم را وارد دروازه االهلی 
اول  نیمه  کرد. شاگردان مجیدی مثل 
به  بلکه  نکشیدند  عقب  گلزنی  از  بعد 
حمالت خود ادامه داده و موفق شدند 
در دقیقه ۶۸ توسط قایدی گل سوم را 
هم وارد دروازه حریف کنند. االهلی بعد 
از دریافت گل سوم، کمی جلوتر کشید و 
شاهد ایجاد حمالت نسبتا خطرناکی از 
سوی این تیم روی دروازه آبی ها بودیم 
که با درخشش مظاهری بی اثر ماندند. 
با گل دقیقه 7۹ السومه، استقالل کمی 
ادامه قایدی  اما در  احساس خطر کرد 
و دیاباته دو گل دیگر به ثمر رساندند 
و  برد شیرین  استقالل صاحب یک  تا 

مقتدرانه شود.
* استقاللی ها که در فاصله ۲۴ 
ساعت مانده تا دیدار با االهلی بخشی 
دریافت  را  خود  قراردادهای  مبالغ  از 
به  پای  باال  ای  روحیه  با  بودند،  کرده 

این دیدار گذاشتند.
تیم  را  گروه  این  دیدار  اولین   *
های الدحیل و پلیس برگزار کردند که 
نماینده قطر  برتری ۰-۲  با  دیدار  این 

همراه بود.
* در حالی که AFC اعالم کرده 
بود شادی پس از گل بازیکنان ایرادی 
ندارد، اما بازیکنان برای شادی گل اجازه 
ندارند به سمت نیمکت ها و مربیان بروند 
اسماعیلی بعد از باز کردن دروازه االهلی، 
شادی خود را به همراه اعضای نیمکت 

استقالل برگزار کرد.
* برخورد توپ به صورت بازیکن 
استقالل در دقیقه ۲٥، اعتراض شدید 
همراه  به  را  داور  به  االهلی  بازیکنان 

داشت که معتقد به پنالتی بودند.
* فرشید اسماعیلی در برخوردی 
که با سومه در دقیقه ۳۲ داشت از ناحیه 
صورت مصدوم شده و برای مداوا چند 

لحظه زمین بازی را ترک کرد.
* عمر السومه بعد از چند خطای 
زرد  کارت  بازی  داور  از  پشت سر هم 
او  که  اینجاست  جالب  کرد.  دریافت 
با وجود این که چند بار از کارت داور 
از  پس  بود،  برده  در  به  سالم  جان 
دریافت اخطار، به شدت به تصمیم داور 

معترض بود.
به  مطهری  سر  برخورد ضربه   *
دست حسون در دقایق پایانی نیمه اول، 
محوطه  داخل  در  را  مشکوکی  صحنه 
جریمه االهلی به وجود آورد؛ در حالی 
که استقاللی ها معتقد به پنالتی بودند، 

داور رای به ادامه بازی داد.
* فرشید اسماعیلی بعد از گلزنی 
در بازی، پیراهن محمد دانشگر را که 
با غضب مجیدی مواجه شده و در این 
نمایش  به  را  است  غایب  مسابقات 

گذاشت.
* محمد آل فتیل بعد از گل سوم 
استقالل در حالی که به شدت از تصمیم 
داور عصبانی بود، به سمت احمد فیصل 
رفت و با ادامه اعتراضاتش، با کارت زرد 

از سوی داور جریمه شد.
* داور بازی در دقایق پایانی بازی 
زرد جریمه  کارت  با  را  فرهاد مجیدی 
دریافت  از  که  استقالل  سرمربی  کرد؛ 
این کارت شوکه شده بود، نسبت به این 

تصمیم داور ابراز تعجب کرد.

استقالل ۵- االهلی 2؛ 

شروع مقتدرانه شاگردان مجیدی در آسیا



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1716- شنبه 28 فروردین 1400 فر

مهلت ارسال آثار به جایزه »دکتر ثمره« تمدید شد.
به گزارش ایسنا، انجمن زبان شناسی ایران به پاس داشت 
یک عمر خدمات علمی استاد فقید، دکتر یداهلل ثمره و با هدف 
حمایت از آثار برجسته علمی و ارتقاء جایگاه زبان شناسی در کشور، 
جایزه ای را با عنوان جایزه  »دکتر ثمره« به آثار استادان زبان شناسی 

اختصاص داده است.
از این رو، از تمامی استادان زبان شناسی کشور دعوت شده 
است تا یک نسخه از کتاب های خود را در هریک از حوزه های 
زبان شناسی که در فاصله سال های ١۳۹٥-١۳۹۹ منتشر شده 
است، حداکثر تا ١٥ اردیبهشت ١۴۰۰ برای داوری به دفتر انجمن 
زبان شناسی ایران )واقع در طبقه اول دانشکده ادبیات و زبان های 

خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی( ارسال کنند.
بنا بر اعالم، زمان و مکان اهدای جایزه پس از داوری آثار 

اعالم خواهد شد.
تنها آثاری که در قالب کتاب در زمان مشخص شده منتشر 

شده اند داوری خواهند شد.

تمديد فراخوان جايزه »دکتر ثمره«       

حصار  در  بهار  دومین   
خواندن  با  را  شهر  کرونایی 
روزها  شاید  بگذرانید،  کتاب 

آسانتر بگذرند.
کرونا  اگر  بهاری،  های  هفته  آخر 
و  گشت  برای  فرصتی  می توانست  نبود 
گذار در شهر و کوچه های شکوفه دار باشد 
اما امسال دومین بهار متوالی است که این 
ویروس، همه ایران را به تعطیلی کشانده 
را  فرصت  است  این  ما  پیشنهاد  است. 
کتاب ها  کوچه باغ  در  گذار  و  برای گشت 
از  را  می ماند  باقی  بهاری  همیشه  که 

دست ندهید.

نویسنده معترض
اکتبر   ١۶ در  گراس  ویلهلم  گونتر 
١۹۲7 )۲۳مهرماه ١۳۰۶( در آلمان و شهر 
داتزیگ متولد شد. او در زندگی نامه خود با 
طنزی تلخ نوشته است:  آن قدر دیر به دنیا 
آمدم که درگیری ام با دولت نازی آلمان، 

اجتناب ناپذیر شد.
مجسمه ساز  و  نقاش  نویسنده،  وی 
بود و عضو برجسته گروه ۴7 که جمعی از 
هنرمندان آلمانی آن را تشکیل بوده اند به 

شمار می رفت.
بنا بر نظر آکادمی نوبل، کتاب طبل 
حلبی گراس یکی از ماندگارترین آثار ادبی 
خلق شده در سده بیستم است، او در سال 
صلح  جایزه  اش،  ادبی  آثار  برای   ،١۹۹۹
نوبل ادبی را دریافت که علت آن به خاطر 
عمل عظیم بازبینی تاریخ معاصر از طریق 
به خاطر آوردن و جاودانه ساختن انکار شده 

ها و فراموش شده ها، قربانیان، بازنده ها 
خواسته  خود  مردم،  که  هایی  دروغ  و 
به  روزگاری  چون  کنند،  می  فراموششان 

آن ها باور داشتند، اعالم شد.
گونترگراس با وجود سابقه همکاری با 
نیروهای نازی اس اس در سال های جوانی، 
سیاسیت های  منتقدان  بزرگترین  از  یکی 
عمرش  همه  سال های  در  و  شد  هیتلر 
در  و  کرد  مخالفت  جنگ  نژادپرستی،  با 
از مهم ترین  برداشت، یکی  راه صلح گام 
واکنش های او در سال ۲۰١۲ به ثبت رسید 
که علیه رژیم صهیونیستی، شعری سرود 
و دستیابی اسرائیلی ها به بمب هسته ای را 
جهان  در  صلح  نابودی  عامل  ترین  مهم 

دانست.
گونتر گراس در ١۳ آوریل ۲۰١٥ ) 
۲۴ فروردین ١۳۹۴( و در ۸7  سالگی در 

لوبک  آلمان درگذشت.

شهر فرنگ از آینده خبر می دهد؟
گونترگراس،  فرهنگ  شهر  کتاب 
زندگی نامه ای به شمار می آید که از زبان 
دیگران و در قالب داستان بازگوی می شود. 

گراس از ۴ ازدواج خود ۶ فرزند داشت و 
همسر چهارمش نیز ۲ فرزند خردسال را به 
خانه نویسنده آورده بود و با او بزرگ شدند.

در شهر فرنگ هشت فرزند گراس، 
خاطراتی  می کنند.  بازگو  را  خاطراتشان 
که  پدری  و  مشکالت  بلوغ،  کودکی،  از 
جدید  کتابی  روی  کار  مشغول  همیشه 
بوده است. خاطرات متناقض، محبت آمیز 
از  و گالیه مندانه که تصویری خاکستری 

زندگی یک انسان را تصویر می کند.

ماجرای  از   فرنگ  شهر  عبارت  اما 
زنی به نام ماری که دستیار گراس و دوست 
برگرفته  بود،  او  ساله  چندین  خانوادگی 
شده است، او عکس هایی با یک دوربین 
جعبه ای قدیمی گرفته است که اطالعات 
این  می گذارند؛  اختیار  در  بیشتری  بسیار 
عادی  جزئیات  ورای  حقیقتی  ها،  عکس 
را  آینده  انگار  کنند،  آشکار می  را  زندگی 

به تصویر می کشند...
گونتر  نوشته  فرنگ،  شهر  کتاب 
گراس، در ۲۴٥ صفحه با ترجمه کامران 
جمالی توسط نشر چشمه منتشر شده است.

مادر فمینسم مدرن
سیمون دوبووار ، ۹ ژانویه ١۹۰۸ )١۸ 
شهر  در  و  فرانسه  کشور  در   )١۲۸۶ دی 
پاریس در خانواده ای کاتولیک به دنیا آمد، 
او در رشته ادبیات و ریاضی تحصیل کرد 
و در رشته فلسفه از دانشگاه سوربن در سال 

١۹۲۹ فارغ التحصیل شد.
سارتر  ژان پل  با  سال  همان  وی 
آشنا شد و زندگی مشترکی را با او را آغاز 
کرد که ٥۰ سال و تا پایان عمر سارتر به 

طول انجامید.
جنبش  به   ١۹۲۶ سال  در  دوبوار 
تا  از ١۹۴۳  بعد  سوسیالیست ها پیوست و 
١۹۸۰ در شهرهای مارسی، ِرن و پاریس 
به تدریس پرداخت و در همین سال ها بود 
که پایه تفکر فلسفی اش را بنیان گذاشت. 
جلد  چندین  نمایشنامه،  یک  رمان،  پنج 

کتاب خاطرات و بسیاری مقاالت فلسفی 
و سیاسی بازمانده قلم دوبووار است.

دوبووار به عنوان مادر فمینیسمِ  بعد 
از ١۹۶۸ شناخته می شود و معروف ترین اثر 
وی جنس دوم نام دارد که در سال ١۹۴۹ 

نوشته شده  است.
سیمون دوبووار در ١۴ آوریل، ١۹۸۶ 
فروردین، ١۳۶٥( درسن 7۸ سالگی   ۲٥(
به خاطر ذات الریه از دنیا رفت و در کنار 

ژان پل سارتر به خاک سپرده شده است.

همه می میرند؟
کتاب همه می میرند، نوشته سیمون 
دوبووار است که نخستین بار در سال ١۹۴۶ 
منتشر شد. این کتاب روایتگر نجیب زاده ای 
ایتالیایی است که به خاطر یک نفرین سیاه 
به زندگی ابدی محکوم شده است، کنت 
ریموند فوسکا، در مسیر این جاودانگی با 
رژین، دختری جوان و زیبا که بازیگر تئاتر 

است آشنا می شود. رژین نمی تواند وجود 
مستقل دیگران را بپذیرد و در حقیقت، حتی 
حضور دیگران در اطرافش باعث آزردگی 
جاودانگی  آرزوی  او  شود،  می  او  خاطر 
دارد و پس از آگاهی از راز فوسکا، خود را 
مشغول می کند که نمایش هایش در ذهن 
فوسکا جاودان خواهد شد. فوسکا کارهایش 
در طول هفت قرن گذشته را برای رژین 
شرح می دهد و این گونه داستان در طول 
همه  درمی آید.کتاب  چرخش  به  ها  سال 
می میرند نوشته سیمون دوبووار، در ۴١۳ 
صفحه، توسط مهدی سحابی ترجمه شده 
و نشر نو آن را به بازار کتاب رسانده است.

شاهرِخ شاهنامه
مترجم  نویسنده،  مسکوب،  شاهرخ 
در   ١۳۰۴ ماه  دی   ۲۰ شاهنامه شناس،  و 
بابل به دنیا آمد. دوره  ابتدایی را در مدرسه  
علمیه  تهران گذراند و ادامه  تحصیالتش 
را در اصفهان پی گرفت. در سال ١۳۲۴ به 
تهران بازگشت و در سال ١۳۲7 از دانشگاه 

تهران در رشته  حقوق فارغ التحصیل شد.

در  مسکوب  نوشته های  نخستین   
سال ١۳۲۶ با عنوان تفسیر اخبار خارجی در 
روزنامه قیام ایران به چاپ رسید. از ١۳۳۶ 
فرهنگ،  حوزه   در  تحقیق  و  مطالعه  به 
ادبیات و ترجمه  روی آورد و پس از انقالب 
اسالمی به پاریس مهاجرت کرد و تا آخرین 
روز حیات به فعالیت فرهنگی خود ادامه داد 

و به نگارش، ترجمه و پژوهش پرداخت.
مسکوب در روز سه شنبه بیست وسوم 
کوشن  بیمارستان  در   ١۳۸۴ فروردین 

پاریس درگذشت.
شهرت مسکوب تا حد زیادی وامدار 
فردوسی  شاهنامه  در  او  پژوهش های 
بر  مقدمه ای  و  مور  ارمغان  کتاب  است. 
منابع  مهم ترین  از  او  اسفندیار  و  رستم 
شاهنامه پژوهی به شمار می روند. مسکوب 
برخی از آثار مهم ادبیات مدرن و کالسیک 

غرب را نیز به فارسی ترجمه کرده  است.

سفر در خواب
کتاب هایی که بتوانند چگونه نوشتن 
را در عمل به مخاطب نشان بدهند، کم 
تعداد هستند اما آثار شاهرخ مسکوب، به 
ویژه جستارنویسی هایش، ویژگی های قابل 
توجهی دارد که می تواند به بهتر شدن قلم 

هر نویسنده ای یاری برساند.
کتاب سفر در خواب، داستانی است 
مردی  است،  شده  نوشته  رویاگون  که 
از  از گرفتن خبر درگذشت یکی  که پس 
نزدیکانش خاطراتی از گذشته را به شیوه ای 
وهم آلود و خیال انگیز به خاطر می آورد و 
فاصله میانه حقیقت و رویا را درمی نوردد.

وصف  قابل  کتاب،  این  توصیفات 
نیست و تنها زمانی می توان از آن سخن 
پایان رسیده  به  اثر  این  گفت که مطالعه 
چنان  عبارت ها،  و  کلمات  انتخاب  باشد، 
نکته سنجانه صورت گرفته است که می 

تواند، دائره المعارف لغات تازه باشد.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
»پیش از آن پیروزی مرگ را دیده 
بودم، بر پیکر پدرم و برادرم ایستاده بود، 
ستاره  قلب  دشنه ای  چون  درازش  دسِت 
خام  ظلمت  در  مادرم  و  می شکافت  را 
سرنگون می شد. اما زوال زودگذر زیبایی 
که چگونه  بودم  ندیده  به چشم  هرگز  را 
فرو می رود.  ژرف تری  در خاموشی  پیاپی 
روزها همچنان که می گذرند فراموشی را 
در خود دارند و آن را مانند ِمهی، غباری 
خاکستری در راه جا می گذارند. اما در سینما 
آسمان  و  زمین  گردش  به  بی اعتنا  زمان 
گاه  می ریزد.  درهم  کارگردان،  به دلخواه 
زندگان  از  زنده تر  رفتگاِن سال های مرده 
را  نیامده  هنوز  آیندۀ  گاه  و  می نمایند 
هم اکنون می بینم. و طاقت دیدن نداشتم. 
گله  خدا  از  بودم.  شکایت  و  ِشکوه  از  ُپر 

داشتم یا از عمر بی وفا، نمی دانم.
می دانستم که راست نیست، داستان 
حقیقتی هست  داستان  در  گاه  ولی  است 
یا اگر باشد محو و  که در واقعیت نیست 
ناپیداست. حضور سنگدل این ناپیدا مانند 
نهری در رگ هایم می دوید و با همدردی 
می گریست.  من  در  نومیدانه ای  و  غریب 
دلم  است.  پژمردنی  و  ِشُکفتن  چه  این 
نیستی  همزاد  زیبایی·  که  می داد  گواهی 

است. تاریک بودم.«
نوشته شاهرخ  کتاب سفر در خواب 
انتشارات  توسط  صفحه   7۴ در  مسکوب 

فرهنگ جاوید به چاپ رسیده است.  

فرصت را برای گشت و گذار در کوچه باغ کتاب ها

کتاب »تداوم صداقت در سیاست« منتشر شد
کتاب   - نا یر ا ن-  ا تهر
»تداوم صداقت در سیاست« با 
فعالیت های  مجموعه  موضوع 
کنگره  از  مردم ساالری  حزب 
نوزدهم  کنگره  تا  دوزادهم 

منتشر شد.
شامل  کتاب  اول  بخش   
سراسری  کنگره های  گزارش 
می شود.  مردمساالری  حزب 
و  دیدگاه ها  بیانیه ها،  مواضع، 
بخش  در  حزب  اطالعیه های 
هم  سوم  بخش  و  آمده  دوم 
مات،  قدا ا  ، عملکردها شامل 
اردوهای  و  افطاری ها  دیدارها، 

حزب مردمساالری می شود. در صفحات پایانی کتاب نیز مرامنامه و اساسنامه 
حزب مردمساالری منتشر شده است.

این کتاب ۴۹۶ صفحه دارد و قیمت آن ١۲٥ هزار تومان است.
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمساالری در نوزدهمین کنگره 
حزب که پنجشنبه )سی ام بهمن گذشته( به صورت مجازی برگزار شد، از 
انتشار دو کتاب دیگر در آینده خبر داد. به گفته وی این دو کتاب درباره 
مانیفست )مرامنامه( حزب مردم ساالری در ٥۰۰ عنوان و عملکرد دبیرکل 

حزب در مجلس دهم است.
به گزارش ایرنا، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری، نماینده 
سابق مردم تهران دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و نماینده اسبق 
مردم سمنان و مهدی شهر در هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی است.

حزب مردم ساالری پس از  دوم خرداد ١۳7۶ با تالش جمعی از فعاالن 
اصالح طلب و به منظور حمایت از گفتمان اصالح طلبی در سال ١۳77 
ابتدا در شهرهای استان سمنان شکل گرفت و پس از تصویب اساسنامه 
آن در در کمیسیون ماده ١۰ قانون احزاب، پروانه آن در دهم آبان ١۳7۸ 

به نام حزب مدافعین پیام دوم خرداد صادر شد.
این حزب فعالیت خود را عماًل پس از ١۸ خرداد ١۳۸۰ و به دنبال 
راه اندازی روزنامه مردمساالری در نیمه دوم سال ١۳۸۰ شروع کرده است.

»سبک شناسی ادراکی« بررسی می شود
بررسی  و  نقد  نشست 
ادراکی«  »سبک شناسی  کتاب 
نوشته سمیه آقابابایی به صورت 

مجازی برگزار می شود.
 این نشست روز سه شنبه 
 ١١ ساعت  از  فروردین   ۳١
صبح با حضور کورش صفوی، 
نویسنده  و  ایرانزاده  نعمت اهلل 
کتاب به صورت مجازی برگزار 

می شود.
در معرفی این کتاب عنوان 
شده است: کتاب »سبک شناسی 
دادن  نشان  هدف  با  ادراکی« 
که  کلیتی  عنوان  به  سبک 

محدود به ادبیات نیست و بیان این موضوع که سبک چه در ادبیات و چه 
در سایر هنرها نمودی از اندیشه  غالب یک دوره است تدوین شده است. 
نویسنده برای دستیابی به این هدف، پس از معرفی مبانی نظری به استخراج 
اندیشه غالب حاکم بر دوره  صفوی در ایران و گورکانیان در هند پرداخته 
است. سپس با ابزارهای سبک شناسی ادراکی به تحلیل مقایسه ای سبک 
در آفرینش های هنری )معماری، خوشنویسی و نقاشی( و ادبی )شعر و نثر 

سبک هندی( پرداخته شده است.
فرهنگی  مرکز  اینستاگرام  از  را  نشست  این  می توانند  عالقه مندان 
 bookcitycc کانال تلگرام ،ketabofarhang شهرکتاب به نشانی

و صفحه  این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.
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اصغر دادبه:
»وحدت وجود« را ابتدا عطار معرفی کرد

و  اسالمی  فلسفه  د  ستا ا  
ادبیات عرفان، در تبین محورهای 
نظریه  گفت:  عطار،  اندیشه  اصلی 
بار،  نخستین  را  وجود«  »وحدت 
نه  و  کرد  مطرح  نیشابوری  عطار 

ابن عربی.
فلسفه  استاد  دبه،  دا اصغر 
اسالمی و ادبیات عرفانی، در نشست 
نیشابوری  ر  عطا جهان  خط  بر 
عطار  گرامیداشت  روز  با  همزمان 
)۲٥ فروردین( شاعر و عارف قرن 
میان  تفاوت  ابتدا  هجری،  هفتم 
را  عرفان  و  تصوف  کالم،  فلسفه، 

تشریح کرد و گفت: نقادی و آزاداندیشی، مهم ترین ویژگی های فلسفه است.
کالم را باید فلسفۀ مدافع دین دانست. یعنی کالم می کوشد اصول دینی را 
با امکانات عقلی تبیین کند. تصوف، نوعی کالم شهودی است. اما عرفان، فلسفه 
شهودی به شمار می رود. یعنی در عرفان، باید نقد و آزاداندیشی وجود داشته باشد.

دادبه، با تقسیم نقدهای عطار نیشابوری به چهار دسته کلی، گفت: عطار مرشد 
و مراد بودن، نظام احسن به معنای رایج آن روز، نظام اجتماعی و فلسفه مشائی 
)فقط عقالنی( را نقد کرده است. عطار معتقد بود آن »مردان مرد« که خودش در 
تذکره االولیاء یاد کرده است، دیگر وجود ندارند. بنابراین، دِل پاک و عشق را مرشد 

و راهنما می دانست.
به گفته دادبه، اصوال عرفان عشق و حکمت اشراق، فلسفۀ ملی و اصیل ایرانی 
است و از سده چهارم هجری که ایرانیان هویت خود را بازیابی کردند، حکمت ملی 
هم از یکی از عناصر این هویت مستقل بوده است. حتی ابن سینا که قهرمان عقل 

بود هم اواخر عمر، به سوی حکمت ملی و اشراقی رفت.
اصغر دادبه درباره نقد نظام احسن به معنای رایج آن روز، گفت: برخی مسائل 
از نظر عقلی قابل توجیه است، اما عاطفه قانع نمی شود. جوانمرگی، یکی از این موارد 
است. حکیم فردوسی اگرچه درباره مرگ سهراب، استدالل های عقلی و منطقی را 

شرح می دهد، قضاوت عاطفی و درونی خویش را نیز اینگونه بیان می کند:
اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟/ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟

یا مثال خیام در شعری می گوید:
جامی است که عقل، آفرین می زندش/ صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش

این کوزه گر دهر، چنین جام لطیف/ می سازد و باز بر زمین می زندش
عطار نیز عینا همین مفاهیم را بیان کرده است. وی در داستانی، به جای کوزه، 

از کاسه استفاده کرده و به نقل از »دیوانه« گفته است:
یکی پرسید از آن دیوانه در ده/ که از کار خدا ما را خبر ده

چنین گفت او که تا من گشتم آگاه/ خدا را کاسه گر دیدم در این راه
به حکمت، کاسۀ سر را چو بر بست/ به بادش داد و آنگه خرد بشکست

عطار در ادامه این شعر، می گوید اگر مشتی خاک را برگیری و با او گفت وگو 
کنی، به شما خواهد گفت آنچه بر من رفت، بر شما هم خواهد رفت.

دادبه یادآور شد: عطار نیشابوری، ١١٥ حکایت از زبان دیوانگان و شوریدگان 
نقل کرده که اغلب، انتقادهای اجتماعی هستند. مثال شوریده ای به مکه می رود و 
پیش از آنکه وارد کعبه شود، دستارش را می دزدند. شوریده بازمی گردد و می گوید تا 
اینجا دستارم را دزدیدند؛ پس اگر داخل شوم، حتما سرم را می دزدند. یا شوریده ای وارد 
شهری می شود و هر گله  و سرمایه ای را می بیند، می پرسد مال کیست؟ می گویند مال 
عمید شهر )پیشوای شهر( است. شوریده هنگام خروج از شهر، دستارش را در می آورد 

و می گوید حاال که همه چیز مال عمید است، این را هم به او بدهید.
مدیر گروه ادبیات دایره المعارف بزرگ اسالمی با تاکید بر اینکه »وحدت وجود« 
را نخستین بار، عطار نیشابوری مطرح کرد )و نه ابن عربی(، یادآور شد نگاه ابن عربی 
و عطار درباره شوریدگان نیز قابل توجه است؛ چنانکه ابن عربی می گوید شوریدگان 
کسانی هستند که چیزهایی بر آنان تجلی یافته که ظرفیتش را نداشته اند، اما عطار 

می گوید شوریدگی، از سرشت آزاده آنان سرچشمه می گیرد.
دادبه درباره نقد عطار از فلسفه مشاء، یعنی فلسفه صرفا عقالنی، گفت: او با 
اصل فلسفه و اندیشه عقلی مخالفتی نداشت، بلکه معتقد بود عالوه بر فلسفه عقلی، 

باید به شهود نیز توجه کرد. یعنی در کنار تعلیم، باید تهذیب نیز صورت بگیرد.
آشنایی ویکتور هوگو با عطار نیشابوری

محمد زیار، استاد ادبیات فرانسوی، نیز در این نشست به ترجمه آثار عطار در 
زبان فرانسه پرداخت و گفت: فرانسوی ها عطار را دیرتر از دیگر شاعران معروف 
ایرانی شناختند. به طوری که آثار سعدی در نیمه نخست قرن هفدهم و سپس آثار 
حافظ و فردوسی به فرانسوی ترجمه شد، اما نخستین ترجمۀ به جا مانده از عطار 

در زبان فرانسوی به قرن نوزدهم مربوط است.
 شناخت آثار خارجی در تمام جهان، معموال زودتر از ترجمه و نشر آن آثار صورت 
می گیرد. در مورد عطار هم یکی از نخستین منابع معتبر فرانسوی، یادداشت هایی است 
که ارنست فوینه، نویسنده فارسی دان فرانسه به ویکتور هوگو، شاعر و داستان نویس 
بزرگ این کشور داد تا وی از آنها در کتاب شرقیات خود استفاده کند. فوینه این 
و  ابهری  شاپور  نام های  به  خود،  معاصر  شاعر  دو  از  شعرهایی  با  را  یادداشت ها 
رفیع الدین آغاز کرده و سپس درباره شاعران کالسیک ایران، از جمله عطار و رابطه 

او با مولوی مطالبی آورده است.  
این استاد زبان و ادبیات فرانسه درباره ترجمه آثار عطار نیز گفت: »گرسن 
دوتاسی« کسی است که پندنامه منسوب به عطار را در سال ١۸۲۲ و منطق الطیر 
عطار را در سال ١۸٥7 به فرانسوی ترجمه و منتشر کرد. سپس در نیمه نخست قرن 
بیستم نیز الهی نامه و تذکره االولیاء توسط مترجمان فرانسوی به این زبان ترجمه شد.

به گفته زیار از جمله کارهای معاصر درباره عطار، می توان به نمایشنامه ای 
اشاره کرد که ژان کلود کریر )١۹۳١ تا ۲۰۲١( بر اساس منطق الطیر نوشت. این 

نمایشنامه پس از اجرا با استقبال فراوان رو به رو شد.
در  که  است  کسانی  دیگر  از  ایرانی تبار  بانوی  اورتگا،  نوری  منیژه  خانم 
سال های اخیر منطق الطیر را ترجمه کرده است. اما یکی از متفاوت ترین ترجمه های 
منطق الطیر را خانم لیلی انور انجام داده و این اثر را به نظم و به صورت شعر ١۲ 
سیالبی بدون قافیه به زبان فرانسه برگردانده است. معادلی که خانم لیلی انور برای 
عنوان کتاب منطق الطیر استفاده کرده نیز نزدیک ترین معنا به آن چیزی است که 

در فارسی وجود دارد.
وی درباره اثر عطار بر ادبیات فرانسه گفت: لویی آراگون، شاعر بزرگ فرانسه 
در قرن بیستم، شعر بلندی درباره سیمرغ دارد که اقتباس از منطق الطیر است. آراگون 

در این شعر، از عطار نیز نام برده است.
ترجمه های وفادار به معنا و ترجمه های هماهنگ با مخاطب

محمود جعفری دهقی، رئیس انجمن ایرانشناسی، نیز به بررسی ترجمه آثار 
عطار در زبان انگلیسی پرداخت و گفت: یکی از نخستین ترجمه ها متعلق به جان 

هیندلی در اوایل قرن نوزدهم است.
در نیمه قرن نوزدهم نیز ادوارد فیتزجرالد که به دلیل ترجمه رباعیات خیام 
شهرت جهانی دارد، منطق الطیر را هم به انگلیسی ترجمه کرد؛ هرچند در این کار 
توفیق چندانی نیافت؛ زیرا فیتزجرالد کوشید محتوای منطق الطیر را با ذائقه مخاطبان 

غربی هماهنگ کند.

دبیرخانه جایزه کتاب سال الوند برگزیدگان سومین دوره این 
جایزه را در سه بخش معرفی کرد. 

 دبیرخانه جایزه کتاب سال الوند برگزیدگان این جایزه را به 
این شرح معرفی کرده است:

از میان نامزدهای این دوره به ترتیب حروف الفبا که عبارت 
بودند از: »از هر از گاه« مظاهر شهامت،  »از چه رنگی به تن؟ 
جمالی،  رزا  است«  کمتر  جاذبه  نیروی  »اینجا  پاشا،   «ابوالفضل 
»پاهای خواب رفته مترسک« مهدی عدالتی ، »ترانه های گمشده 
در کوچه های باد« محمود معتقدی،  »جنون دارد این دوچرخه« 
اهری،   کالهی  محمدباقر  دلتنگی«  با  »چرخ زدن  ضیایی،  ایرج 
»دیوارها آوار به دنیا می آیند« صابر سعدی پور، »سوسن« فاطمه 
ساالروند،  »عاشقانه های رنوی پیر قرمز« حمیدرضا شکارسری،  
»غم آغوشی« ترانه جامه بزرگی، »قی چی« از شهرام پوررستم  و 
»مین ها همیشه سر به زیرند« جمال بیگ، ضمن تقدیر از کتاب 
»ترانه های گمشده در کوچه های باد« محمود معتقدی، تندیس و 
لوح تقدیر این دوره به ایرج ضیایی با مجموعه شعر »جنون دارد 

این دوچرخه« اهدا می شود. 
برگزیده بخش »انجمن علمی نقد ادبی ایران«:

از میان تمام آثار بررسی شده توسط داوران انجمن، تندیس 
فاطمه ساالروند  از  به کتاب »سوسن«  این بخش  تقدیر  لوح  و 

تعلق می گیرد.
برگزیدگان بخش استانی ویژه شاعران استان همدان:

در این بخش و از میان آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه، یک 
تندیس و دو لوح سپاس به سه شاعر استان همدان تقدیم می شود. 

و  فعله گری  مریم  و  طراوتی توانا  مهدی  از  ویژه  سپاس  با 
تقدیم لوح تقدیر، تندیس جایزه به شادی صالحی تعلق می گیرد. 
در این بخش محمدسینا برنده هم به عنوان »شاعر امید« 

معرفی شد. 
داوری این دوره را در هر سه بخش قربان ولیئی )شاعر و 
عضو هئیت علمی دانشگاه زنجان(،  سیدمهدی طباطبایی )شاعر 
و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(، سیدعلی قاسم زاده 
)منتقد و عضو هیئت مدیره انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه امام 
خمینی )ره(، ابراهیم خدایار )رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران، 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس(، علیرضا بهرامی، محمد 
صارمی شهاب، حجت یحیوی و حسن گوهرپور برعهده داشتند.  

حسن گوهرپور دبیر این رویداد ادبی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد:  آیین پایانی سومین دوره جایزه که قرار بود اسفندماه ١۳۹۹ به 
صورت مجازی برگزار شود، به امید بهبود اوضاع در فروردین به 
تعویق افتاد، و با بررسی های هیئت اجرایی و هماهنگی های الزم 
برای برگزاری مراسم، مقرر شد تندیس های جایزه ۲٥ فروردین 
یاد عطار، طی مراسمی به  با روز گرامیداشت  ١۴۰۰ و همرمان 
محدودیت های  که  آن جایی  از  اما  شود،  اهدا  برگزیده  شاعران 
کرونایی باال گرفت و استان های کشور از جمله استان همدان و 
تهران )که اولی محل برگزاری دو دوره  گذشته جایزه و دومی محل 
دبیرخانه جایزه است( قرمز شدند، به جهت رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی برگزاری مراسم منتفی شد. 
او درباره روند برگزاری دوره سوم جایزه هم گفت: پیرو اعالم 
دبیرخانه، کتاب های شعری که سال ۹۸ منتشر شده بودند، توسط 

ناشر یا شاعر به دبیرخانه ارسال شدند. آثار رسیده در سه بخش به 
داوران تقدیم شدند و سپس بررسی ها آغاز شد. 

گوهرپور با اشاره به سه بخش جایزه گفت: همان طور که 
در اخبار و فراخوان هم ذکر شده بود، جایزه کتاب سال الوند سه 
بخش »جایزه کتاب سال الوند«، جایزه »انجمن علمی نقد ادبی 
ایران« و »شاعران استان همدان« دارد. این سه بخش به صورت 

کاماًل مجزا داوری و اجماع نظرها به دبیرخانه ارسال می شود. 
این عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران اعالم کرد: در این 
ایران  ادبی  نقد  علمی  انجمن  گذشته،  دوره  دو  مانند  هم  دوره 
بخشی مستقل در داوری های جایزه داشت که جا دارد در این جا 
از تالش های جناب آقای دکتر خدایار به عنوان رئیس انجمن که 
تالش دارد انجمن را وارد فضاهای جدیدی از گفتمان های حوزه 
ادبیات در کشور کند و همچنین داوران که همه از اعضای هیئت 

علمی دانشگاه های کشور هستند تشکر و قدردانی کنم. 
دبیر جایزه کتاب سال الوند در مورد بخش استانی هم گفت: 
بخش استانی جایزه هم توسط داوران استانی مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت. جایزه در بخش استانی یک »اتاق فکر« هم داشت که 
در این اتاق فکر،  برخی از شاعران استان از شهرستان های مختلف 
استان حضور داشتند و درباره انتخاب داوران و شیوه برگزاری و ... 
مشورت می دادند که جا دارد در این فرصت مراتب سپاسگزاری از 

این دوستان هم تقدیم شود. 
ابراهیم خدایار، رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران هم با اشاره 
به نقش نهادهای علمی دانشگاهی در شناسایی شاعران موفق و 
معرفی آنان به جامعه  مخاطب، حضور انجمن یادشده در سه دوره  

پیاپی این جایزه را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد نهاد 
شعر بتواند همچون گذشته عالوه بر ادای رسالت اجتماعی خود، 
در جلب توجه ذوق جامعه به سمت زیبایی های مندرج در زبان 

شعر نیز موفق عمل کند.
 او سپس گفت: درست است که در دهه های اخیر در ایران نیز 
همسو با تحوالت جهانی، شعر به نفع رمان در موضوع تاثیرگذاری 
اجتماعی عقب  نشسته است، اما هنوز هم به دلیل نوع تربیت ذوق 
ایرانیان، شعری که بتواند با انسان معاصر ایرانی هم نوایی کند و 
زبان عالیق وی باشد، بی تردید با اقبال مخاطبان مواجه خواهد شد 
و با فرصت هایی که دیگر هنرها )موسیقی، سینما و ...( در اختیار 
آن گذاشته اند، موثرتر از گذشته در جامعه حضور پیدا خواهد کرد.

 خدایار در پایان گفت: برای بنیانگذاران جایزه  الوند و نیز 
برندگان سومین دوره  این جایزه موفقیت روزافزون را آرزو دارم. 

در دوره نخست فرزاد آبادی برای مجموعه شعر »گفت و 
گو با تاریکی« جایزه کتاب سال الوند را دریافت کرد، همچنین 
تندیس جایزه به انتخاب انجمن علمی نقد ادبی به شاعر افغانستانی، 
سیدرضا محمدی، با مجموعه شعر »روح اندوهگین یک شاعر« 

تعلق گرفت.
شعر  مجموعه  با  سه دهی  فرامرز  هم  جایزه  دوم  دوره  در 
»فنجان شکسته در پاییز فروپاشی« در بخش »کتاب سال شعر 
با مجموعه شعر »سال های بی  الوند« و دکتر محمدرضا ترکی 
ایران«  ادبی  نقد  انجمن علمی  ترانگی« در بخش »جایزه ویژه 
معرفی شدند. از حسنا محمدزاده با کتاب »پری روز« نیز در این 

بخش تقدیر شد.

برگزيدگان »کتاب سال الوند« معرفی شدند
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از راست دکتر حسین کریمان و مجتبی مینوی در اوشان - تابستان ١۳۴7

ماِه مهر است
مهربان تر باش

نبی احمدی

ماِه مهر است، مهربان تر باش
سیِب لبنان، گالب قمصر باش

مثل باراِن اوِل پاییز 
پیِک لبخند  و بوسه تَر باش

پاک چون صبح گاِه کوهستان
دست  و رو شسته و معطر باش

مثل »تهمینه« باش با »رستم«
مثل »مارال« در »کلیدر« باش

زندگی بی  تو مرِگ  تدریجی ست
عشق را فرصت مکّرر باش
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مسافرآستانه و برون رفت از مشکالت

راه  تنها  مسافرآستانه  حسین 
برون رفت از رویدادهای ناگوار فرهنگ 
و هنر انقالب را تنظیم اساسنامه های 
و  دقیق  سیاستگذاری  های  درست، 
سلیقه  از  شدن  دور  و  آنها  پایداری 
شخصی مدیران تازه دانست. حسین 

مسافرآستانه دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر 
درباره رویدادهای جشنواره ای پس از انقالب و میزان موفقیت آنها گفت: 
جشنواره های انقالبی بسیاری پس از انقالب شکل گرفتند که امروزه دیگر 
نامی از آنها نیست. این جشنواره ها که معموال در دوره خود موفقیت هایی 
هم داشتند به سادگی فراموش شدند، چرا که برپایی آنها تداوم نداشت و 
اساسنامه ای مدون برای آنها تنظیم نشده بود. از طرفی هم تغییرات پیاپی 
مدیریت ها در سازمان های فرهنگی و هنری مربوطه به هر یک از جشنواره ها 
و رویدادها، لطمه ای جبران ناپذیر به آن جنبش های فرهنگی و هنری می زد.

سعید آقاخاني و پرداخت به قومیت ها

سعید آقاخانی کارگردان سریال 
نون.خ بعد از موفقیت این سریال در 
اولیه  آن گفت: طرح  نشست خبري 
بود  تهران  در  قصه ای  سریال  این 
را  قصه  حتما  دادم  پیشنهاد  من  اما 

درون یک قوم خارج تهران ببریم. براساس 
ُکرد  قوم  به  نسبت  شناختم  و  ظرفیت ها 
نیروی  از  استفاده  این اساس طراحی کردیم. تصمیم ما  بر  را  فیلمنامه 
انسانی شهرستان و بازیگران بومی بود. نیروهای انسانی داخل شهرستان ها 
بسیار خوب و قوی هستند و فقط به سرمایه گذار متخصص و کاربلد احتیاج 
دارند تا به درستی هدایت و اعتماد شوند. واقعیت این است که در سینما 
و تلویزیون کار کردن با افراد حرفه ای گاهی ناامیدکننده است چرا که 
همواره بحث پول و حاشیه مطرح است اما تازه کارها از این حیث بسیار 

با پشتکار و خالص هستند.

محمدرضا چراغعلي و مسابقه موسیقي

موسیقی  دیابی  استعدا مسابقه 
خود  داوران  هیات  جادویی  آوای 
رضا  اصفهانی،  محمد  و  شناخت  را 
رضا  خواجه امیری،  احسان  صادقی، 
یزدانی، علیرضا افکاری و فرزاد فرزین 

شدند.  معرفی  آن  مربی-داور  عنوان  به 
شاخص  آهنگساز  چراغعلی،  محمدرضا 
کشورمان که اخیرا در برنامه رادیویی یک دو صدا، داوری کرده، نظرش 
درباره برنامه های استعدادیابی در رادیو و تلویزیون این است: هنرمندان 
در شرایط کرونا می توانند برنامه هایی بسازند که باعث شوند مردم کمتر 
در بیرون از خانه و ماشین حاضر شوند . رادیو از این نظر که برد وسیعی 
دارد و برای همه مردم قابل دسترس است، می تواند با مردم ارتباط خوبی 
برقرار کند و از آنها بخواهد که کمتر در اجتماع ها شرکت کنند. ما اگر 

بتوانیم چنین برنامه هایی در رادیو بسازیم موفق می شویم.
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دنیای جوانان نشريه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضريب کیفی:  40

ساعد شهیلي در شهرک متوقف شد!

یی  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
شهرک، بنابر اعالم سازمان سینمایی 
مبنی بر وضعیت قرمز کشور متوقف 
علی  کارگردانی  به  فیلم  این  شد. 
حضرتی و تهیه کنندگی علی سرتیپی 
با توجه به وضعیت قرمز کشور در پی 

افزایش شیوع بیماری کرونا و اعالم سازمان 
سینمایی مبنی بر لزوم توقف فیلمبرداری  پروژه های سینمایی متوقف شد. 
فیلمبرداری شهرک پس از پشت سر گذاشتن پیش تولید ۴٥ روزه از حدود 
دو هفته قبل در لوکیشن های داخلی و خارجی در تهران آغاز شده بود. 
ساعد سهیلی، مهتاب ثروتی، کاظم سیاحی، شاهرخ فروتنیان، همایون 
فرشاد  سید  حاجی پور،  ساقی  ضرابی،  مرتضی  جاویدنیا،  رویا  ارشادی، 
هاشمی بازیگران این اثر هستند. حال مشخص نیست که وضعیت کرونا تا 
چه زماني در این شرایط باشد و فیلمبرداري این فیلم از چه زمان آغاز شود!
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این روزها و با موج جدید بیماري 
به  هنري  فعالیت هاي  دیگر  بار  کرونا 
تعطیلي کامل کشیده شده اند و در این 
ایجادشده  تک نفس هاي  همان  بین 
تا  گردید  قطع  دیگر  ر  با تر  تئا در 
راس  در  بازهم  تئاتري  هنرمندان 
بگیرند.  ر  قرا آسیب دیده  هنرمندان 
با  و  پیش  چندي  که  است  جالب  اما 
قدیمي  تله تئاترهاي  از  بعضي  پخش 
تئاتر  اهالي  از  بسیاري  تلویزیون،  از 
پیشکسوتان  و  کهنه کاران  خصوصا 
کردند  میدواري  ا ز  برا ا عرصه  این 
مناسب  شرایط  شدن  فراهم  با  که 
که  هستند  حاضر  تلویزیون  سوي  از 
بپردازند  جدید  تله تئاترهاي  تولید  به 
شد  رها  نیمه کاره  موضوع  این  ولي 
دیگر  مدتي  از  بعد  طرفین  گویا  و 
نبودند.  یکدیگر  با  همکاري  فکر  به 
حاال بار دیگر به نظر مي رسد که تنها 
تولید  تئاتري هاي  براي  فعالیت  راه 
که  گودرزی  شکرخدا  است.  تله تئاتر 

به  تئاتر  عرصه  پیشکسوتان  از  یکي 
شمار مي رود، با ابراز نگرانی از شرایط 
نابسامان بسیاری از فعاالن عرصه هنر 
به ویژه تئاتر، از راه اندازی شورایی در 
ویژه  به  تله تئاتر  تولید  برای  تلویزیون 

در مراکز استان خبر داد.
و  نویسنده  گودرزی،  شکرخدا 
این  فعالیت  درباره  تئاتر  کارگردان 
گفت:  جوانان  دنیاي  به  خود  روزهای 
جدید  نمایشنامه   ۲ مدت  این  در  من 
نهایی  ویرایش  هنوز  ولی  نوشته ام 
از  یکی  نام  است.  نشده  انجام  آنها 
دیگری  برای  ولی  است  اوردوز  آنها 
ضمن  نکرده ام.  انتخاب  اسمی  هنوز 
کردن  روبه راه  مشغول  االن  اینکه 
مجموعه شعر جدیدم با نام من شاعر 
کودکی هایم هستم، هم هستم که باید 
ولی  می رساندم  ناشر  دست  به  را  آن 
در  موجود  شرایط  خاطر  به  متاسفانه 

پی موج کرونا امکانپذیر نشد.
در  انتظامی  استاد  خانه موزه  مدیر 
پاسخ به این سوال که این تماشاخانه از 
زمان شیوع ویروس کرونا بازگشایی نشده 

و آیا قصد بازگشایی آن را پس از بهبود 
شرایط دارید یا خیر؟ توضیح داد: تماشاخانه 
ما در سطح نیست و چند پله پایین می خورد 
و به همین خاطر نگران وضعیت تهویه آن 
هستیم. تهویه سالن آنقدر مناسب نیست 
که من بخواهم این خطر را بپذیرم. این 
تماشاخانه با این وضعیت احتماال تا پایان 

کرونا بسته می ماند.
نمایش  اجرای  درباره  گودرزی 
در سال جاری عنوان کرد: من پروژه 
تاالر  به  را  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
وحدت و نمایش به نام گل را هم به 
سالن اصلی تئاتر شهر پیشنهاد داده ام. 
برویم  اجرا   ١۴۰۰ سال  بود  قرار  ما 
ولی با توجه به وضعیت کرونا به نظر 
می رسد امکانپذیر نیست. فعال منتظریم 
تا  می افتد  اتفاق  گشایشی  آیا  ببینیم 
برویم  اجرا  وحدت  تاالر  در  بتوانیم 
خواجه  نمایش  اداری  مراحل  نه!؟  یا 
اگر  و  شده  انجام  طوسی  نصیرالدین 
به ما نوبت اجرا بدهند باید آن را روی 
بزرگ  نمایش  این یک  ببریم.  صحنه 
است و در حالت عادی هم ممکن است 

کارهای  باشد.  نداشته  مالی  بازگشت 
ولی  دارند  اجرا  امکان  کم شخصیت 
این کار بسیار بزرگ است و به همین 
خاطر می گویم شرایط کرونا نمی تواند 

پاسخگوی مالی آن باشد.
روزهای  اینکه  به  اشاره  با  او 
درباره  می گذرد،  هنرمندان  بر  سختی 
 : گفت تر  تئا ن  ا مند هنر ضعیت  و
هنرمندان تئاتر بیش از هر زمان دیگر 
نیاز به حمایت دولت دارند . این حمایت، 
صدقه دادن نیست. هنرمندان در این 
جامعه  به  را  نشاط  می توانند  شرایط 
بیاورند ولی دولت باید پا پیش بگذارد 
و حمایت کند. یک تعداد از هنرمندان 
ضربه  مدت  این  در  و  هستند  چهره 
زیادی ندیده اند ولی این شرایط برای 
است.  نگران کننده  هنرمندان  بیشتر 
بسیاری از این بچه ها حتی نمی توانند 
کنند  پرداخت  هم  را  خانه شان  کرایه 
ساده شان  سرماخوردگی  هزینه  در  و 
احساس  ید  با دولت  نند.  می ما هم 
در  هنرمندان  کند.  بیشتری  مسئولیت 
شرایط خوب می توانند به جامعه روحیه 

با فعالیت اجتماعی زنده  بدهند. آدمی 
را  جامعه  کرونا  حاضر  حال  در  است. 
فیلم  هر  تولید  برای  است.  کرده  فلج 
صرف  زیادی  هزینه های  سینمایی 
سینما  سالن های  که  اآلن  می شود. 
بسته شده اند صاحبان این فیلم ها باید 
چه کار کنند؟ آیا فروش آنالین می تواند 
میلیاردی  هزینه های  آن  جوابگوی 
پروژه های سینمایی  از  بسیاری  باشد؟ 
با عوامل  نتوانسته اند  هستند که هنوز 

خودشان تسویه کنند.
تولید  درباره  گودرزی  شکرخدا 
ما  گفت:  هم  تلویزیون  در  تله تئاتر 
خوشبختانه در صدا و سیما یک شورایی 
تولید  به  است  قرار  که  انداخته ایم  راه 
فعالیت  شورا  این  شود.  منجر  تئاتر 
خودش را شروع کرده و االن دنبال این 
هستیم که به سرعت یک شیوه نامه ای 
را برای ابالغ به مراکز استان ها تدوین 
تئاتر  درد  به  بیشتر  فعالیت  این  کنیم. 
بیایند  آن ها  که  می خورد  شهرستان ها 
به  ا  ر تله فیلم ها  هزینه  ز  ا بخشی 
کار  این  بدهند.  اختصاص  تله تئاترها 

مرکز  با  و  کرده ایم  قطعی  تقریبا  را 
است.  شده  صحبت  استان ها  سیمای 

من نیز دبیر این شورا هستم.
وی در پایان صحبت هاي خود بار 
دیگر به وضعیت صداوسیما اشاره کرد 
شبکه  خصوصا  و  صداوسیما  گفت:  و 

چهار با تولید تله تئاتر می تواند به تئاتر 
تهران و گروه هایی که در تهران هستند 
کمک کند. من با آقای حمید شاه آبادی 
معاون سیما صحبت کردم. ایشان قبال 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری  معاون 
وضعیت  ز  ا حتما  و  بودند  اسالمی 

تئاتر و بچه های تئاتر اطالع دارند. ما 
امیدواریم کارهای اولیه در ۶ماه نخست 
امسال انجام شود تا در ۶ماه دوم تولید 
داشته باشیم. امیدوارم این اتفاق برای 
مراکز استان ها بیفتد. برای تهران هم 

نیاز است که این کار انجام شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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ز  و ر ن  ا یر ا سینمای  ه  ز مو
گذشته و همزمان با زادروز زنده یاد 
ز  ا بخشی  ز  ر و کشا علی  محمد
گفتگوی تاریخ شفاهی این هنرمند 
پیشکسوت و نامدار را منتشر کرد. 
صحبت هایي که به مانند گنجینه اي 
و  مي ماند  خاطرات  و  تجربیات  از 

باید سال ها از آن درس گرفت.
در  کشاورز  محمدعلی  استاد 
به  اشاره  با  صحبت هایش  ابتدای 
سال  گفت:  خود  کودکی  دوران 
آمدم، پدرم  دنیا  به  ١۳۰۹ در جلفا 
ما  زندگی  و  بود  آنجا  کدخدای 
زمانیکه  می گذشت.  کشاورزی  از 
تهران  به  خانواده  با  گرفتم  دیپلم 
رشته  دانشگاه  در  من  و  آمدیم 
پزشکی امتحان دادم و قبول شدم 
کالبدشکافی  موقع  می آید  یادم  و 
کار  این  برای  من  شدم  متوجه 
پزشکی  رشته  از  و  نیستم  مناسب 
انصراف دادم. در روزنامه اطالعات 
هنرستان بازیگری اعالم کرده بود 
که هنرجو با مدرک دیپلم می پذیرد 
که من امتحان دادم و قبول شدم و 

وارد دنیای بازیگری شدم.
وی درباره اهمیت نقش برای 
معتقدم  من  داد:  ادامه  بازیگر  یک 
دارد  معنا  کوچک  و  بزرگ  بازیگر 
اهمیت  بزرگ  و  کوچک  نقش  و 
ندارد و یک بازیگر وقتی نقشی را 
نمی تواند بازی کند نباید مسئولیت 
آن را بپذیرد و باید میدان را برای 
را  آن  تا  کند  باز  دیگری  بازیگر 

ایفا کند.
ناصر  درباره  کشاورز  استاد 
و  تجزیه  کرد:  بیان  نیز  تقوایی 
نقش  درباره  تقوایی  که  تحلیلی 
که  طنزی  و  حیرت انگیز  می کرد 
من  برای  داشت  وجود  او  خود  در 
متاسفم  است.  بوده  جالب  همیشه 
کم  تجربه  همه  این  با  ایشان  که 

کار می کند.
با  خود  همکاری  درباره  وی 
زنده یاد عباس کیارستمی نیز اظهار 
کرد: کیارستمی هیچوقت در آثارش 

با بازیگر حرفه ای کار نکرده بود، اما 
من در طعم گیالس با او کار کردم. 
کیارستمی کارگردان بسیار توانایی 
بود و سبک مخصوص به خودش را 
داشت به همین دلیل هر بازیگری 
او  فیلم های  در  تا  بود  عالقمند 
ایفای نقش داشته باشد. در دوره ای 
برخی ها سبک او را تقلید می کردند 
اما فن اصلی کار او را نمی دانستند 
زیرا او روش های منحصر به خودش 
را داشت. کیارستمی همچنین دید 
داشت،  تصویر  درباره  خوبی  بسیار 
می شناخت  خوب  خیلی  را  سینما 
قبل  که  است  این  مهم  مسئله  و 
به  مدت ها  فیلمش  هر  ساخت  از 
دنبال لوکیشن می گشت و بر اساس 

لوکیشن متنش را می نوشت.
بخش  ر  د ز  ر و کشا د  ستا ا
که  خود  صحبت هاي  از  دیگري 
رسیده  ثبت  به  سینما  موزه  در 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  است، 
سینمای  در  اشکاالت  مهمترین 
قبول  را  یکدیگر  که  است  این  ما 

فرهنگ  با  اگر  درحالی که  نداریم 
باید  غنی مان به خوبی آشنا باشیم 
کشورمان  فرهنگ  پیشبرد  برای 

زحمت بکشیم.
عالقمند  جوانان  درباره  وی 
بیان  نیز  زیگری  با و  سینما  به 
جوان هایی  به  من  توصیه  داشت: 
که می خواهند وارد بازیگری شوند 
دنبال  به  ابتدا  در  که  است  این 
فرهنگ  و  بروند  حرفه  این  دانش 
له  سا ر  هزا چند  که  یران  ا غنی 
است را مطالعه کنند و توجه داشته 
 ۲٥۰۰ مثال،  عنوان  به  که  باشند 
تخت  برای  هنرمندان  پیش  سال 
جمشید و نقش رستم چه زحماتی 
کار  سنگ ها  روی  بر  و  کشیدند 
که  برجسته ای  نقش های  کردند. 
همان  به  هنوز  سال ها  ز  ا بعد 
امر  این  و  است  مانده  باقی  شکل 
آن  فرمانروایان  به حساب  نباید  را 
زمان بگذاریم بلکه باید به حساب 
زحمات  که  بگذاریم  هنرمندانی 
اسمی  متاسفانه  و  کشیدند  زیادی 

بشری  تاریخ  در  اما  نیست  آنها  از 
ر  ندگا ما همیشه  برای  ثارشان  آ

شده است.
کشاورز با اشاره به هزاردستان 
که یکي از ماندگارترین آثار هنري 
در کشورمان به شمار مي رود گفت: 
فیلم  این  در  نقش  ایفای  برای 
کردم، صحبت های  زیادی  مطالعه 
شهر  جنوب  جاهل های  با  زیادی 
داشتم و برای گریم و لباس با علی 
تا به  حاتمی خیلی صحبت کردیم 
یک توافقی رسیدیم و خوشبختانه 
حاتمی  شد.  دیده  خوب  نقش  این 
به  را  نقش  برای هزاردستان ۳-۲ 
من پیشنهاد داد و من گفتم نقش 
شعبان استخوانی را می خواهم زیرا 
با این نقش می خواهم تجربه جدید 
بدست آورم و دالیلم را هم برایش 
توضیح دادم و او نیز پذیرفت. من 
شعبان استخوانی را به عنوان یک 
شخصیت بد نشناختم. زیرا شعبان 
آن  در  که  است  آدم هایی  از  یکی 

جامعه سوخته بود. 
زندگی  برای خودش یک  او   
می کرد  جمع  استخوان  داشت، 
از  و  می کرد  درست  سریشون  و 
می کرد  ارتزاق  سریشون  فروختن 
و ناخوداگاه وارد ماجرایی شده بود. 
نسبت  باید  انسان ها  معتقدم  من 
وارد  تا  باشند  آگاه  خود  شرایط  به 
اتفاقات بد نشوند. همه ما می دانیم 
می  دنیا  به  زمانیکه  انسان ها  که 
آیند شرور، آدمکش و قاتل نیستند، 
انسان های پاکی  همه در بدو تولد 
را  آنها  جامعه  شرایط  اما  هستند 

تغییر می دهد.
وی با اشاره به اینکه در تمام 
به  حاتمی  علی  زنده یاد  فیلم های 
کرده  بازی  واشنگتن  حاجی  جز 
زمانی که حاتمی  یادآور شد:  است، 
بسازد  را  تختی  فیلم  می خواست 
پیشنهاد نقش مربی تختی را به من 
داد اما به حاتمی گفتم این فیلم را 
نساز و بگذار تختی همان اسطوره 

که هست باقی بماند!
مه  ا د ا ر  د ز  ر و کشا د  ستا ا
صحبت ۀایش بیان داشت: بزرگترین 

نها  آ هستند  تماشاگران  منتقدها 
می بینند،  را  من  خیابان ها  در  که 
نقش ها  درباره  و  می کنند  محاکمه 
سوال می کنند و این موضوع برای 

من بسیار ارزشمند است.
بازیگر  کار  اینکه  بیان  با  وی 
است،  عارفانه  ریاضت  نوع  یک 
وارد  می خواهد  که  فردی  گفت: 
باشد  عارف  باید  شود،  بازیگری 
نبرد  لذت  کار  از  کسی  اگر  زیرا 
بازیگر هم دیده نمی شود.قطعا اگر 
به  حاتمی  علی  مثل  کارگردانی 
مورد  کارش  نداشت  اعتقاد  کارش 
اقبال قرار نمی گرفت. البته من در 
وهله اول برای خودم بازی می کنم 
و بعد برای مردم. در همه ایران من 
را به عنوان اسداهلل خان پدرساالر 
می شناسند و برای این نقش تشکر 
می کنند. اینها همه از جمله مواردی 
است که باید درباره آن تحقیق شود 
که چطور یک فیلم یا سریال تا این 
حد در بین مردم مورد استقبال قرار 

می گیرد.
بخش  ر  د ز  ر و کشا د  ستا ا
درباره  صحبت هایش  از  دیگري 
کرد:  خاطرنشان  پدرساالر  سریال 
من  برای  که  چیزی  پدرساالر  در 
احترام  که  بود  این  داشت  اهمیت 
و  بود  عطف  نقطه  خانواده  در  زن 
به  نسبت  )اسداهلل خان(  آدم  این 
همسرش احترام زیادی قائل بود و 
هیچوقت صدایش را روی همسرش 

بلند نمی کرد.
کابوس  ینکه  ا بیان  با  وی 
خود  محاکمه  به  است  وحشتناکی 
نشستن که از بار گناه کاستن، گفت: 
هر فیلمی که بازی می کنم خودم را 
که  کاری  آیا  که  می کنم  محاکمه 
کردم درست بوده و هیچوقت سعی 

نمی کنم خودم را تبرئه کنم.
کشاورز  محمدعلی  زنده یاد 
هنرمند  کار  داشت:  بیان  پایان  در 
کره  روی  انسان های  بین  آشتی 
زمین و صداقت و راستی بین جامعه 
بشری است. حاصل عمرم ۳ سخن 
بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، 
سوختم و کمال در سوختگی است.

خاطره بازي با زنده ياد استاد محمدعلي کشاورز

فردی که می خواهد وارد بازیگری شود، باید عارف باشد


