
اولین ماه سال 1400 از دیدگاه یک کارشناس اقتصادی؛

فروردین؛ بدترین ماه معامالتی بازار سرمایه 

طبق ارزیابی دو منبع غربی، صادرات نفت ایران از 
ابتدای آوریل تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

در سطح باالیی مانده است.
صادرات نفت ایران از اواخر سال ۲۰۲۰ با وجود ادامه تحریمهای 
آمریکا که از سوی دولت ترامپ وضع شده اند، رشد کرده است. دولت 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا که در ژانویه بر سر کار آمد، بازگشت 

به مسیر دیپلماسی را پیشنهاد کرد که ترامپ رها کرده بود.
صنعت نفت به دقت به سطح صادرات نفت ایران چشم دوخته 
که در صورت رشد سریع ممکن است توازن بازار جهانی را دستخوش 
تغییر کند. در گذشته، سایر صادرکنندگان نفت اوپک برای تعدیل تاثیر 
بازگشت صادرات نفت ایران روی قیمتها، تولیدشان را کاهش داده بودند.
صفحه3

رییس قوه قضاییه:

باید دادسرایی برای »کارنکنان«
 ایجاد کنیم!

بهای فعلی مسکن، واقعی نیست! 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
واقعی  قیمت  مسکن،  فعلی  بهای  اینکه 
نیست و حباب زیادی دارد. گفت: روند نزولی 
که در بارار ارز و طال آغاز شده است، تاثیر مثبتی در 

شکست حباب مسکن دارد.
قیمت  انداز  چشم  درباره  محمودزاده  محمود 
مسکن گفت: مسکن به یک  کاالی سرمایه ای تبدیل 
شده است و همزمان با بازار رقیب رشد کرده که باعث 

شده تا قیمت های فعلی، واقعی نباشد.
قیمت  شهرساری  و  راه  وزیر  معاون  گفته  به 
مصالح  قیمت  افزایش  برابر  چندین  مسکن  کنونی 
ساختمانی رشد داشته که ناشی از رقابت با بازارهای 

موازی وتاثیرگذار است.
صفحه3

  مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم : 

افزایش چشمگیر تولید گاز اتان پاالیشگاه ایالم 
در سال جهش تولید

4
حقوق سربازان 1میلیون و پانصد منطقه عادی،4 میلیون منطقه عملیاتی

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
افخمي: واقعیت ها 

را مي گويم و 
درباره حرف هايم 

مطالعه مي كنم

5کسب و کار
رقیبان میگويند؛ 
ما سرويسی مثل 
زرين پال هستیم 

نک 1با

چندروز مانده به ماه رمضان اعالم شد كه سريال مستندگونه 
تلخ  اتفاقات  برخي  به  كه  افخمي  بهروز  ساخته  برق  و  رعد 
سال هاي اخير كشور مانند سيل پرداخته بود، قرار است سريال 
مناسبتي شبكه پنج باشد ولي درنهايت با شروع ماه رمضان 
اين اتفاق رخ نداد و پخش اين سريال فعال منتفي شده است.

در  هستند.  زرين پال  بنيانگذاران  اميری  علی  و  مصطفی 
حقيقت زرين پال گل سر سبد شركت سامان سيستمز به 
حساب می آيد و چند سرويس ريز و درشت ديگر هم دارند 
كه كمتر به گوش تان خورده است. علی برادر بزرگ تر است 

اما ديرتر وارد جمع سامان سيستمی ها شده

 مديرعامل بانک صادرات ايران گفت: بانک صادرات ايران دهه اول قرن 
١٥ را با شيوه ای ديگری طی خواهد كرد و همچنان بانكی پيشرو باقی 
خواهد ماند. سال ١٤٠٠ سال ويژه ای برای بانک صادرات ايران است 
و بر اساس مطالعات انجام شده، برنامه های ويژه ای برای حضور جدی تر 
بانک متناسب با تغييرات در سبک زندگی مردم تهيه شده و نيازهای 

جديد با شيوه های جديد پاسخ داده خواهد شد.

رونمايی از شعبه های 
قرن جديد بانک 

صادرات ايران

رويترز: فروش نفت ايران به رغم تحريم ها ادامه دارد تابستانی بسیار سخت
 پیش روی صنعت برق است

به گزارش پایگاه خبری شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
سخت  امسال  تابستان  افزود:  مهر  رخشانی  غالمعلی  ایران)توانیر(،  برق  یروی  ن
نیست، بسیار سخت است چرا که عالوه بر کاهش بارندگی ها و محدودتر شدن 
کرونایی  شرایط  دما،  افزایش  شاهد  آبی،  برق  های  نیروگاه  پتانسیل  از  ستفاده  ا
تا تراز  ارز هستیم که همگی باعث شده  از برق برای استخراج رمز  کشور، استفاده غیرمجاز 

تولید و مصرف بهم خورده و منفی باشد.
صفحه 3

وزیر آموزش و پرورش درباره واکسیناسـیون 
معلمـاِن بیمـار بیان کـرد: طبـق اولویت هایی که 
بـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا اعـالم می کنند، 
واکسیناسـیون انجـام خواهـد شـد و مـا نیـز متقاضـی قرار 

گرفتـن فرهنگیـان در اولویت واکسیناسـیون هسـتیم.
“محسـن حاجـی میرزایـی« وزیـر آمـوزش و پرورش 

آمـوزان  دانـش  و  بیمـار  معلمـان  واکسیناسـیوِن  بـاره  ر د
پیشـنهاد  کلـی  طـور  بـه  مـا  داشـت:  اظهـار  ـتثنایی  س ا
واکسیناسـیون را مطـرح کرده ایـم، امـا بایـد در سـتاد ملـی 
مقابلـه بـا کرونـا بررسـی و سـپس نتیجـه آن بـه مـا اعالم 

 . د و ش
صفحه ۲

فرهنگیان در اولويت واكسیناسیون قرار بگیرند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 مدیرعامـل بانک صـادرات ایران 
گفـت: بانک صـادرات ایـران دهه اول 
قـرن ١٥ را بـا شـیوه ای دیگـری طـی 
خواهـد کـرد و همچنان بانکی پیشـرو 
باقـی خواهـد ماند. سـال ١٤۰۰ سـال 
ویـژه ای بـرای بانـک صـادرات ایـران 
اسـت و بـر اسـاس مطالعـات انجـام 
شـده، برنامه های ویـژه ای برای حضور 
جدی تـر بانـک متناسـب بـا تغییـرات 
در سـبک زندگـی مـردم تهیـه شـده 
و نیازهـای جدیـد بـا شـیوه های جدید 

پاسـخ داده خواهد شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی بانک 
صـادرات ایـران، حجت الـه صیـدی در 
نشسـت تبیین و تشـریح کلیات برنامه، 
بودجـه و اقدامـات کلیدی سـال ١٤۰۰ 
ایـن بانـک بـا بیـان مطلـب یاد شـده، 
گفـت: طبـق مطالعـات سـبک زندگی، 
تغییـرات قابـل توجهـی در ایـن زمینه 
پدیـد آمـده کـه پیشـرفت در فنـاوری، 
تغییـرات تکنولـوژی و شـیوع بیمـاری 
کرونا نیز به این روند سـرعت بخشـیده 
اسـت. در منطـق اقتصـادی و بازارهـا، 
نـوع زندگـی مردم به صـورت عینی، از 
بعـد مالـی و اجتماعی حتما بـا تغییرات 
قابـل مالحظـه ای همـراه خواهـد بود. 
مـردم هر طـور که زندگـی کنند بانک 
جایـی در کنـار آنها حضـور دارد و باید 
خدمـات مهمـی بـه آنهـا ارائـه دهـد. 
دریافـت، پرداخـت، خدمـات اعتبـاری 
و ... بایـد بـه نحـو متناسـبی بـه مردم 
ارائـه شـود. همچنین نقـش مهم بانک 
مدیریـت ثـروت بـرای مـردم اسـت و 
ایـن نقـش بانک را بـا تغییـرات جدید 

دشـوار تر می کنـد.
مدیرعامـل بانک صـادرات ایران 
افـزود: حـذف تدریجـی اسـکناس و 
مسـکوک سـرعت باالیـی بـه خـود 
گرفتـه و کارت هـای اعتبـاری بیشـتر 
مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد. کارت ها 
د و  ـه مـرور حـذف می شـون ب یـز  ن
معامـالت و تراکنش هـا چنـد بعـدی 
خواهـد شـد. شـیوه های قبلـی بـه 
تاریـخ پیوسـته اند و بانـک صـادرات 
ایـران بایـد دهـه اول قـرن ١٥ را بـا 
شـیوه های دیگـری طـی کنـد. نـوع 
درآمـد مردم، تغییر سـبک زندگی، نوع 
آمـوزش، مسـافرت و خریـد و فـروش 
موجـب شـده تـا شـیوه های متفاوتـی 
بـرای ارائـه خدمـات بانکـی مـد نظـر 
قـرار گیـرد. بانـک صـادرات ایـران در 
دهـه اول ایـن قـرن و بیـن سـال های 
١٤۰۰ تـا ١٤١۰ بانکـی پیشـرو خواهد 
مانـد تـا بـا شـیوه های نـو بـه نیازهای 

روز پاسـخ دهـد. بـرای ایـن منظور در 
بانـک صادرات ایـران برنامه ای تعریف 
شـده اسـت. بانـک بـرای موفقیـت در 
اجـرای ایـن برنامه نیازمنـد ثبات مالی 
و سـازمانی خاصـی اسـت. اصـالح 
سـاختار مالـی از سـال ٩٧ آغـاز شـده 
و همچنـان بـا دریافـت بخشـی از 
مطالبـات از دولـت از محـل دریافـت 
سـهام بـا ارزش بورسـی در آخریـن 
روزهـای سـال گذشـته ادامـه یافتـه 
اسـت. البتـه ایـن موفقیت هـا تنهـا در 
قالـب جـذب منابـع ارزان قیمت تحقق 
نیافتـه بلکـه  وصول مطالبات و ترکیب 
بهینـه منابع در سـال های ٩٧ و ٩٨ نیز 

در ایـن جهـت موثـر بـوده اسـت. 
صیـدی اظهار کـرد: قصـد داریم 
بـا توسـل بـه امیرالمومنیـن علـی )ع( 
١١۰ شـعبه جدیـد از میان شـعب فعلی 
را بـا رویکـرد نویـن بـه قرن نـو افتتاح 
کنیـم. برای ایـن منظور نیاز اسـت که 
بـا دقت و بـه طور جـدی و همه جانبه 
عمـل کنیـم. بـه ایـن ترتیب شـعب نو 
پدیـد بانـک صـادرات ایران بـا ماهیت 
شـعب یک بانک جدید قرن پانزدهمی 

در عیـد غدیـر متولد خواهند شـد. 
وی بـا بیـان اینکـه برنامـه جدی 
بانـک صـادرات ایـران در سـال جاری 
ادامـه اصالح سـاختار مالی و سـازمانی 
اسـت، اظهـار کـرد: منظـور از اصـالح 
سـاختار سـازمانی توانمند تـر شـدن 
نیروهـا و افزایـش بهـره وری سـتاد 
و صـف بـرای روان تـر انجـام شـدن 

کارهاسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه تـالش همه 
کارکنان بانک در سـال گذشـته موجب 

وقـوع یـک شـاهکار در جـذب منابـع 
بـرای بانک شـد، افزود: بـرای افزایش 
سـهم بـازار بانک به بـاالی ١۰ درصد، 
فزایـش منابـع  برنامه ریـزی بـرای ا
تـا ٥١٥ هـزار میلیـارد تومـان انجـام 
شـده اسـت و بـا افزایـش سـهم بانک 
بـه بـاالی ١۰ درصـد، بانـک جایـگاه 
مناسـب خود را پیـدا خواهد کرد. کاری 
کـه از سـال ٩٨ بـا تـالش واحدهـای 
اعتبـاری آغـاز شـده، بحـث زنجیـره 
تامیـن مالـی اسـت کـه  همـه خدمات 
مورد نیاز مشـتریان را پوشـش می دهد.

مدیرعامـل بانک صـادرات ایران 
همچنیـن اصـالح سـاختار مالـی و 
افزایش درآمدهـای کارمزدی، افزایش 
درآمـد عملیـات ارزی، کاهـش بهـای 
تمـام شـده پـول، کار ویـژه بـر روی 
مدیریـت نقدینگـی و رعایـت حد مجاز 
تسـهیالت، تناسـب منابـع و مصـارف، 
مدیریـت منطقـی هزینه هـای عمومی 
و اداری، عملیـات ارزی شـعب خارج از 
کشـور و کاهش مطالبـات غیرجاری را 
به عنـوان اقدامات اساسـی مورد تاکید 
قـرار داد.وی اراده بانـک بـرای فروش 
امـوال مـازاد را نیز یادآور شـد و گفت: 
امـوال و امـالک مـازاد بایـد فروختـه 
شـده و دارایی هـای بانـک مولـد شـود 
و نبایـد تنهـا هزینـه صرف آنهـا کنیم. 
مدیرعامـل بانک صـادرات ایران 
ارتقای سـاختار بانک در سـال ١٤۰۰ را 
نیز مورد اشـاره قـرار داد و گفت: بانک 
صـادرات ایران در موقعیتی رو به رشـد 
اسـت و از نظر ساختاری و نرم  افزاری، 

حرکتـی برنامه محور دارد. 
وی وجـود بسـته سیاسـت های 

اعتبـاری و تنـوع محصـوالت در بانک 
صـادرات ایـران را خاطرنشـان کـرد و 
افـزود: بـرای ارائـه انواع خدمـات مالی 
و بانکـی ظرفیت هـا و قابلیت هـای 
مناسـبی ایجـاد شـده و همـه شـرایط 
بـرای ارائه خدمات متنوع به مشـتریان 
فراهم اسـت. طـرح »محیا« کـه اخیرا 
رونمایی شـد و بازتاب بسـیار خوبی نیز 
در فضـای اقتصـادی کشـور بـه همراه 
داشـت، تـوان بانـک را بـرای وصـول 
مطالبـات و احیـای واحدهـای تولیدی 

افزایـش داده اسـت.
صیـدی بـا بیـان اینکـه سـال 
٩٩ سـال بسـیار مهمـی بـرای ارتقای 
سـهم بـازار بانـک صـادرات ایـران 
بـود و موجـب شـد تـا جایـگاه بانـک 
تثبیـت شـده و به سـود برسـد، از تهیه 
پیش نویـس صورت هـای مالـی سـال 
٩٩ بـرای برگزاری موفق مجمع سـال 

مالـی گذشـته بانـک خبـر داد.
مدیرعامـل بانک صـادرات ایران 
افزود: در تالشیم تا در نیمه اول تیرماه 
مجمـع را برگـزار کنیـم اگرچـه ممکن 
اسـت زمـان آن قدری بـه عقب تر هم 
بـرود. صیدی بر لـزوم رعایت قوانین و 
مقـررات در بانک صـادرات ایران تاکید 
کـرد و افـزود: افتخـار می کنیـم کـه با 
رعایـت قوانیـن و مقـررات، نـرخ سـود 
سـپرده، حـد پیش دریافـت اعتبـارات 
اسـنادی ریالـی، کارمزدها و بهداشـت 
اعتبـاری توانسـته ایم بانـک صـادرات 
ایـران را ارتقـا دهیـم. توجـه ویـژه بـه 
رعایـت قوانیـن و مقـررات موجـب 
خواهـد شـد تـا در بلندمـدت بانـک 

صـادرات ایـران برنده باشـد.

حجت اله صیدی خبر داد:

رونمایی از شعبه های قرن جدید بانک صادرات ایران

صفحه 3
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نماینده مردم آمل در مجلس:
به  هم  ها  بانک  مطالبات  کنند،  می  تعطیل  را  بازار  گر  ا

تعویق بیفتد
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به لزوم به تعویق 
انداختن دریافت مطالبات مالی از کسبه و مغازه داران، عنوان کرد: اگر قرار است 
دریافت  یعنی  شوند،  تعطیل  باید  هم  بانک  شود  تعطیل  بازار  و  کارها  و  کسب 

مطالبات مالی باید به تعویق بیفتد.
رضا حاجی پور، با اشاره به شرایط نامساعد کرونایی در کشور عنوان کرد: 
اتفاقی در حال رخ دادن است؟ به وضعیت  متاسفانه شرایط مساعد نیست، چه 
کشورهای همسایه چون عراق نگاهی بیندازید واقعا نمی دانیم چرا در ایران چنین 

وضعیتی را شاهد هستیم.
وی افزود: به هر شکل موضوعی که روشن است این می باشد که همه ما 
باید به رعایت پروتکل های اجتماعی و توجه هرچه بیشتر به توصیه های ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اهتمام بورزیم، اگرچه متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم 
بسیاری از این موارد رعایت نمی شود، برای مثال به تشکیل صف های مختلف 
و ترددها نگاهی بیندازید.نماینده مردم آمل تاکید کرد: به هر شکل دولت باید به 
فکر اقدامی اساسی باشد، وقتی یک کاسب و مغازه دار باید اجاره مغازه بدهد، جنس 
خریده و چک صادر کرده است، چگونه شغل خود را تعطیل کند؟ اگر قرار است 
کسب و کارها و بازار تعطیل شود بانک هم باید تعطیل شوند، یعنی دریافت مطالبات 
مالی باید به تعویق بیفتد، این امر باید در حوزه مالیات ها از سوی دولت هم مورد 
توجه باشد یعنی صرفا پس از چند روز بازگشایی مغازه ها مطالبات مالیاتی خود را 
مطرح نکند و از کسبه حمایت کنند، از سوی دیگر خود مردم یعنی صاحب خانه 
و یا صاحب مغازه ها هم باید برای دریافت اجاره مراعات مستاجر را داشته باشند.

وی اضافه کرد: در واقع این موضوع یک زنجیره است، مغازه دار، ادارات، 
متصل  بهم  خودرو  قطعات یک  همه همچون  مستاجر  و  موجر  و  دولت  انک،  ب
هستند، هر کدام بر دیگری تاثیر می گذارند، اگر قرار است یک مهره از حرکت 
بایستد دیگر مهره ها نیز باید از حرکت بایستند، در حوزه مطالبات مالی هم باید 
با انسانیت به هم رحم کنیم و در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم، تا با امید به 
خدا این شرایط را کنترل کنیم و به یک وضعیت سالم و امن در حوزه بهداشت 

و درمان دست پیدا کنیم.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس:
ملت  حمایت  و  اعتماد  مورد  کننده  مذاکره  تیم  عضای  ا

ایران هستند
سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی با بیان اینکه اعضای تیم مذاکره کننده 
مورد حمایت ملت ایران هستند، گفت: اگرچه سلیقه ها و نظریات متفاوتی در کشور 
وجود دارد، اما برای تامین منافع کشور یکصدا از مذاکره کنندگان حمایت می کنیم.

غالمرضا نوری قزلجه با اشاره به برخی اظهارات و تذکرات نمایندگان در 
خصوص مذاکرات وین و مذاکره کنندگان کشورمان گفت: در مذاکرات خطوط 
قرمز نظام مشخص شده و بیانات رهبر انقالب در این زمینه کاماًل روشن است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی با بیان اینکه مذاکره کنندگان سرداران 
عرصه دیپلماسی کشور هستند، تاکید کرد: نباید با اظهارات و اقدامات بی اساس 
موجب دلسردی یا تضعیف روحیه مذاکره کنندگان را فراهم کنیم، آنها درچارچوب 

تعیین شده رهبر انقالب، قانون اساسی و قوانین عادی حرکت می کنند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس تصریح کرد: اعضای تیم مذاکره کننده در 
جهت منافع ملت حرکت می کنند و از حمایت مردم و نمایندگان برخوردار هستند 

و مردم آنها را در برابر زیاده خواهان تنها نخواهند گذاشت.
نوری قزلجه تاکید کرد: مذاکره کنندگان ما سربازان و فرزندان برومند این 
نظام و مورد اعتماد و وثوق ملت هستند و در ماه مبارک رمضان دعای خیر مومنین 
بدرقه راه آنان است، تا حرف حق و موضع ملت ایران را به کرسی بنشانند و از 
حقوق ملت دفاع کنند و قطعًا این کار را خواهند کرد و توفیقات جدیدی را برای 

کشور به ارمغان می آورند.
وی افزود: کشورهای طرف مذاکره هم باید بدانند اگرچه در داخل کشور 
سلیقه ها و نظریات متفاوتی است اما همه گروه ها و جریانات حتی با وجود انتقادات، 

در حمایت از تیم مذاکره یک دل و یکصدا و با جدیت پیگیر منافع ملی هستند.

رییس قوه قضاییه:
باید دادسرایی برای »کارنکنان« ایجاد کنیم!

رئیس قوه قضاییه گفت: به نظر می رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی 
هم برای »کارنکنان« ایجاد و به ترک فعل های مسئوالن و دست اندرکاران که با عدم 

انجام به موقع وظیفه در زمان خود فرصت سوزی  می کنند، رسیدگی کنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 
گذشته در جلسه »هم  اندیشی با اساتید، صاحب نظران و مدیران شبکه بانکی برای 
بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی« افزود: گاهی برخی ترک فعل ها 
مشکالتی به وجود می آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل زا نیست و به نظر 
می رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای »کارنکنان« ایجاد و به 
ترک فعل های مسئوالن و دست اندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه در زمان 

خود فرصت سوزی می کنند، رسیدگی کنیم.
وی حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را نیاز جدی امروز کشور دانست 
و گفت: همه بخش  ها از دستگاه های اجرایی تا نظام بانکی و سیستم حقوقی و قضایی 

باید با اقدام و عمل در مسیر تحقق شعار سال حرکت کنند.
افزود: بانک ها  با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید  رئیس قوه قضاییه 
اقدامات  از  نمونه ای  و  دارند  مهمی  نقش  آن  از  موانع  رفع  و  تولید  رونق  ر  د
تولید  برای  تسهیالت  ارائه  دادن  قرار  اولویت  شده  جهت  این  در  که  وبی  خ
ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در دوره شیوع کرونا و ارائه تسهیالت به 
خارجی  برخی شرکت های  همکاری  قطع  مقطع  در  خانگی  لوازم  ولیدکنندگان  ت

به خاطر تحریم ها است.
آیت اهلل رئیسی اظهار داشت: در سال های اخیر کارخانه  ها و کارگاه  های زیادی 
به تملک بانک ها درآمدند، فارغ از اینکه بانک ها در تعطیلی یا نیمه تعطیلی آن ها نقش 
داشته اند یا این مشکل به دالیل دیگری به وجود آمده، این وظیفه بانک هاست که 

همت خود را صرف رونق دوباره این واحدها کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: بانک ها برای راه اندازی این واحدهای تولیدی امکاناتی 
دارند که بخش خصوصی از آن ها برخوردار نیست و حتی اگر بانک ها بخواهند این واحدها 

را واگذار هم بکنند به سود آنهاست که چراغ تولید آن ها روشن باشد.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به بازدیدهای متعدد خود از واحدهای تولیدی تعطیل و 
نیمه تعطیل در سفرهای استانی گفت: درصد تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها باالست و 
بخش مهمی از این واحدها نیز در تملک بانک ها قرار دارند. این بانک ها هستند که 
الزم است همه تالش خود را برای راه اندازی آن ها در به حرکت درآمدن چرخه تولید 

و اشتغالزایی به کار گیرند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر این مجموعه های تولیدی فعال شوند 
سپرده های مردمی و امکاناتی که در اختیار بانک  ها قرار دارند در مسیر حمایت از تولید 

قرار می گیرند و این مسئله از کارهای مهم و اولویت ها است.
آیت اهلل رئیسی اعتبارسنجی مشتریان برای پرداخت تسهیالت را نیز مورد تأکید 
قرار داد و گفت: کسی که می خواهد مبلغ کالنی از بانک تسهیالت بگیرد باید سوابق 
او و تعامالتی که با بانک داشته و نحوه دریافت و بازپرداخت احتمالی تسهیالت به او 

مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس راه اندازی سامانه اعتبارسنجی، مشتریان و 

دریافت کنندگان تسهیالت از بانک ها را امری مهم و ضروری خواند.
»شفافیت در دریافت سود و جرایم آن« از دیگر نکات مورد تأکید رئیس دستگاه 
قضا بود و آیت اهلل رئیسی در این باره گفت: االن مشخص نیست که برخی مشتریان 
در چه فرآیندی جریمه سود پرداخت می کنند و برای روشن شدن مسئله باید پرداخت 

تسهیالت و سود آن شفاف باشد.
آیت اهلل رئیسی افزود: طبق قانون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع 
تعیین نرخ سود بانکی هستند و هیچ بانکی نباید خارج از ضوابط و بیش از میزان 

تعیین شده سود بگیرد.
رئیس قوه قضاییه این نکته را متذکر شد این حرف درستی است که بانک مرکزی 
باید در تعیین نرخ همه مقتضیات و مبانی شرعی و قانونی مد نظر قرار دهد، اما پس از 

تعیین و ابالغ نرخ سود رقم اعالم شده باید مالک عمل قرار گیرد.

درخواست وزیر آموزش و پرورش:

فرهنگیان در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند

اواسط هفته گذشته بود 
مسلح  نیروهای  ستادکل  که 
افزایش  از  اطالعیه ای  در 
داد و حاال رییس  حقوق سربازان خبر 
کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره 
نیروهای مسلح جزئیات این افزایش در 

حقوق سربازان را تشریح کرده است.
که  بود  امسال  ماه  فروردین   ۲٥
سخنگوی  شکارچی،  ابوالفضل  سردار 
که  کرد  اعالم  مسلح  نیروهای  ارشد 
حقوق سربازان در سال ١٤۰۰ افزایش 
مورد  زود  خیلی  که  خبری  می یابد. 
توجه سربازان قرار گرفته و انتظار برای 
افزایش حقوق ها آغاز شد. انتظاری که 
البته چندان طوالنی نشد و در پیش از 
ماه،  فروردین   3١ سه شنبه،  روز  ظهر 
ستادکل نیروهای مسلح اعالم کرد که 

حقوق سربازان افزایش یافت.
برابر این اطالعیه پیگیری ستادکل 
و  دولت  همکاری  و  مسلح  نیروهای 
ماه  فروردین  از  تا  شد  سبب  مجلس 
امسال میانگین حقوق سربازان از ٤٤۰ 
یک  به   ١3٩٩ سال  در  تومان  هزار 
سال  در  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون 
١٤۰۰ برسد. به طوریکه در حال حاضر 
کارکنان  به  پرداختی  حقوق  حداقل 
موصوف در مناطق عادی یک میلیون 
و ٥۰هزار تومان و حداکثر آن نیز چهار 
میلیون تومان در مناطق عملیاتی است. 
کارکنان  به  که  شد  اعالم  همچنین 
نخبه  کارکنان وظیفه  و  متاهل  وظیفه 
حقوق معادل ١۰۰ درصد مبنای قانون 
خدمت وظیفه عمومی پرداخت خواهد 
دو  عادی  مناطق  در  آن  رقم  که  شد 
نیز  مناطق  سایر  در  و  تومان  میلیون 
نیز به  العاده ها  عالوه بر حقوق، فوق 

آن اضافه می شود.

حقوق  افزایش  از  بیشتر  جزئیات 
سربازان

امیر غالمرضا رحیمی پور، رییس 
ستادکل  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره 
نیروهای مسلح، درباره جزئیات افزایش 
در  موضوع  این  گفت:  سربازان  حقوق 
پیش بینی   ١٤۰۰ سال  بودجه  قانون 
شده و خوشبختانه با پیگیری هایی که 
ماه  فروردین  اول  همان  از  شد،  انجام 
حقوق سربازان با مبلغ جدید به حساب 

آنان واریز شد.
آیا احتمال دارد  اینکه  وی درباره 
که در سال جاری بازهم شاهد افزایش 
موضوع  گفت:  باشیم،  سربازان  حقوق 
افزایش حقوق سربازان از جمله مواردی 
است که در الیحه بودجه به آن پرداخته 
می شود، لذا هرگونه افزایش حقوق جدید 
هم باید در بودجه پیش بینی شود و ما از 
حاال در حال رایزنی و پیگیری هستیم 

بودجه  الیحه  در  سربازان  حقوق  که 
١٤۰١ نیز افزایش پیدا کند.

طبق  اینکه  بیان  با  پور  رحیمی 
حقوق  عمومی  وظیفه  خدمت  قانون 
شصت  حداقل  باید  وظیفه  سربازان 
حداقل  درصـد   ٩۰ حداکثر  و  درصد 
باشد،  مسلح  نیروهای  کارکنان  حقوق 
افزایش  این  با  حاضر  حال  در  گفت: 
حقوقی که اعمال شد به طور میانگین 
از ۶۰ درصد حداقل حقوق  ٧۲ درصد 
سربازان  به  مسلح  نیروهای  کارکنان 
سربازان  برای  است.  شده  پرداخت 
مناطق  سربازان  نیز  و  نخبه  و  متأهل 
تا ١۰۰  بین ٩۰  نیز  مرزی  و  عملیاتی 
درصد این امر محقق شده است و این 
سربازان معادل یا نزدیک به ۶۰ درصد 
حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح 
نیروهای  ستادکل  می کنند.  دریافت  را 
مسلح پیگیر است تا این افزایش حقوق 

در سال های آتی نیز ادامه پیدا کند.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستادکل نیروهای مسلح درباره پرداخت 
بدی  العاده  فوق  و  عملیاتی  فوق العاده 
آب و هوا به سربازان شاغل در مناطق 
عملیاتی و کمتر توسعه یافته نیز گفت: 
این رقم نیز افزایش یافته و به تناسب 
از ٨۰۰ هزار تومان به باال به حساب این 

دسته از سربازان واریز می شود.
میزان  افزایش  از  پور  رحیمی 
پرداخت  وضعیت  تبدیل  و  سفر  هزینه 
و  داد  خبر  نیز  ماهانه  به  فصلی  از  آن 
گفت: پیش از این هزینه سفر کارکنان 
وظیفه که مسافت محل سکونت تا محل 
خدمت شان بیش از ٥۰ کیلومتر باشد هر 
سه ماه یکبار به حسابشان واریز می شد، 
این  شد  انجام  که  پیگیری هایی  با  اما 
مبلغ افزایش یافته و مقرر شد تا به شکل 

ماهانه به حساب سربازان واریز شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه سوره در دوره دکتری ارتباطات دانشجو می پذیرد
رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از پذیرش دانشجو در مقطع 
دکتری دانشگاه سوره، برای نیم سال اول تحصیلی ١٤۰۰ خبر داد و گفت: دانشکده 
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره نخستین دانشگاه غیر انتفاعی است که در مقطع 

دکتری ارتباطات، دانشجو می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ یوسف خجیر، رییس دانشکده فرهنگ 
و ارتباطات دانشگاه، با بیان این که دانشگاه سوره توانست از شورای گسترش وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری مجوز قطعی برگزاری دوره دکترای ارتباطات را اخذ کند، 
اذعان داشت: خوشبختانه با پیگیری هشت ماه دانشگاه سوره برای برگزاری دوره 
دکتری رشته ارتباطات، این مجوز از سوی وزارت علوم تصویب و برای اجرا به سازمان 

سنجش داده شده است.
وی در ادامه افزود: با هماهنگی سازمان سنجش، اسم دانشگاه سوره و کد 
گرفته  قرار  دکتری  دوره  رشته  انتخاب  الحاقی  در جدول  ارتباطات  رشته  انتخابی 
است و عالقه مندان می توانند در زمان انتخاب رشته با درج کد ٥٥٥١ رشته ارتباطات 

دانشگاه سوره را انتخاب کنند.
نخست ١٤۰١_١٤۰۰  نیم سال  برای  سوره  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  خجیر 
)مهرماه ١٤۰۰( طبق دستور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پذیرش شش دانشجو 

در این رشته می پردازد.
رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره در رابطه با نحوه مصاحبه 
علمی جهت پذیرش نهایی دانشجو، گفت: فرایند مصاحبه علمی برای پذیرش نهایی 
دانشجو از بین سه برابر ظرفیت متعاقباً در سایت سنجش و دانشگاه سوره اعالم 
می شود. همچنین سرفصل دروس، میزان شهریه و نحوه برگزاری دوره، براساس  

بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: دانشگاه سوره، نخستین دانشگاه غیرانتفاعی است که مجوز 
پذیرش دانشجوی رشته علوم ارتباطات در مقطع دکترا را از وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری اخذ کرده است. این دانشگاه در سال ١3٩٩ توانسته مجوز کارشناسی ارشد 
روزنامه نگاری و حقوق ارتباطات  را در راستای توسعه  تحصیالت تکمیلی دانشکده 
فرهنگ اخذ کند و اکنون دانشگاه سوره در حوزه ارتباطات و رسانه دارای چهار رشته 

کارشناسی ارشد، دو رشته کارشناسی و یک رشته دکتری است.

تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری ۱۴۰۰ تا ۵ اردیبهشت 
فرصت ثبت نام برای انتخاب رشته کنکور دکتری ١٤۰۰ تا پنج اردیبهشت ماه 

در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور تمدید شد.
مهلت انتخاب رشته در کنکور دکتری ١٤۰۰ از روز دوشنبه 3۰ فروردین ماه 
www.sanjesh. در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

org آغاز شد و تا روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه ادامه داشت که این مهلت تا فردا 
یکشنبه پنج اردیبهشت ماه تمدید شد.

بر اساس اعالم فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از 
تعداد ١3۶ هزار و ۶۶٥ داوطلب مجاز شده، ۶۲ هزار و ۶۶۶ نفر انتخاب رشته کرده اند.

کنکور دکتری ١٤۰۰ روز جمعه ١٥ اسفندماه ٩٩ با رقابت بیش از ١٥۰ هزار نفر 
برگزار و نتیجه اولیه این آزمون ۲٩ فروردین ماه در دسترس داوطلبان قرار گرفت.

انتخاب رشته داوطلبان دانشگاه آزاد
متقاضیان عالقه مند به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز دانشگاه آزاد اسالمی 
برای انتخاب رشته با کد دسترسی مندرج در کارنامه به سایت مرکز آزمون این دانشگاه 
مراجعه کنند. مهلت انتخاب رشته دکتری این دانشگاه تا هشتم اردیبهشت اعالم شده 
است.بر اساس مصوبه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، دانشگاه ها می 
توانند برای نمره مرحله دوم آزمون دکتری که شامل مجموع نمرات سوابق آموزشی، 
پژوهشی، فناوری، مصاحبه و همچنین طرح واره است، حدنصاب نمره برای هر کد 
رشته محل تعیین کنند و سازمان سنجش مکلف  است در پذیرش نهایی، حدنصاب 
مذکور را اعمال کند.طبق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو، کنکور دکتری 
١٤۰۰ تکمیل ظرفیت ندارد. همچنین معدل متقاضیان تاثیری در مراحل گزینش آنها 
ندارد و فقط بر اساس شیوه نامه اعالم شده، توسط دانشگاه های محل مصاحبه مورد 

بررسی قرار می گیرد.

ضرب و شتم تکنسین اورژانس توسط افراد مست در یاسوج
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان 
کهگیلویه و بویراحمد از ضرب و شتم تکنسین اورژانس یاسوج توسط افراد مست خبر داد.

»جهانبخش وحدت نژاد« گفت: پنجشنبه شب گذشته ساعت ۲3 بامداد طی تماس 
با اورژانس ١١٥ یاسوج، مبنی بر کمک به خانمی جوان که به علت مسمومیت با الکل 
محل  به  »مادوان«  پایگاه   ١١٥ اورژانس  آمبوالنس  بالفاصله  بود،  شده  عوارض  دچار 

حادثه اعزام شد.
بود،  پارس در حال حرکت  پژو  با خودرو سواری  بیمار  اینکه شخص  بیان  با  وی 
اظهارکرد: جنب زندان مرکزی پرسنل اورژانس ١١٥ به خودرو مذکور رسیدند و بالفاصله 

بر بالین بیمار حاضر شدند.
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان 
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بیمار و بعد از انجام معاینات پزشکی اولیه توسط نیروهای 
اورژانس، تصمیم به انتقال بیمار گرفتند اما همراهان بیمار جهت انتقال شخص بیمار به 

مرکز درمانی همکاری نکرده و اصرار به درمان در آمبوالنس داشتند.
وحدت نژاد تصریح کرد: با توجه به محدودیت های نیروهای اورژانس ١١٥ در درمان 
بیمار و یا مصدومین و طی راهنمایی های الزم به همراهان بیمار در خصوص انتقال فرد 
بیمار، در نهایت پرسنل اورژانس ١١٥ با مقاومت شدید همراهان بیمار مواجه و در نهایت 

منجر به ضرب و شتم ۲ نفر از پرسنل اورژانس ١١٥ شد.
به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم 

پزشکی، وحدت نژاد در پایان بیان کرد: مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی یاسوج این درگیری 
و ضرب و شتم را از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری هستند.

کشف هفت تن مواد مخدر در استان خراسان جنوبی
پلیس  ماموران  امسال  فروردین  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
خراسان جنوبی در کنار ماموریت های مرتبط با تعطیالت نوروزی حدود هفت تن انواع 

مواد مخدر را کشف کردند.
سردار ناصر فرشید روز چهارشنبه به رسانه ها اظهار داشت: با تالش ماموران جان 
بر کف پلیس در خراسان جنوبی طی یک ماه گذشته حدود هفت تن انواع مواد مخدر از 
سوداگران مرگ کشف شده است و ماموران ٨٤۲ قاچاقچی مواد مخدر را در این رابطه 
دستگیر کردند. وی با بیان اینکه ٥٨ هزار لیتر سوخت از قاچاقچیان طی یک ماه گذشته 
کشف شده است افزود: ماموران در زمینه حمل قاچاق کاال و فرآورده های نفتی نیز ۲۶۰ 
قاچاقچی و محتکر را دستگیر کردند که ارزش ریالی کاالهای قاچاق و احتکار شده بیش 

از ٤3 میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری ۲٩٥ سارق در یک ماه گذشته خبر داد 
و گفت: شهروندان در نگهداری اموال خود نکات ایمنی و حفاظتی را بیشتر رعایت کنند.

وی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاکید و اضافه کرد: طی یک ماه گذشته ۶ 
هزار و 33۲ اعمال قانون درخصوص ممنوعیت و محدودیت ترددهای کرونایی و تخلفات 

حادثه ساز انجام شده است.

تصادف شدید خودروی پراید با اتوبوس در خط ویژه! 
با  پراید  از تصادف شدید خودرو  سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 

اتوبوس بی آر تی در خط ویژه خیابان آزادی خبر داد.
 جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره جزییات این 
حادثه گفت: عصر روز پنجشنبه گذشته یک مورد تصادف در خیابان آزادی، مسیر غرب به 
سمت شرق، نرسیده به میدان انقالب داخل خط ویژه، به سامانه ١۲٥ سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله پس از آن دو ایستگاه با 

امکانات کامل به محل اعزام شدند.
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بحران دیگری در زمینه حریم خصوصی 
فیسبوک را تهدید می کند

ابزاری با نام Facebook Email Search توانسته است حساب های کاربری 
فیسبوک را به آدرس ایمیل آن ها ارتباط دهد، حتی در شرایطی که کاربر تصمیم گرفته 

آدرس ایمیل را پنهان کند.
ماه گذشته شاهد افشای اطالعات شخصی بیش از نیم میلیارد نفر ار کاربران 
فیسبوک )Facebook( بودیم که موارد حساسی مثل شماره تلفن را نیز شامل می شد. 
در فاصله ی کوتاهی پس از آن حادثه،  به نظر می رسد فیس بوک باری دیگر با بحران 

حریم خصوصی مواجه شده است.
به گزارش Ars Technica، ابزاری توسعه داده شده است که در مقیاسی 
عظیم حساب های کاربری فیسبوک را به ایمیلی که برای ایجاد آن ها استفاده شده 
است ارتباط می دهد، حتی در صورتی که کاربر آدرس ایمیل حساب فیسبوک را از دید 

عموم مخفی کرده باشد.
ویدئویی که سه شنبه ی گذشته منتشر شد محققی را نشان می داد که مشغول 
کار با ابزاری به اسم ۰.Facebook Email Search v١ بود. این محقق مدعی 
شد ۰.Facebook Email Search v١ می تواند در هر روز حساب های کاربری 

فیسبوک را به پنج میلیون آدرس ایمیل ارتباط دهد
محقق می گوید دررابطه با این موضوع با فیسبوک تماس گرفته، بااین حال شرکت 
تحت مدیریت مارک زاکربرگ در پاسخ گفته نقص مورد اشاره به اندازه ای مهم نیست که 
فیسبوک بخواهد آن را رفع کند. در همین راستا محقق جزئیات ماجرا را رسانه ای کرد.

نرم افزار  در  را  ایمیل  آدرس  هزار   ۶٥ شامل  فهرستی  اشاره  مورد  محقق 
۰.Facebook Email Search v١ قرار داد و نتیجه ی کار را نظاره کرد. محقق 
در ویدئویی می گوید: »همان طور که در بخش خروجی می توانید ببینید، در حال دریافت 
مقدار درخورتوجهی از نتایج از آن ها هستم. حدودا ١۰ دالر برای خرید ۲٥۰ حساب 
کاربری فیسبوک خرج کردم و در عرض سه دقیقه توانستم این کار را برای ۶ هزار 

حساب ایمیل انجام دهم«. 
فیسبوک در بیانیه ای گفته است: »به نظر می رسد که ما به اشتباه این گزارش 
شکار باگ را پیش از هدایت آن به تیم ویژه مان، بسته ایم. ما از محققی که اطالعات 
را به اشتراک گذاشته است متشکریم و در حال انجام اقدامات اولیه برای رفع مشکل 
هستیم و در همین حین پیگیری های بیشتری انجام می دهیم تا یافته های این محقق 
را بهتر درک کنیم«. نماینده ی فیسبوک به سؤال خبرنگار Ars Technica با 
محوریت ادعای اولیه ی محقق جواب نداد؛ محقق گفته بود فیسبوک اعالم کرده که 
نقص امنیتی مورد اشاره به اندازه ی کافی مهم نیست تا رفع شود. نماینده ی فیسبوک 
می گوید مهندسین این شرکت اعتقاد دارند که توانسته اند با غیرفعال سازی تکنیک 

نمایش داده شده در ویدئو، مشکل را رفع کنند.
محقق مذکور که Ars Technica توافق کرده هویت او را فاش نکند می گوید 
ابزار Facebook Email Search از یک »آسیب پذیری فرانت اند« که اخیرا 
جزئیات آن را با فیسبوک در میان گذاشته بود بهره برداری کرده. در اوایل سال جاری 
میالدی آسیب پذیری مشابهی در فیسبوک رؤیت شده بود که البته رفع شد. محقق 
می گوید »این اساسا همان آسیب پذیری است« و ادامه می دهد: »به دالیلی نامشخص 
با وجود اینکه مشکل را به فیسبوک نشان دادم و این شرکت را از مشکل آگاه کردم، 

فیسبوک مستقیما به من گفت که اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی دهد«. 
فیسبوک طی چند وقت اخیر به دلیل فراهم سازی امکان جمع آوری داده های عظیم 
از کاربران به شدت مورد انتقاد بوده است. منتقدان همچنین این ادعا که فیسبوک کمترین 

آسیب را به کاربرانش می رساند زیر سؤال برده اند.
 DataNews ایمیلی که فیسبوک به شکل ناخواسته برای یکی از روزنامه نگاران
ارسال کرد، نشان داد شرکت تحت مدیریت مارک زاکربرگ به کارکنان بخش روابط 
عمومی گفته »مشکل جدید را به عنوان مشکلی گسترده در صنعت جلوه دهند و 
بگویند این فعالیت به شکل منظم اتفاق می افتد«. در حال حاضر مشخص نیست که 
کسی توانسته از باگ فیسبوک برای ایجاد دیتابیسی عظیم استفاده کند یا خیر. محقق 
می گوید: »معتقدم با آسیب پذیری بسیار خطرناکی مواجه هستیم و مایلم به متوقف 

کردن آن کمک کنم«.
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با تبعیض میان فرزندان سالمت روحی آنها را 
تهدید نکنید

و  مادی  نیازهای  برآوردن  در  والدین  رفتار  تفاوت  درباره  روانشناس  یک 
میان  که  نیست  معنا  این  به  فرزندان  با  عادالنه  رفتار  گفت:  فرزندان،  عاطفی 
کودک با نوجوان خود هیچ تفاوتی قائل نباشید و از نظر تامین نیازهای مادی و 
ابراز محبت به شیوه های یکسانی با فرزندان برخورد کنید اما باید توجه داشت که 
ابراز احساسات و اظهار عالقه در میان فرزندان به خصوص کودکان و نوجوانان 

نباید به گونه ای باشد که روحیه حساس آنها را تحریک کند.
شبنم طلوعی اظهار کرد: تفاوت در سن، جنس و... فرزندان باعث می شود 
نیازها و عواطف آنها متفاوت باشد و والدین با هرکدام به شیوه  خاص خود رفتار کنند 
اما باید مراقب باشند که این تفاوت در رفتار به تبعیض بین فرزندان منجر نشود. 
تبعیض میان فرزندان می تواند حسادت، کج  اینکه  بیان  با  این روانشناس 

خلقی و پرخاشگری را در رفتار آنها ایجاد کند، ادامه داد: داشتن عدالت در رفتار 
با فرزندان به معنای رفتار یک شکل نیست. واضح است که نیازهای هر انسان 
در سنین مختلف متفاوت است و نباید نیازهای مادی و عاطفی کودک و نوجوان 

را به یک شکل تامین کرد.
وی افزود: کودک نیازهای عاطفی پررنگ تری دارد و شیوه پاسخ دادن به 
آنها باید به گونه ای باشد که از افراط و تفریط خودداری شود اما نوجوان بیشتر 
از هر چیز دیگری می خواهد از طرف خانواده و بزرگترها به عنوان یک شخص 

صاحب نظر و محترم شناخته شود.
طلوعی همچنین این را هم گفت که امکان دارد پدر و مادری یکی از فرزندان 
خود را به دلیل داشتن صفاتی نظیر مهربانی و دلسوزی نسبت به والدین و ... 
بیشتر از سایر فرزندان دوست داشته باشد که در این نباید این ابراز عالقه منجر 

به تحریک احساسات سایر فرزندان شود.
وی تصریح کرد: کودکی و نوجوانی دوران حساس و مهمی است و هرگونه 
احساس تفاوت با سایر فرزندان سالمت روحی کودک و نوجوان را تهدید می کند. 
البته والدین می توانند با بیان خصلتی که منجر به عزیزتر شدن یک فرزند شده را 

به سایر فرزندان گفته و آنها را آگاه کنند تا از این حساسیت کاسته شود.
این روانشناس در پایان با اشاره به تبعیض والدین میان فرزندان دختر و 
پسر به صرف جنسیت آنها، افزود: با توجه به اینکه دختران در زمینه های مختلف 
می توانند همسان با پسران گام بردارند و توانایی خود را اثبات کنند، اگر آگاهی و 
شناخت والدین نسبت به توانایی های دو جنس پسر و دختر بیشتر شود، در هیچ 

خانواده ای شاهد تبعیض میان فرزندان دختر و پسر نخواهیم بود.

درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کرد:  بیان  بیمار  معلماِن  واکسیناسیون 
طبق اولویت هایی که به ستاد ملی مقابله 
واکسیناسیون  می کنند،  اعالم  کرونا  با 
متقاضی  نیز  ما  و  شد  خواهد  انجام 
ولویت  ا در  فرهنگیان  گرفتن  ر  قرا

واکسیناسیون هستیم.
وزیر  میرزایی«  حاجی  “محسن 
آموزش و پرورش درباره واکسیناسیوِن 
معلمان بیمار و دانش آموزان استثنایی 
به طور کلی پیشنهاد  اظهار داشت: ما 
واکسیناسیون را مطرح کرده ایم، اما باید 
با کرونا بررسی و  در ستاد ملی مقابله 

سپس نتیجه آن به ما اعالم شود. 
شرایط  درباره  میرزایی  حاجی 
آموزان  دانش  برای  واکسیناسیون 
نیز  موضوع  این  داد:  توضیح  استثنایی 
درباره  است،  با کرونا  مقابله  تابع ستاد 
بر  دارند،  خاص  بیماری  که  افرادی 

اساس نظرات ستاد ملی مقابله با کرونا 
تصمیم گیری خواهد شد. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا 
دانش  و  معلمان  واکسیناسیون  برای 
شده  اعالم  خاصی  زمانی  بازه  آموزان 
است؟ گفت: به هر حال وزارت بهداشت 

دراین  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  و 
طبق  و  دارند  شناسایی  سیستم  زمینه 
اولویت هایی که به آن ها اعالم می کنند، 
ما  و  شد  خواهد  انجام  واکسیناسیون 
نیز متقاضی قرار گرفتن فرهنگیان در 

اولویت واکسیناسیون هستیم.

وزیر آموزش و پرورش در واکنش به 
اینکه رییس آموزش و پرورش استثنایی 
اعالم کرده، دانش آموزانی که به آموزش 
مجازی متصل نشدند و نتوانستند امتحان 
بدهند، باید سال آینده مجدد در همان 
برای  راهکاری  آیا  کنند.  تحصیل  پایه 
مساعدت با این دانش آموزان وجود ندارد؟ 
بیان کرد: کرونا آموزش را از حضوری به 
غیرحضوری تغییر داد، مقررات ما را که 
تغییر نداده است. باالخره برای ارتقا پایه 
در کالس های غیرحضوری  باید  باالتر 
شرکت کرده و در امتحانات پایانی هم 

شرکت کنند. 
حاجی میرزایی در پایان بیان کرد: 
بدون شرکت در امتحانات ارتقا به پایه 
باالتر امکان ندارد، البته ارزیابی دانش 
آموزان متناسب با دستورالعمل های ستاد 
شورای  عهده  به  کرونا  با  مقابله  ملی 

مدرسه گذاشته شده است.

رییس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح اعالم کرد؛

حقوق سربازان 1میلیون و پانصد منطقه عادی،4 میلیون منطقه عملیاتی
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در  گفت:  سرمایه  بازار 
ارزها  رمز  بازار  فروردین ماه 
سرمایه  بازار  اصلی  رقیب 
ارزش  از  چه  هر  که  گونه ای  به  بود، 
به  می شد  کاسته  سهام  بازار  معامالت 
طریق  از  ارزها  رمز  معامالت  ارزش 
کشور  داخل  در  غیرمجاز  صرافی های 

اضافه می شد.
معامالت  روند  به  حدادی  پیمان 
و  کرد  اشاره  ماه  فروردین  در  بورس 
افزود: شرایط بازار سهام در فروردین ماه 
١٤۰۰ برخالف فروردین ماه سال های 
گذشته به هیچ عنوان معقول نبود و باز 
هم ضرر و زیان،  شامل حال سرمایه 
گذاران بازار سرمایه در نخستین ماه از 

سال ١٤۰۰ شد.
 وی گفت: بازار سهام در این ماه 
کارشناسان  اکثر  بینی  پیش  برخالف 
که گمان می کردند بازار، سال ١٤۰۰ 
را متفاوت با روزهای پایانی سال گذشته 
آغاز می کند و تا حدودی از شتاب روند 
نزولی کاسته می شود، ادامه دهنده روند 
نزولی شاخص بورس بود و شاهد تغییر 
چندانی در معالت بازار سرمایه در یک 

ماه اخیر نبوده ایم.
معامالت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جاری  سال  از  ماه  نخستین  در  بورس 
برای  را  ای  کننده  نگران  روزهای 
داشت:  اظهار  زد،  رقم  سهامداران 
اکنون در شاخص بورس کاهش چندان 
چشمگیری را شاهد نیستیم اما در کلیت 
بازار، کاهش نرخ سهام کامال محسوس 
بود و قیمت ها به کمتر از ارزش ذاتی 

خود رسیدند.
حدادی خاطرنشان کرد: نکته قابل 
 ۶۰ حدود  که  بود  موضوع  این  توجه 
درصد از نماد شرکت های حاضر در بازار 
در بیشتر روزهای معامالتی فروردین ماه 
در صف فروش قرار داشتند و معامالت 
اندکی را از خود ثبت کردند که چنین 

روندی در بازار دور از انتظار سهامداران 
و فعاالن حاضر در بازار بود.

یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا ین  ا
چشمگیر  کاهش   : کرد خاطرنشان 
ارزش معامالت به گونه ای بود که حتی 
در مدت یک روز ارزش خرد معامالت به 
کمتر از یک هزار میلیارد تومان رسید 
که تجربه چنین موضوعی در بازار در دو 

سال اخیر بی سابقه بوده است.
وی به عوامل تاثیرگذار در ایجاد 
و  کرد  اشاره  بورس   معامالت  رکود 
تغییر  با  رابطه  در  موجود  ابهام  افزود: 
نتیجه  بحث  همچنین  نوسان،  دامنه 
مذاکرات هسته ای و تاثیر آن بر نرخ ارز 
از جمله عواملی بودند که باعث ریسک 
شد  سهام  بازار  در  سهامداران  گریزی 
و نتیجه آن عدم خرید سهام از سوی 
سهامداران و خروج سرمایه هایشان از 

این بازار شد.
وی تاکید کرد: زمانی که بازار با 
چنین بحرانی مواجه شود هیچ خریدار 

کند؛  نمی  پیدا  حضور  بازار  در  موثری 
بنابراین در گذر زمان ترس در بازار حاکم 
می شود و شاهد فروش و عرضه های 
سهامداران  سوی  از  بازار  در  هیجانی 

خواهیم شد.
این  کرد:  خاطرنشان  حدادی 
موضوع در شرایطی در بازار سهام رخ 
بسیار  معامالتی  روند  که  است  داده 
بود  حاکم  جهانی  بازارهای  در  مثبتی 
بر  مثبت  تاثیر  با  باید  قاعده  طبق  و 
معامالت بورس همراه شده و اکثر سهام 
تحت تاثیر چنین اتفاقی در مدار صعودی 

قرار می گرفتند.
رمز  بازار  معامالت  روند  به  وی 
و  کرد  اشاره  ماه   فروردین  در  ارزها 
ارزها  رمز  بازار  ماه  فروردین  در  گفت: 
رقیب اصلی بازار سرمایه بود، به گونه 
ای که  هر چه از ارزش معامالت بازار 
سهام کاسته می شد به ارزش معامالت 
رمز ارزها از طریق صرافی های غیرمجاز 

در داخل کشور اضافه می شد.

تاثیرگذار  عامل  دیگر  به  حدادی 
در وجود هیجان معامالت بورس اشاره 
کرد و اظهار داشت: موضوع دیگر که در 
شرایط نامساعد بازار سهام در فروردین 
انتخابات  مساله  بود،   تاثیرگذار  ماه 
این  که  است  ایران  جمهوری  ریاست 
باقی  بلکه  سهام  بازار  تنها  نه  موضوع 
سکون  حالت  در  حدودی  تا  را  بازارها 
قرار داده است و باعث تردید سهامداران 
بازار  به  خود  های  سرمایه  ورود  برای 

های سرمایه گذاری شده است.
 این کارشناس بازار سرمایه اظهار 
شوند  می  کاندید  که  افرادی  داشت: 
رییس  عنوان شخص  به  که  فردی  و 
دید  از  شود  می  انتخاب  جمهوری 
سیاسی و اقتصادی می تواند ادامه روند 
معامالت بورس و قیمت سهام در بازار 

را مشخص کند.
ماه  فروردین  اینکه  بیان  با  وی 
معامالتی  های  ماه  بدترین  از  یکی 
توجه  با  گفت:  بود،  یه  سرما ر  ا ز با
در  سهام  ر  زا با معامالت  ینکه  ا به 
را  محسوسی  کاهش  ماه  فروردین 
آن  علت  و  نکرد  ثبت  ها  قیمت  در 
اما  بود  معامالت  عدم  از  ناشی  هم 
معامالتی  ماه  بدترین  لحاظ  این  از 
شدیدی  بسیار  کاهش  شاهد  که  بود 

بودیم. معامالت  ارزش 
بهادار  اوراق  بورس  کل  شاخص 
که  هفته ای  معامالت  پایان  در  تهران 
اردیبهشت  یکم  )چهارشنبه،  گذشت 
عدد  به  کاهش  واحد  هزار   3۶ با   ماه( 
یک میلیون و ۲۰٧ هزار واحد رسید که 
در مقایسه با پایان هفته قبل آن حدود 

سه درصد افت داشت.
میزان  برآوردها،  برخی  اساس  بر 
ورود سرمایه های جدید به بازار رمزهای 
کشور روزانه حداقل 3۰۰ میلیارد تومان 
روندی  ماه،  فروردین  در  که  بوده 

افزایشی داشته است.

در راستای حمایت از کادر درمان صورت گرفت
تقدیر جهانگیری از بانک آینده برای طرح فرشتگان سالمت

رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
با  ارائه تسهیالت  آینده در خصوص  بانک  اقدام  از 
شرایط آسان و سریع به کادر درمان فعال در سراسر 
کشور در قالب طرح »حمایت از فرشتگان سالمت«، 

قدردانی کرد.
بانک آینده از اسفند ١3٩٩ به منظور پاس داشت 

جان فشانی ها و زحمات کادر درمانی کشور در مبارزه با گسترش بیماری 
کرونا، نسبت به اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه به کادر 
درمانی فعال کشور در قالب طرح حمایت از فرشتگان سالمت، اقدام کرد.

به  ریال  میلیون  )دویست(   ۲۰۰ به مبلغ  تسهیالتی  طرح،  این  طی 
ازای هر فرد، با نرخ ١٥ )پانزده( درصد و بازپرداخت 3۶ ماهه )با اقساط 
ماهیانه(، به صورت مستقیم به حساب متقاضیان واریز خواهد شد. پرداخت 
این تسهیالت به دو شیوه: معرفی گروهی افراد از سوی مراکز درمانی یا 

مراجعه انفرادی است.
در طرح »حمایت از فرشتگان سالمت«، هیچ گونه ضامن از متقاضیان 
نامه تعهد کسر  تنها در قبال صدور معرفی نامه گروهی و  دریافت نشده، 

ازحقوق از سوی واحد درمانی، پرداخت، صورت می پذیرد.
تاکنون طبق برنامه ریزی های انجام شده بیش از دو هزار نفر از فعاالن 
درمان کشور در سراسر کشور از این تسهیالت بهره برده اند و مابقی تا خرداد 

ماه بر اساس برنامه ریزی، با ترجیح مراکز دولتی پرداخت خواهد شد.   
به صورت   ،۰۲١-۲٧۶۶3۲۰۰ شماره  به  آینده  بانک  ارتباط  مرکز 

شبانه روزی آماده پاسخ گویی است.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از باجه شهر صنعتی کاوه:
لزوم بهره مندی همکاران از ظرفیت قطب بزرگ صنعتی کشور

باجه شهر  با کارکنان  به شهر ساوه و دیدار  با سفر  بانک سینا  مدیرعامل 
صنعتی کاوه، بر لزوم بهره مندی از ظرفیت ها و موقعیت ممتاز این قطب بزرگ 

صنعتی کشور تاکید کرد.
استقرار  و  تهران  به  نزدیکی  دلیل  به  شهرکاوه  آنکه  بیان  با  ایمانی  دکتر 
در چهارراه ارتباطی »شمال به جنوب« و« غرب به شرق« کشور در موقعیتی 
با استانها و مناطق صنعتی و  افزود: مجاورت این شهر  ممتاز قرار گرفته است، 
همچنین برخورداری از زیرساخت های قوی و مزایای مناطق ویژه اقتصادی، آن 
را به قطب بزرگ صنعتی کشور بدل ساخته که الزم است همکاران پرتالش و 
ارتقای  و  بهبود شاخص های عملکردی  در جهت  موقعیت  این  از  بانک  ساعی 

جایگاه این باجه بیشترین بهره و استفاده را داشته باشند.
وی، استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ که در شهرهای صنعتی مستقر 
هستند را امتیازی مهم برشمرد و گفت: جذب شرکت های بزرگ و حقوقی در کنار 
امتیازاتی که برای تجهیز و تخصیص منابع شعبه می تواند به همراه داشته باشد، 
به کاهش قیمت تمام شده پول و بهبود زنجیره ارزش و فروش بهینه محصوالت 

بانک نیز می انجامد که نهایتًا بر رشد و سودآوری شعب را به همراه دارد.
دکتر ایمانی به عملکرد خوب همکاران در سال گذشته علیرغم شیوع کرونا 
اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به مشکالتی که این بیماری برای هموطنان 
برای  اجتماعی  های  مسئولیت  ایفای  راستای  در  سینا  بانک  آورد،  فراهم  عزیز 
امیدواریم  که  رساند  انجام  به  را  قبولی  قابل  اقدامات  دیدگان،  آسیب  به  کمک 
به سال  نسبت  بهتری  عملکرد  و جدیت همکاران،  با تالش  نیز  در سال جدید 
گذشته داشته باشیم. در این دیدار، که معاون شعب و مناطق، مدیر اعتبارات و 
مدیر منطقه مرکزی، قم و لرستان نیز حضور داشتند ، ضمن گفتگو با همکاران، 

دستورات الزم برای رفع مشکالت موجود صادر شد.

مدیریت صحیح منابع و مصارف از مهمترین مهارت های روسای 
شعب است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون بر لزوم مدیریت صحیح منابع و مصارف به 
عنوان یکی از مهمترین مهارت های روسای شعب تأکید ورزید.

حجت اهلل مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در گفتگوی تلفنی با پنج 
نفر از روسای شعب بانک اظهار داشت: مدیریت صحیح منابع و مصارف در ارکان 
ستادی و صف بانک به عنوان یکی از مولفه های موفقیت و اثربخشی بانک مطرح 
است و روسای شعب نیز با تجهیز منابع و نیز تخصیص بهینه منابع می توانند در 

ارتقای سطح عملیات بانکداری توسعه ای نقش موثری ایفا نمایند.
ضمن  پاکدشت  شعبه  رییس  جهانبانی  حمید  با  تلفنی  تماس  در  مهدیان 
شعبه  عملکرد  خصوص  در  وی  اظهارات  استماع  و  همکاران  احوال  از  جویایی 
گفت: استان تهران سهمی مهم و تاثیرگذار در عملکرد بانک دارد و بهبود مستمر 
مثبت  تاثیر  و  تحرک  موجب  استان  عملکرد  ارتقای  استان ضمن  های  شاخص 

در سایر استانها می گردد.
استان  در  ویژه  به  ملی  تکالیف  و  بانکی  عملیات  حجم  افزایش  به  وی 
انسانی  نیروی  استقرار  انسانی موثر و  نیروی  نمود و گفت: جذب  اشاره  تهران 
مهم ترین  از  شعب  در  خدمات  ارائه  کادر  تقویت  و  شعب  مجموعه  در  جدید 
به نحو مناسبی  نیز  این حوزه  اقدامات در  و  راهکارها  بانک است که  نیازهای 

در دست انجام است.
ایفای  و  ابالغی  عملیاتی  برنامه  به  توجه  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
بانکی و مالی  نیازهای  تامین  را در پاسخگویی و  نقش شایسته همکاران شعب 
اشخاص حقیقی و نیز کارآفرینان و تعاونگران بسیار مهم برشمرد و گفت: نتیجه 
کار همکاران باید به گونه ای باشد که اثربخشی خدمات بانک در منطقه جغرافیایی 
شعبه ملموس و قابل درک بوده و اقشار اجتماعی حاضر در منطقه جغرافیایی از 

حضور بانک در منطقه بهره مندی مورد انتظار را کسب نمایند.
وی در مکالمه تلفنی با تقی ساالری سرپرست باجه ماسال، فاروق قراریان 
یحیی  و  فسا  شعبه  رئیس  بهرامی  بهمن  قروه،  شعبه  دهگالن  باجه  سرپرست 
محمدیان رئیس شعبه رامهرمز در جریان وضعیت کنونی شعبه، نقاط قوت، کمبودها 
و فرصت های پیش روی شعب قرار گفت. مهدیان تصریح نمود: رفتار حرفه ای 
سرلوحه  همواره  مراجعین  و  مشتریان  به  بهینه  خدمات  ارائه  و  حسنه  اخالق  و 
همکاران شعب بوده است و در مقطع کنونی نیز شایسته است مورد دقت واقع شود.

مهدیان به کسب مجوز تبدیل تعدادی از باجه های بانک به شعبه اشاره کرد 
و گفت: با تبدیل باجه ها به شعب، سطح ارائه خدمات واحد بانکی باالتر رفته و 

امکان تسریع خدمات فراهم می گردد.
وی به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط شعب جهت حفظ سالمت 
همکاران، مشتریان و جامعه محلی تاکید ورزید و گفت: نظام بانکی با توجه به 
نقش حساس و بی بدیل در فضای اقتصادی جامعه، در شرایط دشوار همواره در 
صحنه بوده است و با توجه به نقش حیاتی همکاران ضروری است کلیه اقدامات 

و تجهیزات مورد نیاز برای حفظ سالمت این عزیزان مهیا گردد.

رویترز: فروش نفت ایران به رغم تحریم ها ادامه دارد
طبق ارزیابی دو منبع غربی، صادرات نفت ایران از ابتدای آوریل تاکنون در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح باالیی مانده است.
صادرات نفت ایران از اواخر سال ۲۰۲۰ با وجود ادامه تحریمهای آمریکا که از 
سوی دولت ترامپ وضع شده اند، رشد کرده است. دولت جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا که در ژانویه بر سر کار آمد، بازگشت به مسیر دیپلماسی را پیشنهاد کرد که 

ترامپ رها کرده بود.
صنعت نفت به دقت به سطح صادرات نفت ایران چشم دوخته که در صورت 
رشد سریع ممکن است توازن بازار جهانی را دستخوش تغییر کند. در گذشته، سایر 
صادرکنندگان نفت اوپک برای تعدیل تاثیر بازگشت صادرات نفت ایران روی قیمتها، 

تولیدشان را کاهش داده بودند.
شرکت پترولجستیک به رویترز اعالم کرد صادرات نفت ایران از ابتدای ماه 
میالدی جاری تاکنون ٥۰۰ هزار بشکه در روز بوده که کاهش ماهانه داشته اما 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ باالتر است. این شرکت در ابتدا صادرات مارس را 

کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده بود.
دانیل گربر، مدیرعامل پترولجستیک به رویترز گفت: صادرات در این سطح 
طوالنیتر از انتظار ما ادامه پیدا کرده و با مذاکرات سازنده ای که در وین در جریان 

است، ممکن است هرگز شاهد بازگشت به رکورد پایین سال ۲۰۲۰ نباشیم.
مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی درباره توافق برجام  از اوایل آوریل در 
جریان است و هفته آینده بر اساس پیشرفتی که تاکنون حاصل شده است، ادامه 
پیدا می کند.یک منبع آگاه در یک شرکت دیگر اظهار کرد صادرات نفت ایران در 
دو هفته اول آوریل پایین ٥۰۰ هزار بشکه در روز بوده که کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه 

در روز در مارس است اما این آمار می تواند بازبینی شود.
هیچ آمار دقیقی درباره صادرات نفت ایران وجود ندارد. پترولجستیک و سایر 
شرکتها میزان صادرات نفت ایران را با ردگیری نفتکشها برآورد می کنند. اما نفتکشها 
می توانند دستگاه ردیاب ماهواره ای خود را خاموش کرده و برنامه سفرش را تغییر 

دهند یا از تاکتیکهای دیگری استفاده کنند که ردگیری آنها را دشوارتر می کند.
رفع تحریمهای آمریکا به ایران امکان خواهد داد صادرات نفت خود را به ٥.۲ 
میلیون بشکه در روز برگرداند که آخرین بار در سال ۲۰١٨ هنگامی که ترامپ از 
توافق هسته ای خارج شد، مشاهده شد.بر اساس گزارش رویتر، بازرگانان، تحلیلگران 
و شرکتهای اطالعات انرژی اعالم کرده اند چین در ماههای اخیر نفت بیشتری از 
ایران خریداری کرده است. یک بازرگان چینی با اشاره به نفت ایران، به رویترز گفته 
بود این بشکه های حساس مانع عرضه از نقاط دیگر شده اند زیرا بسیار ارزان هستند.

شرکت مشاوره ریستاد انرژی اواخر مارس اعالم کرده بود افزایش اخیر صادرات 
نفت ایران به چین و برداشت نفت از ذخایر، در ضعف بازار نفت سهیم بوده و تالشهای 
اوپک پالس برای محدودیت عرضه و تقویت قیمتها را تحلیل برده است. بنا بر برآورد 
تحلیلگران و معامله گران نفت، چین بزرگترین خریدار نفت ایران بوده و وارداتش از 

ایران در مارس به یک میلیون بشکه در روز رسیده است.

سخنگوی صنعت برق: برق ادارات پرمصرف قطع می شود
سخنگوی صنعت برق گفت: این امکان وجود دارد که بتوانیم وسایل سرمایشی 
ادارات را از دور نظارت و مانیتور کنیم و در صورتی که اضافه مصرف مشاهده شد، 

برق شان را کنترل و یا قطع می کنیم.
مصطفی رجبی مشهدی، درباره وضعیت تامین برق در پیک تابستان با توجه 
به از مدار خارج شدن برقابی ها به دلیل کم بارشی اظهار داشت:  امسال به دلیل 
کم بارشی که از سال گذشته داشته ایم مخازن نیروگاه های برقابی حدود 3٤ درصد آب 
کمتری در اختیار دارند که منجر به محدودیت تولید برق از این نیروگاه ها خواهد شد. 
وی افزود: در ظرفیت نیروگاهی کشور پیش بینی شده بود که نیروگاه های برقابی 
برای تولید برق در تابستان مورد استفاده قرار گیرند اما امسال محدودیت داریم، بنابراین 
برنامه های ما بر اساس توسعه تولید نیروگاهی کشور بنا شده که خوشبختانه از پیک 
سال گذشته تا پیک سال جاری در تابستان حدود ۲٥۰۰ مگاوات نیروگاه جدید اعم 
از حرارتی، سیکل ترکیبی، مقیاس کوچک و تجدیدپذیر را وارد مدار خواهیم کرد که به 
ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در شبکه مورد نیاز هم دچار محدودیت نشویم. 
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: سال جاری نیز برنامه های مدیریت مصرف 
که سال گذشته منجر به این شد که بدون خاموشی برنامه ریزی شده از تابستان 
عبور کنیم، به قوت خود باقی است و الزم است برای جبران کمبود آب طرح های 

مدیریت مصرف را افزایش دهیم. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اساسی که در سال جاری دنبال می کنیم 
مدیریت مصرف ساختمان های اداری است که برای کنترل مصرف این بخش از 
فناوری جدید مثل اینترنت اشیاءاستفاده خواهیم کرد، این امکان وجود دارد که بتوانیم 
وسایل سرمایشی آنها را از دور نظارت و مانیتور کنیم و در صورتی که اضافه مصرف 
در هر اداره ای مشاهده شد این امکان را داشته باشیم که برق ادارات، دستگاه های 

اجرایی و موسسات عمومی را کنترل و یا قطع کنیم. 
رجبی مشهدی از مردم خواست که در سال جاری با توجه به کم بارشی و افزایش 

دما که افزایش پیک مصرف انرژی را خواهیم داشت، همکاری کنند.

حفر و تکمیل ۹ حلقه چاه در عملکرد فروردین ماه ملی حفاری
شرکت ملی حفاری ایران ٩ حلقه چاه نفت و گاز را در نخستین ماه امسال در 

مناطق خشکی و دریایی کشور حفر و تکمیل کرد.
به گزارش شرکت ملی حفاری ایران، احمد تمدن، معاون مدیرعامل این شرکت 
در عملیات حفاری گفت: از این تعداد چاه یک حلقه توسعه ای، یک حلقه توصیفی و 
هفت حلقه  تعمیری تکمیلی بوده است.  وی با بیان اینکه هشت حلقه از چاه های 
پیش گفته در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق مناطق نفت خیز جنوب و یک حلقه 
در شرکت نفت فالت قاره حفر و تکمیل شد، متراژ حفاری در این مدت را ۶ هزار و 
٧۲١ متر عنوان کردبه گفته عاون مدیرعامل  شرکت ملی حفاری ایران در عملیات 
حفاری، ۲3 دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین خشکی این شرکت در 

حال جابه جایی در میدان ها و مناطق نفت خیز کشور است.

اولین ماه سال 1400 از دیدگاه یک کارشناس اقتصادی؛

فروردین؛ بدترین ماه معامالتی بازار سرمایه 
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زیر نظر: محمد امامی

روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان 
آمارهای مؤسسه جودی نشان داد که روسیه در ماه فوریه برای دهمین 

ماه پیاپی دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان بوده است.
 )JODI( به گزارش خبرگزاری راشاتودی، داده های مؤسسه آمار جودی
نشان داد روسیه در ماه فوریه با تولید ٩ میلیون و 3٩٨ هزار بشکه در روز 
نفت، همچنان رتبه دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان را به خود اختصاص 

داده است.
بر اساس داده های این مؤسسه، آمریکا در این ماه بزرگ ترین تولیدکننده 

نفت جهان بود و عربستان جایگاه سوم را به دست آورد.
برای دهمین ماه پیاپی است که روسیه جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ 
نفت جهان را حفظ می کند، این کشور تنها یک بار و آن هم در آوریل ۲۰۲۰ 
به جایگاه تنزل کرد، پیش از آن نیز روسیه به مدت بیش از یک سال رتبه 

دوم را در اختیار داشت.
داده های جودی نشان داد تولید نفت روسیه در ماه فوریه ۰.٧ درصد 
نسبت به ژانویه کاهش یافته بود. در حالی که تولید نفت آمریکا در این ماه 
۶.٥ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و به ١۰ میلیون و 3۶٤ هزار 

بشکه در روز رسیده بود.
تولید نفت عربستان نیز در این بازه زمانی ١۰.٥ درصد کاهش یافته و 

به ٨ میلیون و١٤٧ هزار  بشکه در روز رسیده بود.
بر اساس این گزارش، مقدار پاالیش نفت خام روسیه در ماه فوریه 3.٥ 
درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت و به ٥ میلیون و ٧٧۲ هزار 
بشکه در روز رسید، در حالی که پاالیش نفت آمریکا در همان بازه زمانی 
١3.3 درصد کاهش یافت و به ١۲ میلیون و ۶٧۰ هزار بشکه در روز رسید.

مقدار پاالیش نفت خام عربستان نیز در این ماه ۲.۶ درصد کمتر از 
ژانویه و برابر با ۲ میلیون و ۲٨١ هزار بشکه در روز بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون هماهنگی توزیع توانیر:
تابستانی بسیار سخت

 پیش روی صنعت برق است
معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
این شرایط  برق است که  بسیار سخت پیش روی صنعت  تابستانی  گفت: 

رعایت صرفه جویی را چند برابر می کند.
تولید،  مدیریت  مادرتخصصی  شرکت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
افزود:  مهر  رخشانی  غالمعلی  ایران)توانیر(،  برق  نیروی  توزیع  و  انتقال 
تابستان امسال سخت نیست، بسیار سخت است چرا که عالوه بر کاهش 
بارندگی ها و محدودتر شدن استفاده از پتانسیل نیروگاه های برق آبی، 
شاهد افزایش دما، شرایط کرونایی کشور، استفاده غیرمجاز از برق برای 
مصرف  و  تولید  تراز  تا  شده  باعث  همگی  که  هستیم  ارز  رمز  استخراج 

بهم خورده و منفی باشد.
داد:امسال  ادامه  وی 
 3٥ تا   3۰ کاهش   شاهد 
هستیم  ها  بارش  درصدی 
باعث  موضوع  همین  که 
شده تا به همین مقدار نیز 
از ظرفیت تولید برق نیروگاه 
های برق آبی کاهش یابد.

هنگی  هما ن  و معا
خاطرنشان  نیر  توا توزیع 
در  اکنون  هم  از  ساخت: 
حال آماده شدن برای گذر 
امسال  سخت  تابستان  از 
هستیم، برنامه ریزی ها به 
از سال گذشته  این منظور 
ها  بینی  پیش  و  م  نجا ا

براساس سنجش شاخص ها صورت گرفته است.
رخشانی مهر با بیان این که نیازمند برنامه ها و اقدام های فراگیر برای 
مدیریت بار تابستان هستیم، افزود: در قدم نخست، به مبازه با رمز ارزهای 
غیرمجاز رفته و همه تالش خود را برای جمع آوری مراکز و دستگاه هایی که 

در منازل به صورت فردی بکار گرفته شده و از برق غیرمجاز برای استخراج 
رمز ارز استفاده می کنند، بکار خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: به تعدیل روشنایی معابر و جاده های بین شهری پرداخته ایم 
البته تعدیل روشنایی ها به معنی  خاموش کردن همه روشنایی ها نیست و  به 
طور مشخص در این طرح، به دنبال یک درمیان کردن روشنایی ها خواهیم بود.

تعدیل  خیز  حادثه  نقاط  برق  کرد:  خاطرنشان  توانیر  هماهنگی  معاون 
نخواهد شد.

رخشانی مهر به ظرفیت اداره ها و دستگاه های دولتی نیز در کاهش 
مصرف پرداخت و افزود: امسال برای نخستین بار، دستگاه های اداری موظف 
شده اند که برق مصرفی خود را  ٥۰ درصد در ساعت اداری کاهش و میزان 

مصرف برق خود را در ساعت غیراداری به ١۰ درصد برسانند.
برنامه  اجرای چنین  و  کارها  این گونه  انجام  به ضرورت  اشاره  با  وی 
هایی برای گذر از پیک تابستان گفت: در همین فروردین ماه، شاهد افزایش 
پنج درصدی دمای هوا و ۲۲درصدی مصرف برق بودیم که در نوع خود بی 

سابقه بود.
های  چاه  زودهنگام  ورود  داد:  ادامه  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
کشاورزی به مدار مصرف و افزایش مصرف برق صنایع از دیگر دالیل باال 

رفتن مصرف برق است.
افزایش حداقل  افزایش دمای هوا،  افزود: هر یک درجه  رخشانی مهر 

یکهزار مگاواتی مصرف برق را در کشور به دنبال دارد.
وی در مواجهه با این پرسش که آیا با توجه به این شرایط سخت، در 
تابستان دچار خاموشی خواهیم شد یا خیر؟ پاسخ داد: از آنجا که ۲٤ هزار مگاوات 
از مصرف ۶۰ هزار مگاواتی 
تابستان  اوج  در  کشور  برق 
سرمایشی  های  سیستم  به 
صورتی  در  دارد،  اختصاص 
نکته  دو  تنها  مشترکان  که 
تنظیم درجه کولرهای گازی 
از  استفاده  و   ۲٤ عدد  روی 
را  آبی  کولرهای  کند  دور 
در نظر داشته باشند و به آن 
خاموشی  دچار  کنند،  عمل 

نخواهیم نشد.
معاون هماهنگی توزیع 
یر  سا به  همچنین  نیر  ا تو
راهکارهای مدیریت مصرف 
برق در تابستان نیز پرداخت 
و استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعت های گرم روز و بکار 
گرفتن این دستگاه ها در ساعت های پایانی شب یا ابتدایی صبح و بهره گیری 
از نور طبیعی روز را از دیگر عوامل مهمی برشمرد که می تواند در کاهش 

مصرف بسیار موثر باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه بهای فعلی مسکن، قیمت واقعی 
نیست و حباب زیادی دارد. گفت: روند 
نزولی که در بارار ارز و طال آغاز شده 
حباب  شکست  در  مثبتی  تاثیر  است، 

مسکن دارد.
چشم  درباره  محمودزاده  محمود 
به  مسکن  گفت:  مسکن  قیمت  انداز 
شده  تبدیل  ای  سرمایه  کاالی  یک  
رشد  رقیب  بازار  با  همزمان  و  است 
های  قیمت  تا  شده  باعث  که  کرده 

فعلی، واقعی نباشد.
و  ه  ا ر یر  وز ون  معا گفته  به 
شهرساری قیمت کنونی مسکن چندین 
ساختمانی  مصالح  قیمت  افزایش  برابر 
رشد داشته که ناشی از رقابت با بازارهای 

موازی وتاثیرگذار است.
محمودزاده گفت: سال گذشته در 
داشتیم  رشد  ساختمانی  مصالح  قیمت 
اما رشد قیمت مسکن متناسب با رشد 
مصالح و زمین نبوده است و در رقابت 

قیمتی  حباب  دچار  رقیب  بازارهای  با 
شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
این ایراد به وضعیت کنونی اقتصاد وارد 
است که مسکن تبدیل به کاالی سرمایه 
ای شده و روند قیمت گذاری را دچار 

بحران کرده است.
وی پیش بینی کرد که همزمان 

رجی،   خا سیاست  یط  شرا بهبود  با 
رقیب  رهای  ا ز با در  قیمت  کاهش 
داده  رخ  ارز  و  بورس  طال  جمله  از 
بازار  در  ها  قیمت  کاهش  شاهد  و 

باشیم. مسکن 
محمودزاده گفت: روند نزولی که 
دربارار ارز و طال آغاز شده است تاثیر 
دارد  مسکن  حباب  شکست  در  مثبتی 

خواهد  مثبت  تاثیر  مسکن  بازار  در  و 
گذاشت.

واحد  مترمربع  هر  قیمت  متوسط 
مسکونی در تهران در اسفند سال گذشته 
3۰ میلیون و ۲٧٤ هزار و ٧۰۰ تومان 
بود که نسبت به ماه قبل از آن )بهمن 
٩٩( که این شاخص متری ۲٨ میلیون 
و 3٨٩ هزار و ١۰۰ تومان بود، افزایش 
۶.۶ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن )اسفند ٩٨( که متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی ١٥ میلیون 
و ۶۲٨ هزار و ٥۰۰ تومان بود، افزایش 

٩3.٧ درصدی داشته است.
گران ترین منطقه تهران در اسفند 
 ۶٨ متری  متوسط  با   ١ منطقه   ،٩٩
تومان   ١۰۰ و  هزار   ٧۲3 و  میلیون 
منطقه  آن،  از  پس  است.  شده  اعالم 
3 با متوسط متری ۶۲ میلیون و ۲٧١ 
هزار و 3۰۰ تومان و منطقه ۲ با متوسط 
متری ٤٨ میلیون و ١٤3 هزار و ۶۰۰ 

تومان قرار دارد.

معاون وزیر راه:

بهای فعلی مسکن، واقعی نیست! 
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شهرستان  خبری  گروه 
باقرزاده-تولیت  سمیه  مشهد 
گفت:  رضوی  قدس  آستان 
آستان  سیاست  محرومان  خودکفایی 
قدس در امدادرسانی به نیازمندان است، 
لذا همه خادمیاران رضوی در استان  های 
خودکفایی  راستای  در  باید  مختلف 

نیازمندان فعالیت کنند.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
مروی در مراسم آغاز عملیات سراسری 
توزیع ٨٨٨ هزار بسته معیشتی توسط 
ویدئو  صورت  به  که  قدس  آستان 
کنفرانس با کانون های خدمت رضوی 
سراسر کشور از حرم مطهر رضوی انجام 
خادمیاران  تمامی  از  تشکر  شد، ضمن 
کرد:  ابراز  طرح،  این  در  فعال  رضوی 
امیدواریم روزی آنچنان عدالت گسترده 
وجود  فقری  هیچ  جامعه  در  که  شود 
نداشته باشد و نیازی به این سفره های 

مهربانی نباشد.
تمام  روزی  امیدواریم  افزود:  وی 
حداقل  از  اسالمی  ایران  عزیز  مردم 
امکانات معیشتی برخوردار باشند و این 
سفره های مهربانی را در موضوعات و 

ساحت های دیگری پهن کنیم.
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
ادامه با اشاره به مشکالت معیشتی که 
برای  کرونا  ویروس  شیوع  واسطه  به 
برخی از هموطنانمان ایجاد شده است، 
است  سال  یک  از  بیش  کرد:  تصریح 
که کشور گرفتار این ویروس منحوس 
شده و متأسفانه مشکالت معیشتی برای 
برخی از هموطنان عزیز ما ایجاد شده 
این شرایط خاص آستان  لذا در  است، 
قدس وظیفه خود می داند به میزان توان 
به کمک نیازمندان بشتابد و به میزان 
آنها  اولیه  نیازهای  مقدورات برای رفع 
کاهش  ما  اصلی  سیاست  کند،  اقدام 

فقر است.
به  باید  عبارتی  به  داد:  ادامه  وی 
جویان  احسان  به  دادن  ماهی  جای 
ماهیگیری بیاموزیم، لذا همه خادمیاران 
در  باید  مختلف  استان  های  در  رضوی 
فعالیت  نیازمندان  خودکفایی  راستای 

کنند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
به  ما  جامعه  امروز  شرایط  کرد:  ابراز 
شرایطی  کرونا،  ویروس  شیوع  واسطه 

استثنایی است که باید همه برای رفع 
در  اما  شویم،  میدان  وارد  مشکالت 
ایجاد  ما  اصلی  سیاست  عادی  شرایط 
برای  شغلی  فرصت های  و  اشتغال 

خودکفایی احسان جویان است.
وی در ادامه به آیات ابتدایی سوره 
ابراز کرد: خداوند  مبارکه بقره اشاره و 
اوصاف  بیان  به  آیات  این  در  متعال 
متقین می پردازد و ایمان به غیب، اقامه 
نماز، انفاق در راه خداوند، ایمان به انبیا 
و یقین داشتن به آخرت را از ویژگی های 

آنها معرفی می کند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
اینکه در قرآن کریم پس از اقامه نماز 
شده  مطرح  خدا  راه  در  انفاق  موضوع 
موضوعات  تمام  در  کرد:  اظهار  است، 
از جمله انفاق باید نگاه توحیدی داشته 

باشیم.
»الَخلُق  روایت  به  اشاره  با  وی 
اسالم،  گرامی  پیامبر  از  اهلل«  ِعیاُل 
نبی  روایت  این  اساس  بر  کرد:  عنوان 
عیال  خلق  تمام  )ص(  اسالم  مکرم 
خداوند هستند، پس گرامیترین خلق به 
درگاه خداوند کسی است که به عیال 
خدا سود بیشتری می رساند و به دنبال 

رفع نیازهای مردم است.
حجت االسالم والمسلمین مروی 

معیشتی  برخورداری های  کرد:  اضافه 
است؛  خداوند  رزق  مصادیق  از  یکی 
تمام  و  هوش  استعداد،  آبرو،  اعتبار، 
ظرفیت ها و توانایی های انسانی از دیگر 
انسان  که  هستند  الهی  رزق  مصادیق 
به  راستای کمک  از آن ها در  می تواند 
نیازمندان استفاده و آنها را در راه خدا 

انفاق کند.
درک شرایط فقر، یکی از حکمت 

های ماه مبارک رمضان
ز  ا یکی  ینکه  ا ن  بیا با  وی 
حکمت های ماه مبارک رمضان آشنایی 
تشنگی  و  گرسنگی  طعم  با  توانگران 
برای درک شرایط فقراست، عنوان کرد: 
کسی که درد نیازمندان را درک نکرده 
از محرومان دستگیری  باشد نمی تواند 
کند، یکی از خیرات مهم در ماه مبارک 
رمضان دستگیری از مستمندان، فقیران 
و درماندگان است و روزه ها و عبادات 
این  با  باید  را  مبارک  ماه  این  در  خود 

معارف کامل کنیم.
بر  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
در کمک  احترام  و  لزوم حفظ حرمت 
آسیب  اقشار  از  حمایت ها  و  رسانی ها 
بیان  با  و  تأکید  نیازمند جامعه  و  پذیر 
اینکه اهدای اجناسی که انسان دوست 
بهرهمندی  موجب  نیازمندان  به  دارد 

اظهار  است،  الهی  کثیر  خیر  از  آدمی 
نیازمندان  به  امدادرسانی  در  کرد: 
مراقبت  نها  آ عزت  و  برو  آ ز  ا باید 
تحقیرآمیز  نگاه  با  کمکی  مبادا  شود، 
منت  ما  بر  خداوند  زیرا  پذیرد  صورت 
گذاشته که بتوانیم از محرومان دست 
گیری کنیم و از این جهت ما مدیون 

نیازمندان هستیم.
اجناس  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  کیفیت  به  باید  نیازمندان  به  اهدایی 
مرغوب بودن کاالها دقت شود، عنوان 
و  رعایت حرمت  از جنبه ها  یکی  کرد: 
اهدایی  اجناس  نوع  محرومان  کرامت 
به این افراد است، لذا در تهیه بسته های 
اجناس و کاالها  بهترین  باید  معیشتی 

مورد استفاده قرار بگیرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
بزرگ  گناهی  ا  ر زمندان  نیا تحقیر 
با  و  دانست  الهی  غضب  موجب  و 
د  موا و  رزاق  ا هدای  ا ینکه  ا بیان 
پایین  کیفیت  با  و  نامطلوب  غذایی 
بیشتر  ا  ر نها  آ نج  ر ن  مندا ز نیا به 
می کند، تصریح کرد: این طرح اهدای 
بسته های ارزاق به نیازمندان کشور با 
خامیاران  توسط  و  )ع(  رضا  امام  نام 
سیره  باید  لذا  می شود،  انجام  رضوی 
ائمه اطهار )ع( و به ویژه حضرت رضا 
تهیه  رفتار، گفتار،  اعمال،  نیز در  )ع( 
مواد غذایی و تمام مراحل اجرای این 

باشد. طرح مشهود 
تولیت آستان قدس رضوی محبت 
قلبی نسبت به ائمه اطهار )ع( را موجب 
با  مردم  همراهی  و  همرنگی  تبعیت، 
گفت:  و  دانست  حضرات  این  معارف 
ایجاد  برای  باید  رضوی  خادمیاران 
دل های  در  )ع(  رضا  حضرت  محبت 
راه های  از  مردم تالش کنند که یکی 
تحقق این مهم احسان همراه با کرامت 

به نیازمندان است.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
اجرای این طرح را در راستای لبیک به 
فرمان رزمایش کمک به نیازمندان مقام 
معظم رهبری دانست و عنوان کرد: بنای 
خیر مواسات و دستگیری از نیازمندان را 
رهبری معظم در قضیه کرونا گذاشتند و 
لبیک خادمان و خادمیاران رضوی به این 
فرمان ولی فقیه زمان و نایب امام زمان 

)عج( بسیار ارزشمند است.

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم عملیات توزیع 888 هزار بسته معیشتی میان نیازمندان؛

خودکفایی محرومان، سیاست آستان قدس در امدادرسانی به نیازمندان است
۸۹ ایسـتگاه هوایـی در شهرسـتان گرمسـار وارد 

شـد مدار 
 بـه منظـور تغذیـه بـرق متقاضیـان و مشـترکان جدیـد شهرسـتان 
گرمسـار، ٨٩ ترانـس هوایـی بـا قـدرت ۲١ هـزار و ١٥۰ کیلوولـت آمپر به 

بهـره بـرداری رسـیده و وارد مـدار توزیـع بخش شـد.
 سرپرسـت مدیریـت توزیـع بـرق شهرسـتان گرمسـار بـا بیـان ایـن 
توسـعه  و  مشـترکان  بـرق  تامیـن  راسـتای  در  داشـت:  اظهـار  مطلـب 
زیرسـاخت ها، عملیـات احـداث ١۰ هـزار و ٩۶٨ متر شـبکه فشـار ضعیف، 
١٤ هـزار و ٥ متـر شـبکه فشارمتوسـط و همچنیـن دوهـزار و ۲۶۲ متـر 

شـبکه روشـنایی معابـر بـه انجام رسـیده اسـت.
 رحمـان اشـرفی بـا عنـوان این کـه طـرح احـداث ١٤ کیلومتر کابل 
خودنگهـدار، از دیگـر اقدامـات صـورت پذیرفتـه بـه شـمار مـی رود بیـان 
داشـت: در راسـتای پایـداری خطـوط بـرق رسـانی و تداوم خدمـات دهی 
بـه مشـترکان، طـرح اصـالح و بهینـه سـازی ١٧ هـزار ٤٥٨ متـر شـبکه 

توزیـع بـرق این شهرسـتان اجرایی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که از یک هـزار و ٤٨ پروژه عمرانی در سـطح 
سـال قبـل بهره برداری به عمل آمده یادآور شـد: سـرمایه گـذاری صورت 
گرفتـه بـرای ایـن تعداد پروژه در سـطح شهرسـتان، ١٤٧ میلیـارد و ۲3٧ 

میلیون ریال اسـت.
 وی تصریـح کـرد: انجـام تقویـت پسـت هـای هوایی شـرکت آرین 
اطلس، کشـت و صنعت متین پارس، نمک غرب قائم و اشـتراک گلخانه، 
نصب ایسـتگاه هوایی شـهرک صنعتـی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسـار 
و همچنیـن اصـالح و بهینـه سـازی شـبکه فشـارضعیف روسـتای نوده و 
غیـاث آبـاد، در زمـره ی اهـم فعالیت های ایـن مدیریت به شـمار می رود.

اشـرفی اضافـه کـرد: برخـی پروژه هـای مهم و در دسـت اقـدام برق 
گرمسـار بـرای سـال جاری شـامل؛ احداث شـبکه ۲۰ کیلوولت بـه همراه 
نصـب پسـت هوایـی در خیابـان طالقانی، رفـع حریم شـبکه ۲۰ کیلوولت 
هوایـی در میـدان اللـه و اصالح شـبکه فشـارضعیف بلوار شـهید صدوقی 

و روسـتای کرند اسـت.

احتمال خاموشـی یـک روز در هفته صنایع اسـتان 
مرکـزی در ایـام پیک مصـرف برق

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان مرکزی با اشـاره به 
گرمـای هـوا و مشـکل تأمیـن برق از احتمال خاموشـی یـک روز در هفته 

صنایع در تابسـتان سـال جـاری خبر داد.
محمـد الـه داد مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان مرکزی 
در جلسـه ای کـه بـا عنـوان بررسـی مسـائل و مشـکالت صنایـع شـهر 
صنعتـی کاوه در دفتـر محلـی برگـزار شـد با بیان اینکه تابسـتان سـختی 
را پیـش رو داریـم گفـت: روز گذشـته مصرف بـرق در شـهر صنعتی کاوه 
رشـد ١٩ درصـدی نسـبت به سـال گذشـته داشـته کـه این افزایـش آمار 

در اسـتان نیـز رخ داد.
وی بـا بیـان اینکـه عـالوه بـر کم آبی، گرمـای زودرس نیـز رخ داده 
افـزود: همـه این عوامـل باعث افت ظرفیـت تولید بـرق نیروگاه های برق 
آبـی شـده کـه ایـن امـر باعـث خاموشـی های کم سـابقه ای در سـال های 

اخیر خواهد شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان مرکزی با اشـاره به 
اینکـه در شـهر صنعتـی کاوه بیشـترین تعـداد ماینرهای غیرمجاز کشـف 
شـده اسـت اظهـار کـرد: در ماه هـای اخیـر مـزارع اسـتخراج ارز دیجیتال 
بـا ظرفیت هـای باال در شـهر صنعتی کاوه کشـف شـده اسـت کـه همین 
موضـوع الـزام کنتـرل بیشـتر را یـادآوری می کنـد چراکـه اگـر این طـور 
نباشـد در شـهر صنعتـی کاوه و سـاوه دچـار مشـکالت برق خواهیم شـد.

الـه داد افـزود: با توجه به صحبت های انجام شـده ممکن اسـت برای 
عبـور از پیـک امسـال نیـاز به خاموشـی یـک روز در هفته صنایع باشـد و 
علیرغـم اینکـه عالقـه ای به خاموشـی در صنایـع نداریم اما بایـد مدیران 
همکاری مناسـب را در این خصوص داشـته باشـند تا شـاهد خسـارت های 

فراوان به واسـطه خاموشـی های پیوسـته و پیش بینی نشـده نباشـیم.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای باختر نیـز در این مراسـم با بیان 
اینکه ایجاد دو پسـت برق جدید در شـهر صنعتی کاوه بیش از ۲۰۰ میلیارد 
تومـان اعتبـار نیـاز دارد گفـت: در ایـن خصـوص منابعی بـرای تخصیص 
نداریـم امـا امـکان مشـارکت ٤۰ درصـدی را طبـق مصوبـه وزارت نیـرو 
خواهیـم داشـت کـه اگـر ۶۰ درصـد مابقی را شـرکت شـهر صنعتـی کاوه 

مشـارکت کنـد ایـن کار عملیاتی خواهد شـد.
فرهـاد شـبیهی بـا بیـان اینکه گـذر زمان هزینـه و زمان اجـرای کار 
را بیشـتر خواهـد کـرد افـزود: در حـال حاضـر بالغ بـر هـزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومـان پـروژه در اسـتان داریـم که با سـایر تعدیل هـا و اجرای ایـن پروژه 
ایـن رقـم به بیـش از دو هـزار و ٥۰۰ میلیارد تومان خواهد رسـید بنابراین 
بایـد تصمیم گیـری در ایـن خصـوص در سـریع ترین زمان صـورت بگیرد.

مدیر سیاالت شرکت ملی حفاری ایران:
روز آمـدی تجهیـزات و ارتقـاء کیفیـت خدمـات 

سـرفصل برنامـه سـال ۱۴۰۰ اسـت
 مدیر سـیاالت شـرکت ملی حفاری ایران گفت: روز آمدی تجهیزات 
و ارتقـاء کیفیـت خدمـات در راسـتای رضایتمنـدی متقاضیـان، مهمتریـن 

سـرفصل برنامه های این مدیریت در سـال ١٤۰۰ اسـت.
سـاالری در واکاوی اهداف امسـال و عملکرد سـال گذشـته مدیریت 
سـیاالت شـرکت، افزود:  بازسـازی و نوسـازی تجهیزات کنتـرل جامدات 
و فعـال سـازی ۶ مجموعـه دیگـر مدیریـت پسـماند از جملـه محورهـای 

برنامـه شـده در سـال جاری به شـمار مـی آید.
وی اظهـار کـرد: برنامـه ریـزی بـرای سـاخت و راه اندازی سیسـتم 
)MUD PLANT( ، یکسـان سـازی الـک هـای لـرزان در سیسـتم 
تجهیـزات کنتـرل جامـدات، طراحی و اجـرای برنامه جامع نـرم افزاری در 
خصـوص کلیـه فعالیـت هـای ایـن مدیریـت از دیگـر موارد در دسـت پی 

جویـی منتـج بـه نتیجه در سـال ١٤۰۰ می باشـد.
سـاالری گفـت: پایـش مسـتمر، رعایت دسـتورالعمل هـای ایمنی از 
سـوی کارکنـان در جهـت حـذف یا بـه حداقل رسـاندن ضریـب حوادث، 
باالبـردن سـطح آمـوزش پرسـنل و بـه روز رسـانی بازیافت هـای مالی از 

دیگـر محورهـای تدوین شـده امسـال خواهـد بود.
مدیـر سـیاالت شـرکت ملـی حفـاری ایـران در بیـان عملکرد سـال 
٩٩ ایـن مدیریـت افـزود:  پایـش فعالیت های بخش سـیاالت در دسـتگاه 
هـای حفـاری، تهیـه برنامه  های سـیال حفـاری و مدیریت پسـماند برای 
پـروژه هـای کلیـد در دسـت، سـاخت انواع سـیال حفاری به مقـدار افزون 
بر یک میلیون و  ١٨١ هزار بشـکه از اقدامات موثر در راسـتای پشـتیبانی 

از عملیـات حفـر چـاه هـای نفـت و گاز در مدت پیـش گفته بود.
وی اظهـار کـرد: ارسـال ۲٥٩ هـزار و 3۶٩ تـن انواع مواد شـیمیایی 
بـرای تهیـه سـیال حفـاری و ارسـال 3 هـزار و ٩٥۰ تـن مـواد شـیمیایی 
بـرای مدیریـت پسـماند حفـاری، همکاری  با اداره مهندسـی سـیاالت در 
اداره کل حفـاری شـرکت ملـی مناطـق نفتخیز جنوب در زمینه پاکسـازی 
حوضچـه های پسـاب و پاکسـازی 3۰ حوضچه مواد نفتـی، بازیافت بیش 
از ٤٨۲ هـزار بشـکه پسـاب حفـاری برای اسـتفاده مجدد در دسـتگاههای 
حفـاری و تثبیـت افـزون بـر  ۲۲هـزار و ٥۰۰ متر مکعب انـواع کنده های 

حفـاری از فعالیـت هـای محقـق شـده در سـال قبل به شـمار مـی آید.
سـاالری گفت:فعـال سـازی ۶ مجموعـه تجهیزات مدیریت پسـماند 
در دسـتگاه   هـای پـروژه  ای، ارسـال بیـش از ٨  هـزار و ١۰۰ قلـم کاال 
مـورد نیـاز بـه دسـتگاه هـای حفـاری و بازسـازی ٧٨ دسـتگاه تجهیزات 
کنتـرل جامـدات و مدیریـت پسـماند از دیگـر مـوارد صـورت پذیرفتـه در 

ایـن مـدت بوده اسـت.
مدیـر سـیاالت شـرکت ملـی حفـاری ایـران افـزود: از دیگـر مـوارد 
قابـل توجـه در سـال  ٩٩، تعامـل و همـکاری موثر با شـرکت هـا و تولید 
کننـدگان داخلـی بـرای تامیـن مـواد شـیمیایی کاربـردی در ایـن بخـش 
بـود کـه بـا حـذف واسـطه ها، نسـبت به خریـد به طـور مسـتقیم از تولید 

کننـدگان مبـادرت گردد.

و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  برتـر  رتبـه  کسـب 
کشـور  درسـطح  سـمنان  اسـتان  آبخیـزداری 
جعفـر مـرادی حقیقی مدیـرکل منابـع  طبیعی  و آبخیزد.اری اسـتان 
سـمنان گفـت : طـی ارزیابی های عملکرد صورت گرفته توسـط سـازمان 
جنگلها،مراتـع و آبخیـزداری کشـور، اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان سـمنان موفـق بـه کسـب رتبـه برتـر درمیـان سـایر اسـتانها در 
شـاخص هـای مختلـف در اجرای طـرح ها و پـروژه ها ازجمله کاداسـتر، 
روابـط عمومـی، مرتعـداری ، حفاظـت اراضـی، بیابانزدایـی، جنگلـکاری، 
گیاهـان دارویـی، آبخیـزداری،  ترویج و مشـارکت های مردمـی و زراعت 

چـوب گردید.
وی اضافـه کـرد: ایـن ارزیابـی در راسـتای عملکرد اجـرای طرح ها 
و پـروژه هـای مصـوب و محورهـای تعییـن شـده در برنامه اقـدام جهش 

سـازمان در سـال ٩٩ صورت گرفته اسـت. 
جعفـر مـرادی حقیقـی مدیـرکل منابع  طبیعـی  و آبخیزداری اسـتان 
سـمنان گفت: در مرحله اول لطف و عنایت حضرت حق و توجهات خاص 
حضـرت ولـی عصـر )عـج( و تالش خسـتگی ناپذیـر همدلـی و همراهی 
کلیـه همـکاران خود در تمامـی بخش ها و نقاط جغرافیایی اسـتان پهناور 
ودرمرحلـه دوم حمایـت هـا ،هدایتهـا و مسـاعدت های مسـئولین اسـتان 
بویژه اسـتاندار محترم و معززاسـتان دکتر علیرضا آشـناگر؛ معاونین محترم  
اسـتاندار ؛ ریاست محترم سـازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ ریاست محترم 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان ذکر کرده و در همین رابطه تقدیر ویژه 
از کلیـه ایـن عزیـزان کـه بـرای موفقیـت اسـتان سـمنان در عرصه های 

منابـع طبیعـی تالش کردند تشـکر نمود. 
مـرادی حقیقـی کسـب رتبه هـای برتر و افتخـارات مرهون تالش و 
پشـتکار همه مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری دانسـت و این افتخارات 
حاصل تالش همه معاونین، روسـا و کارکنان سـتادی و شهرسـتانی است 

کـه با پشـتکار و جدیت توانسـتند به این مهم دسـت یابند. 
جعفـر مـرادی حقیقی گفت: در سـال ١٤۰۰ که از سـوی مقام معظم 
رهبـری بـه نام تولید، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا مزین گردید کارکنان 
خدوم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان سـمنان با عزمی راسـخ 

تـر تعهـدات خـود را درقالب طـرح ها و پروژه ها اجـرا می نمایند.
او از کسـانیکه در اجـرای پـروژه هـای سـال ٩٩ کـه بـا همـت واال 
موجبـات ارائـه خدمـات بـه مـردم و کسـب رتبـه برتـر را فراهـم آوردنـد 

تشـکر و قدردانـی نمـود.
جعفـر مـرادی حقیقـی مدیـرکل منابع  طبیعـی  و آبخیزداری اسـتان 
سـمنان افـزود: امیدواریـم با برنامه ریـزی های دقیق و صحیـح در زمینه 
پیشـبرد اهـداف سـازمانی بـا تـالش کارشناسـان کمـاکان شـاهد رشـد، 
شـکوفایی و سـربلندی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری و حفظ رتبه 

در سـنوات آینده باشـیم.

پایـش و انجام تسـت غربالگری کرونـا از کارکنان 
سمنان اسـتان  گاز  شرکت 

در راسـتای مقابلـه و پیشـگیری از بیمـاری کرونـا، بـا پیگیری های 
صـورت گرفتـه بـا مرکـز بهداشـت شهرسـتان سـمنان؛ تسـت کرونـا از 
کارکنـان شـرکت گاز اسـتان سـمنان بـه صـورت َرپیـد تسـت یـا تسـت 

سـریع انجام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی؛ علیرضـا اعوانـی مدیرعامـل شـرکت 
گاز اسـتان سـمنان، از انجـام غربالگـری دقیـق  بـا اسـتفاده از کیت هـای 
تشـخیص سـریع کرونـا بـر مبنـای آنتـی ژن خبـر داد و گفـت: اقدامـات 
پیشـگیرانه بـا توجـه به  وخامت شـرایط مـوج چهارم کرونا با قوت بیشـتر 
در حال اجراسـت، ضمن اینکه اسـتان سـمنان در وضعیت قرمز  قرار دارد؛ 
بـه منظـور حفـظ سـالمتی کارکنـان و اطمینـان خاطـر از کار در محیطی 
سـالم و بـی خطـر و تشـخیص بهنـگام ایـن بیماری، تسـت کرونـا برای 
کارکنان شـاغل توسـط کارشناسـان آزمایشـگاه تخصصی مرکز بهداشـت 

شهرسـتان سـمنان، صـورت پذیرفت.
وی افـزود: هـدف از اجـرای ایـن غربالگـری، شناسـایی بیمـاران 
کرونایی در سـازمان، شـرکت و یا مراکز پرجمعیت اسـت تا بدین وسـیله، 
اشـخاص دارای عالئـم شناسـایی و بـا برقـراری فاصله گـذاری از محیط 
جمعـی بـه قرنطینـه منتقـل شـوند و از این طریق، بتـوان زنجیـره انتقال 

کرونـا را قطـع کرد.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان سـمنان با بیـان اینکه این تسـت به 
صـورت کامـال رایگان انجام شـد؛ افزود: حضور حداکثری کارکنان نشـان 
از مشـارکت جمعی و حس مسـئولیت پذیری اجتماعی همکاران دارد؛ زیرا 
همگـی بـر ایـن باورنـد با شناسـایی حتـی یک تسـت مثبت می تـوان از 
بسـیاری آسـیب هـا و خطـرات جلوگیری بـه عمـل آورد و محیطی عاری 

از ویـروس کرونـا برای دیگر کارکنـان فراهم آورد.
اعوانـی در پایـان، ضمـن تشـکر از امـور HSE بـه جهـت اجـرای 
کامـل پروتـکل هـای بهداشـتی و خـط مقـدم مقابلـه بـا این ویـروس در 
شـرکت گاز، گفـت: از روزهـای آغازیـن مواجـه بـا این ویـروس، اقدامات 
پیشـگیرانه و مراقبتـی خـود را لحـاظ کرده ایـم؛ بـه گونـه ای کـه تمامـی 
افـراد اعـم از کارکنـان شـاغل و مراجعـان حیـن ورود به شـرکت گاز تب 
سـنجی مـی شـوند و مـواردی دیگـر هماننـد ضدعفونی کـردن محیط و 
اتـاق هـا در پایـان وقت اداری، کاهـش برگزاری جلسـات اداری و حضور 
حداقلـی کارکنـان در جلسـات همچون گذشـته در دسـتور کار قـرار دارد.

افزایـش مشـارکت و ارتقای سـطح کیفـی زندگی 
شـهروندان از برنامه های شـرکت عمران شهرجدید 

است هشتگرد 
مدیـر امـور توسـعه اجتماعـی و فرهنگی شـرکت عمران شـهرجدید 
هشـتگرد ایجاد انگیزش در راسـتای افزایش مشارکت شهروندان و تالش 
بـرای جلـب رضایـت آنـان را از برنامـه هـای شـرکت عمران شـهرجدید 
هشـتگرد بیان کرد و گفت: بسترسـازی فضای مشـارکتی برای شناسـایی 
و کاهـش مشـکالت شـهر از رویکردهـای حوزه اجتماعی شـرکت عمران 

شهرجدید هشـتگرد است. 
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت عمـران شـهر جدید هشـتگرد؛ 
ایـرج خسـروی حاجـی ونـد بـا اشـاره بـه راهبردهـای ده گانـه شـرکت 
مـادر تخصصـی عمـران شـهرهای جدید کشـور گفت: ایجاد و گسـترش 
زیرسـاخت هـای اجتماعـی، گسـترش فضـای کسـب و کار اجتماعـی، 
تسـهیل گری  و  مشـارکت  عمرانـی،  پروژه هـای  اجتماعـی  نیازسـنجی 
اجتماعی، رویدادهای شـهری، هویت بخشـی، ارتقا بازنمایی و مسـئولیت 
اجتماعـی، مطالعـات و پژوهش هـای اجتماعـی، گفتمان سـازی توسـعه 
اجتماعـی و گسـترش گردشـگری از جملـه برنامه های توسـعه اجتماعی و 

فرهنگـی مجموعـه شـرکت عمـران شهرجدیدهشـتگرد اسـت. 
وی با بیان اینکه شـرکت عمران شـهر جدید هشـتگرد در راسـتای 
فراهم سـازی زیرسـاخت های فرهنگی، اجتماعی گام هایی برداشـته شده 
اسـت، گفـت: طراحی پـروژه فرهنگسـرا ، طراحی کتابخانـه جهت احداث 
در فـاز ٧، تهیـه نقشـه سـرای محلـه، احـداث دو بـاب مجتمع ورزشـی ، 
طراحی پروژه گردشـگری بزرگ مقیاس و پیگیری احداث پارک سـالمت  

در فاز ٧ از جمله اقدامات شـرکت اسـت. 
خسـروی حاجی وند گفت: شـهری انسـان مدار، دارای شـاخص های 
زیسـت انسـانی از شـاخصهای شهر فرهنگی اسـت که ارتقای هویت شهر 
و شـهروندان، توجه به انسـجام شـهر، ترویج سـالمت اجتماعی، توسـعه 
آمـوزش شـهروندی و توانمندسـازی اقشـار آسـیب پذیر و ایجاد انسـجام 
و نشـاط اجتماعـی در میـان سـاکنان شـهر، از برنامـه های اساسـی برای 

دسـتیابی بـه اهـداف مدنظر به شـمار می رود. 
وی جلـب رضایـت شـهروندان را از مهمترین اهداف شـرکت عمران 
شـهرجدید هشـتگرد دانسـت و افـزود: معیـار همـه فعالیت های شـرکت 
عمـران رضایـت مـردم بـوده چـرا کـه شـهر متعلـق به مـردم اسـت و از 
ایـن منظـر الگـوی توسـعه اجتماعـی و فرهنگـی در شـهر بایـد مبتنی بر 

رضایـت مردمی باشـد.

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
گاز  تولید  چشمگیر  افزایش  از  ایالم 
اتان این واحد صنعتی در سال جهش 

تولید خبر داد.
این  اعالم  با  نوریان  اله  روح    
ایالم  گاز  پاالیشگاه  کرد:  اظهار  خبر 
را   خود  تولیدات  که  کند  می  تالش 
توسط  که  شعارسال  تا  دهد  افزایش 
می  نامگذاری  رهبری  معظم  مقام 

شود، محقق شود.
یکی  عنوان  به  اتان  افزود:  وی 
از محصوالت پاالیشگاه گاز ایالم که 
دارد،  همراه  به  زیادی  افزوده  ارزش 
واحد  اندازی  راه  با  بار  اولین  برای 
در  ایالم   پتروشیمی  مجتمع  الفین 
آذرماه سال گذشته به سمت پتروشیمی 

ارسال گردید.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
گذشته  سال  آذرماه  از  اینکه  بیان  با 

اتان  گاز  توجهی  قابل  مقدار  تاکنون 
به پتروشیمی ایالم ارسال شده است، 
واحد  اندازی  راه  از  داشت:قبل  اظهار 

اتان  ایالم،  پتروشیمی  مجتمع  الفین 
پاالیشگاه  سوخت  عنوان  به  تولیدی 
به خط  گاز طبیعی  به همراه  مابقی  و 

سراسری تزریق می شد.
تولید  ظرفیت  کرد:  تصریح  وی 
متر  هزار   33۰ اول  فاز  در  پاالیشگاه 
در  و  تن   ٤١٥ معادل  روز  در  مکعب 
فاز دوم ٥٥۰ هزار متر مکعب در روز 

معادل ۶٩۰ تن در روز است.
 ٥ از  یکی  اتان  گفت:  نوریان 
می  ایالم  ز  گا پاالیشگاه  محصول 
باشد که به همراه ۲ محصول میعانات 
ایجاد  جهت  خام  مایع  گاز  و  گازی 
در  خوراک  عنوان  به  افزوده  ارزش 
قرار  ایالم  پتروشیمی  مجتمع  اختیار 

گیرد. می 

  مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم : 

افزایش چشمگیر تولید گاز اتان پاالیشگاه ایالم در سال جهش تولید

گفت:  ایالم  استاندارد  مدیرکل 
ضرورت بحث حمایت از حقوق مصرف 
کننده در ایران مشهود است و همه ما در 
قامت مصرف کننده هر روز با مشکالت 

بسیاری رو به رو هستیم.
گفت:  ایالم  استاندارد  مدیرکل   
ضرورت بحث حمایت از حقوق مصرف 
کننده در ایران مشهود است و همه ما در 
قامت مصرف کننده هر روز با مشکالت 

بسیاری رو به رو هستیم.
حقوق  کرد:  اظهار  همتی  مهناز 
حقوق  مهمترین  ز  ا یکی  مصرف 
آن  دایره ی شمول  است که  عمومی 
و  افراد  تمامی  و  است  گسترده  بسیار 
آحاد یک جامعه باید از این حقوق بهره 

مند گردند.
وی افرود: اگر از مصرف کنندگان 
جامعی  حمایت  تولیدکنندگان  برابر  در 
به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار 
می گیرند چراکه در حال حاضر کاالهای 
پیچیده ای وارد بازار شده اند که استفاده 
از آنها یا احتیاج به تخصص خاص دارد 
و  رعایت دستورات  این که مستلزم  یا 
راهنمایی هایی است که عرضه کننده 
باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد و 
از طرف دیگر، بسیاری از کاالهایی که 
درداخل و خارج تهیه و به بازار عرضه 

می شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد 
مالی  خسارت  موجب  تنها  نه  و  نبوده 
می شوند که در پاره ای موارد خسارت 
جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار 

می آورند.
گفت:  ایالم  استاندارد  مدیرکل 
تولید  در  کننده  مصرف  حقوق  رعایت 
انواع کاال و ارائه خدمات مناسب پس 
کاالها،  انواع  از  برخی  برای  فروش  از 
مصرف  ترویج  محرک  و  مهم  عامل 
کاالی ایرانی از سوی مردم است که با 
رعایت استانداردها می توان گام های 

بلندی در این عرصه برداشت.
جهانی  نظریه  به  اشاره  با  وی 

شد:  یادآور  کاال  تنوع  و  اقتصاد  شدن 
خطر ناشی از مصرف کاالی نامرغوب 
و نا آشنا هم وجود دارد و در این میان 
کاال،  کیفیت  از  کننده  مصرف  چون 
مواد زیان آور موجود در آن و از قیمت 
بروز  امکان  نیست،  مطلع  آن  واقعی 
آسیب به سالمتی افراد و اقتصادکشور 

وجود دارد.
تردید  بی  داشت:  بیان  همتی 
حقوق  گرفتن  نظر  در  با  مسئوالن 
شهروندی و عدالت اجتماعی، تدبیرهای 
رخ  چنین  از  جلوگیری  برای  را  الزم 
دادهایی اندیشیده اند که یکی از آنها، 
وضع قانون های مناسب است تا به نظام 

تولید، توزیع و مصرف سامان داده شود.
وی افزود: دولت به عنوان بزرگ 
برای  کنندگان  مصرف  حامی  ترین 
نابسامانی ها و مشکالت  از  جلوگیری 
حمایت  سازمان  تشکیل  به  اقتصادی 
تولیدکننده  و  کننده  مصرف  حقوق  از 
مبادرت ورزید و همچنین سازمان ملی 
استاندارد نیز در راستای تحقق حمایت 
و  کنندگان  مصرف  و  مردم  حقوق  از 
حفظ سالمت و ایمنی جامعه گام های 

استواری برداشته است.
اشاره  با  ایالم  استاندارد  مدیرکل 
تمامی  تولید،  زنجیره  در  ینکه  ا به 
کننده  مصرف  نوعی  به  تولیدکنندگان 
هم هستند افزود: حمایتی که از مصرف 
کننده انجام شود، در حقیقت حمایت از 

تولیدکننده است.
شهروندان  به  پایان  در  همتی 
سالمت  حفظ  منظور  به  توصیه  کرد: 
هرگونه  مصرف  از  جامعه،  ایمنی  و 
کرده  خودداری  استاندارد  فاقد  کاالی 
و در هنگام خرید به نشان استاندارد و 
کد ١۰ رقمی درج شده در ذیل عالمت 
استاندارد توجه کنند و با ارسال کد ١۰ 
رقمی به سامانه پیامکی ١۰۰۰١٥١٧ از 
اصالت کاالی خریداری شده اطمینان 

حاصل کنند.

مدیرکل استاندارد ایالم عنوان کرد :

حقوق مصرف یکی از مهمترین حقوق عمومی است

از  میدانی  بازدید  از  پس  قد س  شهرد ار  مختاری 
بوستان ها و فضاهای سبز سطح شهر، در جلسه با مسئوالن 
سازمان فضای سبز شهری بر همت مضاعف مسئولین ذیریط 
در راستای بهبود و ارتقای سطح کیفی بوستان ها و فضاهای 

سبز شهری در شان شهروندان تاکید نمود. 
به نقل ازاداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی 
و شهرداری قدس، مهندس مسعود مختاری شهردار قدس 
صبح امروز به همراه معاون خدمات شهری و رئیس سازمان 
فضای سبز شهری از بوستان ها و فضاهای سبز سطح شهر 

به صورت میدانی بازدید نمودند. 
از  اطالع  منظور  به  بازدید  این  گزارش،  این  بر  بنا 
وضعیت بوستان ها و فضای سبز سطح شهر صورت گرفت 
و پس بازدید میدانی، نواقص و معایب فضای سبز شهری 
در جلسه هماهنگی شهردار با مسئوالن سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری که در سالن جلسات شهرداری برگزار 
شد، مطرح گردید و هماهنگی های الزم جهت رفع نواقص 

و مشکالت موجود انجام شد.
شهردار قدس در این جلسه با بیان اینکه نگهداری و 

بازپیرایی مستمر فضای سبز شهری حائز اهمیت فراوان است، 
بر همت مضاعف مسئولین این سازمان در حفظ و نگهداری 
این فضاها تاکید کرد و گفت : همان گونه که توسعه بوستان 
ها و فضاهای سبز معابر یکی از شاخص های مهم توسعه 
به  نیز  این فضاها  بازپیرایی  و  باشد، نگهداری  شهری می 
تازگی و نشاط محیط شهری ضروری است،  منظور حفظ 
لذا مسئولین ذیربط می بایست اقدامات الزم را جهت تحقق 
این امر به گونه ای که در شان شهروندان گرامی شهر قدس 

باشد، در دستور کار قرار دهند.

شهردار قدس: 
همت مضاعف مسئولین ذیربط در ارتقای سطح کیفی و بازپیرایی بوستان ها و فضاهای سبز شهری 
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پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر ایالم

 ایجاد می شود

شهردار ایالم گفت: در راستای مطالبه عمومی مردم شهر ایالم پارکینگ 
طبقاتی در مرکز شهر ایالم ایجاد می شود.

طالب صادقیان  اظار کرد: پس از تالش فراوان، مجوز تغییر کاربری 
از سوی کمیسیون ماده ٥ شهرسازی  نیمه کاره خیابان تختی  ساختمان 
استان صادر شد و این مجتمع به پارکینگ مدرن طبقانی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: ساختمان نیمه تمام مذکور حدود ۲۰ سال است بال تکلیف 
در مرکز شهر ایالم به حال خود رها شده است.

شهردار ایالم گفت: این پارکینگ مدرن در زمینی به مساحت 3 هزار 
مترمربع و در ٨ طبقه با ظرفیت هزار خودرو با همکاری بخش خصوصی 

احداث خواهد شد.

اجـرای طـرح پیمایـش انشـعابات آب مطابـق با 
کاربـری هـای واگذار شـده

مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان از نظارت دقیق و 
سخت گیرانه بر مصرف آب در کاربری های مختلف خبر داد. 

میثم اعالیی گفت: طرح پایش هاي دوره اي محسوس و نامحسوس 
انشعابات آب با هدف نظارت بر انطباق مصرف آب با کاربری های تعیین 
شده و استفاده متناسب از ظرفیت مشخص شده، با قدرت در حال اجرا است.  
وی با بیان این که این طرح به منظور صیانت از حقوق شهروندان 
عملیاتی می شود، اظهارداشت: الزم است مشترکین، آب شبکه توزیع را 
فقط مطابق با در کاربري مجاز تعریف شده مصرف کنند در غیر این صورت 
بر اساس ضوابط و اختیارات قانوني موجود، با متخلفان برخورد می شود. 

وی با تاکید بر این نکته که مصرف آب در هر نوع کاربري به غیر از 
کاربري تعریف شده در قرارداد واگذاري انشعاب آب ممنوع است، بیان داشت: 
نه تنها استفاده از آب شرب براي مواردي همچون ساخت و ساز، غیرمجاز 
است، بلکه نمی توان از آب کاربري هاي خانگي براي مصارف غیرخانگي 
نظیر اماکن تجاري نیز استفاده کرد و انجام این کار خالف قانون است.  

وی در ادامه به سیاست سخت گیرانه شرکت آب و فاضالب استان 
براي واگذاري انشعاب  به اماکن غیر مسکوني مانند باغ، کارواش، استخر 
و کاربري هایي از این دست پرداخت و افزود: با توجه به این که به دلیل 
وقوع خشکسالی های مستمر، با بحران کم آبی در استان مواجه هستیم، 
مدیریت مصارف آب شرب و بهداشت در استان از اهمیت به سزایی برخوردار 
است و سال هاست که واگذاري آب به مصارف غیر مسکوني مشروط به 

اخذ تاییدیه در کارگروه تخصیص آب شرکت است .
انشعاب به کاربري هاي  ادامه داد: در مواردي که واگذاري  اعالیی 
آب  تامین  در حد  فقط  یافته  انجام شود، ظرفیت تخصیص  غیرمسکوني 
شرب و بهداشت کارکنان آن مجموعه خواهد بود و شرکت آب و فاضالب 

تعهدي در خصوص تامین آب در مصارف غیر از شرب و بهداشت ندارد.
از  دیگري  بخش  در  اصفهان  استان  آبفای  مشترکین  خدمات  مدیر 
سخنان خود افزود: در سال            گذشته  همه گیري و شیوع ویروس 
کویید ١٩ و الزام به رعایت بیشتر نکات بهداشتي از جمله شستشوي مکرر 
دست ها باعث شد تا متوسط مصرف آب استان پس از حدود یک دهه که 

شیب نزولي داشت، با افزایش ۲۰ درصدی مواجه شود .
اعالیی تصریح کرد: با وجود این همچنان در سال گذشته ٨۰ درصد 
از مشترکین خانگي کمتر از ۲۰ متر مکعب آب مصرف کردند و تنها ۲.١ 

درصد از مشترکین مصرف باالتر از ٤۰ مترمکعب در ماه داشتند. 
وی در پایان با اشاره به شرایط خاص تابستان پیش رو، از مشترکین 
این شرکت تقاضا کرد همچون گذشته با بهینه سازي و مدیریت مصرف، 
با خدمتگزاران خود در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مدیریت 

بحران کم آبي تابستان ١٤۰۰ همکاري تنگاتنگ داشته باشند.

پاکبانان شهراندیشه در مقابل کرونا واکسینه شدند

به نقل از واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی 
و شهرداری اندیشه، در راستای اجرای طرح واکسیناسیون پاکبانان شهرداریها 
و دهیاریها که در کل کشور اجرایی گردید ، پاکبانان شهر اندیشه نیز در 

مقابل بیماری کرونا واکسینه شدند.
علی ملکی شهردار اندیشه با اعالم این خبر افزود : یکی از زحمتکش 
ترین اقشاری که در زمان کرونا زحمات بسیاری کشیدند، پاکبانان عزیز 
بودند که در این مدت کمتر از مدافعین سالمت گام برنداشته اند و همواره در 
راستای تمیزی شهر با ایثار و وجدان کاری باال در حال انجام وظیفه بوده اند.

وی افزود: خوشبختانه در راستای اجرای طرح واکسیناسیون پاکبانان 
این طرح، در شهر اندیشه نیز با همیاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
شهریار به اجرا درآمد و همه پاکبانان شهرداری اندیشه ضمن تست کرونا و 

چکاپ درخصوص این بیماری منحوس واکسیناسون شدند.
شهردار اندیشه در پایان افزود: امیدواریم با عنایت خداوند متعال شاهد 
ریشه کنی این ویروس منحوس و واکسیناسیون همه مردم ایران و رهایی 

از این ویروس باشیم.

انتصاب مدیر جدید سرپرستی بیمه کوثر در استان گیالن
جدید  مدیر  عنوان  به  محزون  رضا  کوثر،  بیمه  مدیرعامل  رسمی  حکم  با 

سرپرستی بیمه کوثر در استان گیالن منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، در این حکم با اشاره به سیاست شرکت 
مدیر جدید  است که  امیدواری شده  ابراز  مانع زدایی ها«  و  در سال »پشتیبانی ها 
سرپرستی گیالن با توجه به سابقه خوب و توانمندی های ارزنده، بتواند به سرعت، 
شناخت کافی از شرایط این استان کلیدی را کسب و برنامه ریزی مناسبی برای 
روند  عزیز،  ماه  این  صاحب  از  استعانت  با  تا  کند  تدوین  شرکت  اهداف  تحقق 

خدمت رسانی به ذی نفعان شرکت را بهبود دهد.
دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی ضمن سپاس و تقدیر از تالش ها و جدیت 
مهدی موذن چی، مدیر سابق سرپرستی گیالن، برای وی توفیق روزافزون را از 
درگاه احدیت مسالت کرد.گفتنی است محزون پیش از این، به مدت ١١سال در 

سمت مدیریت سرپرستی خراسان جنوبی مشغول خدمت بود.

در راستای حمایت از تولید ملی در شرایط کرونایی کشور صورت 
گرفت؛

تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی در 
بانک ایران زمین

به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع 
بانکی  بدهکاران شبکه  بدهی  تسویه  زمان  کارها  و  و کسب  مشاغل  برای  شده 

کشور تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین؛ به سبب استمرار شرایط ناشی 
از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضوع شده برای مشاغل و کسب و کارها، 
مهلت های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه چهل و هفتم ستاد ملی کرونا 
مورخ ١٥ آذر ١3٩٩ در زمینه )قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور( 

به مدت شش ماه تمدید می شود.
می  ذیل  موارد  گرفتن  نظر  در  با  قانون  این  مشمول  افراد  اساس  برهمین 

توانند از شرایط اعالمی استفاده نمایند.
*تسهیالت دریافتی در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، 
شیالت، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، 

توسعه، تامین سرمایه در گردش استفاده شده باشد،
* استفاده از این موضوع برای اشخاص مشمولی است که تاکنون نتوانسته اند 
از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بهره مند شوند.

* مهلت مقرر برای تسلیم تقاضا به بانک ها برای متقاضیان تا پایان خرداد 
ماه سال ١٤۰۰ می باشد.

* مهلت مقرر برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی بدهی، پایان 
شهریور ماه سال ١٤۰۰ است.

برای هر  *سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیالت مندرج در قراردادها، 
شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در شبکه بانکی، به ترتیب پنج میلیارد ریال 
)٥.۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال( و بیست میلیارد ریال )۲۰.۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال( می 

باشد.
از شما درخواست می شود برای ثبت درخواست قانون تسهیل تسویه بدهی 
نمایید.....  کلیک  زیر  لینک  روی  زمین  ایران  بانک  در  کشور  بانکی  بدهکاران 

https://view.izbank.ir/loan.aspx

تداوم کمک های مومنانه بانک پارسیان در پویش مواسات
اهدای بسته های معیشتی به نیازمندان از سوی بانک پارسیان

مرحله نخست رزمایش مواسات، همدلی وکمک مومنانه بانک پارسیان در 
ارزش  به  هرکدام  جامعه  نیازمندان  به  معیشتی  بسته  توزیع۲٥۰  با   ،١٤۰۰ سال 

۲۰ میلیون ریال آغاز شد.
ماه  هشتم  با  ١٤۰۰مصادف  ماه  اردیبهست  اول  چهارشنبه  رزمایش،  این 
مبارک رمضان و در آستانه وفات حضرت خدیجه )س( آغاز شد و تا پایان سال 

ادامه خواهد داشت.
بانک پارسیان در مرحله نخست این رزمایش به منظور تامین هزینه مایحتاج 
اولیه زندگی اقشار نیازمند، تعداد ۲٥۰ بسته معیشتی هر کدام به ارزش ۲۰ میلیون 
ریال شامل اقالم خوراکی و مایحتاج عمومی در بین مادرانی که کودکان آن ها 

دچارسوء تغدیه هستند، توزیع کرد.
گفتنی است بانک پارسیان پیش تر نیز در جهت همراهی ، همدلی و کمک 
ایجاد شده  با توجه به شرایط خاص  انجمن های خیریه  نیازمندان و  به  مومنانه 
ناشی از کرونا در کشور اقدامات قابل توجهی را انجام داده که کمک دو میلیارد 
و سیصد میلیون یالی به جامعه معلولین ایران، کمک ١۰ میلیارد ریالی به انجمن 
آلزایمر، اهدای بسته های نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم، پرداخت 
تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی به مددجویان کمیته امداد حضرت امام )ره( 
از  دیده کرونا  آسیب  و کارهای  به کسب  الحسنه  وام قرض  اعطای  و همچنین 

اهم این اقدامات است.

مدیر راهبری  شبکه فروش  بیمه رازی در جشن ضیافت نور:
نمایندگان در تصمیم گیری های مدیریت جدید رازی نقش 

دارند 
فریدون کاظمی مدیر راهبری شبکه فروش بیمه رازی در دومین شب از جشن 
این شرکت پخش  اینستاگرام  از صفحه  این شرکت که به صورت زنده  ضیافت 
شد گفت: بیمه رازی به ١٨ سالگی رسیده که سن بلوغ و شکوفا شدن آن است.

چرخش  ابالغ  و  شرکت  سازمانی  هرم  راس  در  تغییرات  به  اشاره  با  وی 
رازی  بیمه  استراتژی  از  مهمی  بخش   : افزود  عامل  مدیر  سوی  از  استراتژیک 
نماینده محوری شده که خوشبختانه این استراتژی از کاغذ به اجرا رسیده است 
و مدیر عامل محترم در نشستی یک و نیم ساعته به مشکالت نمایندگان پاسخ 
داده و عالوه بر آن برای اولین بار در بیمه رازی به ایشان سود مشارکت در منافع 

پرداخت شده است .
نماینده ها  انجمن صنفی  پر رنگ شدن نقش  بر  تاکید  با  فریدون کاظمی 
در بیمه رازی اضافه کرد : در مدیریت جدید بیمه رازی نمایندگان جزو تصمیم 
گیران هستند و اینکه نمایندگان در تصمیم هایی که برایشان گرفته میشود نقش 

دارند،به معنای رقم خوردن اتفاق مهمی است.
قابل ذکر است در برنامه جشن ضیافت بیمه رازی که به مناسبت هجدهمین 
سالگرد بیمه رازی و ماه مبارک رمضان برگزار شده است، طی قرعه کشی بین 
نمایندگان حائژ شرایط ، هر شب یک سکه طال به یک نفر هدیه داده میشود که 
بندرعباس و در شب  نماینده  اقتداری  آقای مصطفی  به  اول  این جایزه در شب 

دوم به آقای یداهلل مهدی زاده از شعبه ایالم تعلق گرفت.
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ی  میر ا علی  و  مصطفی 
در  هستند.  زرین پال  بنیانگذاران 
سبد  سر  گل  زرین پال  حقیقت 
حساب  به  سیستمز  سامان  شرکت 
می آید و چند سرویس ریز و درشت 
دیگر هم دارند که کمتر به گوش تان 
بزرگ تر  برادر  علی  است.  خورده 
سامان  جمع  وارد  دیرتر  اما  است 
حسین  پدرشان  شده.  سیستمی ها 
امیری مدتی مدیر فروش گرین و 
بوده  بین الملل  بازرگانی  مدیر  بعد 
دانشگاه  دوم  سال  مصطفی  است. 
کامپیوتر  بهشتی رشته علوم  شهید 
دانشجوی  سه  همراه  به  که  بوده 
سامان  شرکت   ٨٥ سال  در  دیگر 
می کنند.  بنیانگذاری  را  سیستمز 
خیلی  می گوید:»خانواده  مصطفی 
بشین  می گفتند  ند،  بود لف  مخا
نفر  سه  آن  بخوان.«  را  درس ات 
دیگر یکی از دانشگاه آزاد پرند است، 
دیگری از شهید بهشتی و سومی هم 
است.  مصطفی  برادر  علی  دوست 
کله شق  اول  می گوید:»از  مصطفی 
چیه  می گفت  پدرم  همیشه  بودم. 
این قدر  چیه؟  برای  عجله ت  حاال! 

عجله داری که چی بشه؟«
ی  شرکت ها کثر  ا همچون 
سیلیکون ولی این  بار به جای گاراژ 
ماجرا از یک زیرزمین شروع می شود 
نوپا  تا مقدمه های کار یک شرکت 
را کلید بزنند. در آریاشهر زیرزمینی 
رهن می کنند و همراه شرکتی دیگر 
طراحی  جواهر سازی ها  برای  که 
وب سایت انجام می دهد، به صورت 
می دهند.  را  رهن  پول  اشتراکی 
آن  ماه  سه  گذشت  از  بعد  هرچند 
و  می کشد  کار  از  دست  شرکت 
تصمیم می گیرد از زیرزمین برود. به 
قول علی امیری که خودش می گوید 
در تمام خاطرات سامان سیستمز در 

حاشیه است:»فراریشان دادیم«.
کامال دست به عصا و با احتیاط 
حرکت می کنند که مبادا با ریسک 
باد  بر  سرمایه شان  تمام  بزرگی 
می گوید:»شکسته  مصطفی  رود. 
می کردیم  سعی  می کردیم،  رفتار 
ببینیم  که  بیاوریم  دست  به  تجربه 
اولین  از  یکی  می رسیم.«  کجا  به 
سایت  می گیرند  که  پروژه هایی 

که  ست  ا لیس  سپو پر ه  شگا با
پول  در  بدقولی اش  از  هم  حسابی 
مصطفی  هستند.  شاکی  دن  ندا
نمی رود،  یادم  وقت  می گوید:»هیچ 
پرسپولیس  اینکه  محض  به  پدرم 
را  پولت  االن  برو  می گفت  می برد 

می دهند.«
ساخت  مشغول  آن  ز  ا بعد 
شاهد  مدرسه های  برای  نرم افزار 
می شوند و در نهایت موفق می شوند 
اما  سرویس  دهند.  مدرسه   ٥۰ به 
برای  که  ویندوزی  تحت  نرم افزار 
آموزشگاه ها منتشر کرده اند به فروش 
پس  از  نمی توانند  حتی  نمی رود، 
مدتی  برآیند.  آن  اولیه  هزینه های 
هم با آموزشگاه کیش مهر همکاری 
اپلیکیشن شان  آن قدر  اما  می کنند 
تصمیم  خودشان  که  است  ضعیف 
کنند.  فسخ  را  قرارداد  می گیرند 
مصطفی می گوید:»تا اینکه رسیدیم 
افتاد  که  اتفاقاتی  با  و   ٨٨ سال  به 
مصطفی  شد.«  رکود  دچار  بازار 
انتهای  در  می گیرد  تصمیم  وقتی 
بدهد،  را  کارمندانش  حقوق  سال 
تنها ۲۰۰ هزار تومان برای خودش 
داشت  قعا  می گوید:»وا ند.  می ما
از  میلیون   ١۲ می گرفت.  گریه ا م 
پرسپولیس  مثل  مختلف  جاهای 

طلب داشتیم.«
هاستینگ  مدیریت  نرم افزار 
نیز   Sama CRM نام  به  آنها 
کم کم در بازار شناخته شده و حدود 
۶۰ مشتری دارند. با این حال هیچ  
حدی  در  محصوالت شان  از  کدام 
نیست که سود زیادی برای شرکت 
اکنون  که  شرکتی  باشد؛  داشته 
شش نفره شده و برای باقی ماندن 
دارد.  بیشتری  سرمایه  به  احتیاج 

با  را  شرکت  بود  می گوید:»هرچه 
امید و خون دل نگه داشتیم.«

می گیرند  تصمیم  نهایت  در 
نگرش شان را تغییر  دهند و به جای 
بگیرند  سفارش  دیگران  از  اینکه 
خودشان نیازها را بیابند و برایشان 
اولین  زرین پال  کنند.  تولید  راه حل 
سرویسی است که با این دید درست 
می شود و بعد هم عصر اس ا م اس و 
نوین پیامک به وجود می آیند. کسانی 
که از نرم افزار مدیریت محتوای سما 
استفاده می کردند اکثرا یک مشکل 
واحد داشتند و آن هم این بود که 
درگاه  به سختی  بانک ها  زمان  آن 
مصطفی  می دادند.  پرداخت  آنالین 
بازاریابی  کار  موقع  می گوید:»آن 
درگاه ها از طریق شعب انجام می شد، 
یعنی به شعبه ای می رفتی و می گفتی 
مدیر  و  بفروشم  هاست  می خواهم 
می کرد  نگاهت  واج  و  هاج  شعبه 
نهایت  در  و  چه  یعنی  هاست  که 
سند ملکی می خواستند چون شعب 
بیشتر رابطه ای هستند و فقط نگاه 
پول  حسابت  ته  چقدر  که  می کنند 
دشوار  و  بلند  فرآیند  این  داری.« 
آنها را به این فکر می اندازد که یک 
راه حل پرداخت ارائه کنند. از نظر آنها 
حتی اگر این سرویس جواب نیازهای 
خودشان را هم می داد و کسی از آن 
استقبال نمی کرد، ارزشش را داشت 
طرف  از  بگذارند.  وقت  برایش  که 
مشتری  مشکل  می خواستند  دیگر 

را در اعتماد به فروشنده حل کنند. 
مصطفی می گوید:»من خودم خرید 
اینترنتی نمی کردم، می گفتم پول را 
واریز می کنم ولی کاال را نمی دهند، 
باید بروم شکایت کنم، آخر سر هم 
ممکن است بگویند بیا اصل پولت 

را پس می دهیم.«
تصمیم می گیرند برای زرین پال 
داشتند  که  محتوایی  مدیریت  از 
استفاده کنند و کار را از صفر شروع 
نکنند. کسانی که از سیستم مدیریت 
و  می کردند  استفاده  سما  محتوای 
باشند،  داشته  درگاه  می خواستند 
در  بودند.  آنها  مشتری های  اولین 
توسعه  را  زرین پال  عید  روز   ١٤
دادند و مطمئن بودند از ۶۰ مشتری 
سابق نیمی را می توانند به زرین پال 
جذب کنند. در ١٧ و ١٨ فروردین با 
بانک پاسارگاد جلسه ای می گذارند و 
پروپوزال اولیه را به آنها ارائه می دهند. 
پس از ١٥ روز بررسی خبر می رسد 
که مشکلی نیست و می توانند برای 
قرارداد بروند. در فروردین ٨٩ بدون 
باشند،  خریده  دفتری  هنوز  اینکه 

زرین پال را رونمایی کردند.
یی  رونما ز  ا پس  ه  ما یک 
مشابهی  پروژه  پاسارگاد  زرین پال 
روی  سال  که سه  پی پاد  نام  به  را 
یی  رونما نیز   ، می کرد ر  کا آن 
می گوید:»دقیقا  مصطفی  می کند. 
اسکلت  ما  اما  بود  زرین پال  مثل 
می توانستیم  و  داشتیم  کوچک تری 
راحت تر تغییر شکل بدهیم اما آنها 
که  دالیلی  از  یکی  و  بودند  بانک 
همین  هم  نرسید  نتیجه  به  پی پاد 
بود، چون فکر می کردند بازار خیلی 
بانک  با  آن  از  بعد  است.«  بزرگ 
یک  طی  و  می بندند  قرارداد  ملت 

به  قرارداد  طرف  بانک های  سال 
زمان  آن  در  می رسد.  مورد   ١۲
بانک یک درصد کارمزد می گرفت 
و زرین پال هم بر اساس پی پال که 
رقم  می گرفت  کارمزد  درصد   ٩/۲
٥/۲ درصدی را برای سرویس های 

خود انتخاب کرد.
بانک ها  بین  رقابتی  زمان  آن 
می گوید:»شرایط  نداشت.  وجود 
برای اینکه بتوانیم خیلی از بانک ها 
را به سیستم خودمان متصل کنیم، 
را  قانونی  همچنین  بود.«  پایدار 
تعیین کردند که در بازه سه تا چهار 
روز اگر محصول به دست مشتری 
پذیرنده  به  را  مشتری  نمی رسید، 
مرتبط می کردند تا مشکل را برطرف 
را  مشتری ها  همین  برای  سازند. 
شناسایی  با  و  کردند  دسته بندی 
ریسکی که برای زرین پال به وجود 
تراکنش هایشان  اساس  بر  آوردند، 
می دادند.  آنها  به  متفاوتی  اعتبار 
می گوید:»پذیرنده ها  امیری  علی 
سعی می کنند مشکل را حل کنند و 
کم پیش می آید پول را برگردانیم. 
هم  مورد   ١۰۰ سال  سه  این  در 
باشد.«  برگشته  پول  که  نبوده 
هم  بانک  یک  با  سرویس  هرچند 
در  اینکه  دلیل  به  اما  می کرد  کار 
صورت قطع شدن شتاب در شبکه 
انجام  تراکنش  بانک  همان  داخلی 
برای کم شدن درصد خطا  و  شود 
بیشتری  بانک های  با  دادند  ترجیح 

می گوید:»این گونه  ببندند.  قرارداد 
از  بیشتری  امتیازهای  می توانستیم 

بانک ها بگیریم.«
پیش  خوبی  به  چیز  همه  اما 
روی  کردند  سعی  بانک ها  نرفت. 
بازاریابی  زرین پال  پذیرنده های 
کنند. کار تا جایی پیش می رود که 
زرین پال  مشتریان  به  ملت  بانک 
واگذار  درگاه  تلفنی  و  می زند  زنگ 
خود  به  بار  می گوید:»یک  می کند. 
درگاه  از  دیدم  گفت  زد  زنگ  من 
درگاه  می کنید،  استفاده  زرین پال 
را  مدارک  فردا  نمی خواهید؟  ملت 
همین  از  را  درگاه تان  شعبه،  ببرید 
االن فعال می کنم.« اگر قبال برای 
روزها  باید  پرداخت  درگاه  دریافت 
یک  با  حال  می کردید،  دوندگی 
به شما  به صورت خودجوش  تلفن 

درگاه می دادند.
دردسرها تمامی ندارد. کار ادامه 
یافت تا شرکت پرداخت کارمزدها را 
صفر کرد و در پی آن بقیه بانک ها 
حال  دادند.  انجام  را  کار  این  هم 
زرین پالی  برای  جدید  چالش  یک 
که کارمزد می گرفت، به وجود آمده 
بود. زرین پال سعی می کند مشتریان 
را قانع کند که دریافت کارمزد سطح 
می برد.  باالتر  را  دریافتی  سرویس 
کارمزد  بانک  به  می گوید:»اگر 
باشی  مطمئن  نمی توانی  نمی دهی 
که سرویست همیشه فعال است.« 
اساس  بر  می کنند  سعی  همچنین 
آورده اند،  دست  به  که  تجربه ای 
را  زرین پال  موفق  تراکنش های 

افزایش دهند.
و  نیست  کارساز  راه ها  این 
می کنند  سعی  هم  آنها  ناچار  به 
بنابراین  کنند.  حذف  را  کارمزد 
زرین کارت را در بهمن ٩۲ راه اندازی 

می کنند که در آن برای تراکنش های 
آنی  تسویه  تومان  هزار   ٤۰۰ زیر 
بازه زمانی  انجام می گیرد:»در یک 
بودیم،  فشار  تحت  خیلی  یک ساله 
و  بود  رقابت ها خیلی شدیدتر شده 
تولید سرویس جدید با پی اس پی ها 
به خاطر شاپرک خیلی سخت شده 
مانند  زرین پال  سود  اکنون  بود.« 
درصد هایی  از  پی اس پی ها  کارمزد 
پرداخت  مرکزی  بانک  که  است 

می کند.
دفتر  دو  حاال  سیستمز  سامان 
یکی در کرج و یکی در رشت دارد. 
در اولی پروژه عصر اس ام اس و نوین 
پیامک و در دومی هم پروژه فروش 
شارژ را انجام می دهند. علت این کار 
را راحتی توسعه دهندگانی می داند که 
می گوید:»مدل  نیستند.  تهران  در 
است  این  سیستمز  سامان  در  ما 
که هر جایی که احساس می کنیم 
آنجا  دارد،  وجود  با ارزشی  نیروی 

سرمایه گذاری کنیم.«
ی  ز با سر  ٩ ۰ یبهشت  د ر ا
با  و  شده  شروع  امیری  مصطفی 
زیرکی در انفورماتیک ارتش پذیرفته 
می شود: »مین فریم هایی داشتند که 
نصب  لینوکس  رویش  می خواستند 
کنند، من هر هفته یکی دو بار با آنها 
هفته  یک  برای  بعد  می کردم،  کار 
این طور  و  می گرفتم.«  مرخصی 
که می گوید تا بهمن ٩١ به راحتی 
علت  می شود.  تمام  سربازی اش 
راه اندازی سرویس های دیگر بعد از 
نیازهای  کردن  برطرف  را  زرین پال 
یک  گذاشتن  اختیار  در  و  خودشان 
راه حل جامع در اختیار مشتری عنوان 
معتقد  هم  مصطفی  خود  می کنند. 
است سرویس متفاوتی را برای پیامک 
و دامین و شارژ عرضه نمی کنند اما 
بین  یکپارچگی  و  هماهنگی  این 
خاص  را  آنها  که  سرویس هاست 
می کند. می گوید:»مشکل این بود که 
مثال دارنده پی اس پی ها می خواستند 
به ١۰۰ هزار دارنده پوز اطالع رسانی 
پیامک  سرویس های  معموال  کنند؛ 
نهایتا ٨۰ پیام در ثانیه ارسال می کردند 
ولی ما ١۰۰ هزار تا را در چهار ساعت 

می فرستادیم.«
می گوید:  رقبایشان  ره  با در
بزرگ ترین  فعالیت  اول  »سال های 
بانک ها  به  که  بود  این  ما  مشکل 
توضیح دهیم زرین پال خوب است، 
را  شما  کار  بزرگ  رقیب  حضور 
راحت تر می کند. همین که آنها برای 
سرویسی  ما  می گفتند  خود  معرفی 
از  خیلی  هستیم،  زرین پال  مثل 
بانک ها ما را خواستند.« هرچند هنوز 
نتوانسته اند  رقیب ها  از  کدام  هیچ 
یا  رت  رین کا ز نند  ما سرویسی 

پرداخت موبایلی عرضه کنند.
آخرین چشم انداز سامان سیستمز 
پلیکیشن  ا روی  ری  یه گذا سرما
موبایل است که در حال آماده سازی 
کتابخانه های برنامه نویسی آن هستند 
و با USSD و اینترنت می توان از آن 
استفاده کرد. پرداخت خرد هم یکی از 
آن مواردی است که زرین پال خودش 
را آماده کرده تا بر اساس مدل کیوآر 
کد در وسایل نقلیه عمومی و سایر 

مکان ها از آن استفاده کند.

عصر اس ام اس 
و نوین پیامک

یک  فقط  اس ام اس  عصر 
است  پیامک  ارسال  سرویس  وب 
که  است  سایتی  پیامک  نوین  اما 
کاربردی تر  را  اس ام اس  عصر 
سرویس های  آن  روی  و  می کند 
بانک های  مانند  افزوده ای  ارزش 
اس ا م اسی یا پاسخگوهای خودکار 
ارائه می دهد. رد ریسلر طبق ادعای 
خودشان بزرگ ترین فروشنده دامنه 
پارکینا  سرویس  است.  آی آر  دات 
یعنی  است؛  دامین  پارک  برای 
زمانی که دامینی بالاستفاده دارید، 
با این سرویس می توانید محتواهای 
از پیش تعیین شده ای روی آن قرار 
پیش  از  محتواهای  این  دهید. 
سامان  تیم  توسط  که  تعیین شده 
سیستمز تامین شده شامل سرویس 
تحت  قالب هایی  یا  شارژ  فروش 
عنوان در دست ساخت است. حتی 
که  تفریحی ای  مجله  از  می توانید 
به صورت خودکار از منابع مختلف 
و  کنید  استفاده  می شود،  به روز 
سرویس  توسط  که  تبلیغاتی  از 
دیگر سامان سیستمز تحت عنوان 
راست کلیک تهیه می شود، کسب 

درآمد کنید.

مصطفی و علی امیری بنیانگذاران زرین پال :

رقیبان میگویند؛ ما سرویسی مثل زرین پال هستیم 

طال در مسیر رشد قیمتی
قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی اندکی کاهش یافت اما در مسیر ثبت 

سومین رشد هفتگی متوالی قرار گرفت.
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ۰.۰۲ درصد کاهش یافت و به ١٧٨3 دالر و 
۶3 سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.١ درصد افزایش، به ١٧٨٤ 
دالر و ۲۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار پنجشنبه شب گذشته با ۰.۶ درصد کاهش، 

در ١٧٨۲ دالر بسته شده بود.
شاخص دالر در برابر سبدی از رقیبان ۰.١ درصد کاهش یافت و طال را برای خریداران 
غیرآمریکایی ارزانتر کرد. بازده اوراق قرضه ١۰ ساله آمریکا تحت تاثیر خبر پیشنهاد بایدن 
برای افزایش مالیات درآمد باالها به منظور تامین مالی هزینه یک تریلیون دالری برنامه 

های کودکان، کاهش پیدا کرد.
طال از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون تحت تاثیر رشد بازده اوراق قرضه که هزینه 
نگهداری این فلز ارزشمند را افزایش می دهد، شش درصد کاهش قیمت داشته است. اما 
بازار در شرکت آر جی او فیوچرز پیش بینی کرد روند  باب هابرکورن، استراتژیست ارشد 
نزولی طال در بحبوحه افزایش خرید بانک مرکزی و تقاضا برای طالی فیزیکی از سوی 

چین و هند، احتماال محدود خواهد شد.
آمار گمرکی سوییس نشان داد این کشور در مارس بزرگترین صادرات ماهانه طال در 
١۰ ماه گذشته را به ثبت رساند و صادرات به هند به باالترین میزان از سال ۲۰١3 تاکنون 

رسید. اما افزایش آمار کرونا در این کشور آسیایی، دورنمای مذکور را تیره کرد.
بر اساس گزارش رویترز، جدیدترین آمار اقتصادی نشان داد شمار آمریکایی هایی که 
متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند هفته گذشته به پایینترین رقم در ١3 ماه اخیر کاهش 
یافت. این خبر که از بهبود دورنمای اقتصادی حکایت دارد، جذابیت طال به عنوان دارایی 

امن را کمتر کرد.
درصد   ۰.١ با  فوری  تحویل  برای  پاالدیم  اونس  هر  ارزشمند،  فلزات  سایر  بازار  در 
افزایش، به ۲٨٤۰ دالر رسید. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.3 درصد کاهش، به 
۲۶ دالر و ١۰ سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و 

١۲۰3 دالر و ١۰ سنت بود.
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کیانوش طال گرفت اما المپیک را از دست داد!

کیانوش رستمی با وجود کسب مدال طالی دسته ٨٩ کیلوگرم مسابقات قهرمانی 
آسیا از رسیدن به سهمیه المپیک بازماند.

کیانوش رستمی و علی میری روز پنجشنبه گذشته دو نماینده ایران در دسته ٨٩ 
کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا بودند. جدا از اهمیت مسابقات آسیایی، 
این رقابت برای کیانوش رستمی حکم گزینشی المپیک را هم داشت و او باید حداقل 
به رکورد مجموع 3٩٥ کیلوگرم می رسید تا برای رسیدن به سهمیه دسته ٩۶ کیلوگرم 

المپیک امید داشته باشد.
کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با ثبت رکورد١۶٧ کیلوگرم به مدال نقره 
رسید و علی میری با مهار وزنه ١۶٤ کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد. کیانوش با 
اینکه در حرکت اول یکضرب ١۶٧ کیلوگرم را مهار کرد، دو بار در باال بردن وزنه 

١٧۶ کیلوگرمی ناکام بود.
همچنین در حرکت دوضرب که انتظار می رفت رستمی آماده تر و قدرتمندتر 
کار کند، اودر حرکت اول وزنه ۲۰۶ کیلوگرم مهار کرد اما هیأت ژوری رای سه داور را 
بازگردانند و این وزنه مورد قبول قرار نگرفت. برای بار دوم پشت این وزنه ایستاد و به 
درستی ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت سوم هم وزنه ۲١۶ کیلوگرم را نتوانست مهار 
کند تا با مجموع 3٧3 کیلوگرم به مدال نقره دوضرب و نشان طال مجموع دست یابد.

رستمی با وجود رسیدن به طالی مجموع، اما به دلیل اینکه وزنه های مورد 
نظر را مهار نکرد، امتیازات الزم را کسب نکرد و نتوانست جواز حضور در المپیک 
را بدست آورد. او برای اینکه حداقل به نرسیدن رقبا به رکوردهای مدنظر و کسب 
سهمیه المپیک امیدوار باشد، باید مجموع 3٩٥ کیلوگرم را ثبت می کرد که با آن 

رکورد ۲۲ کیلوگرم فاصله دارد!
به نظر می رسد کیانوش رستمی که در دوره قبلی المپیک به میزبانی برزیل 
توانست یکی از طالهای کاروان ایران را کسب کند، این بار در رسیدن به المپیک 

ناکام مانده است.

شهرداری گرگان از مهرام انتقام گرفت
دیدار سوم سری فینال لیگ برتر بسکتبال بین دو تیم شهرداری گرگان و مهرام 

تهران به سود گرگانی ها به پایان رسید.
تیم های شهرداری گرگان و مهرام تهران در سومین بازی از پنج گانه فینال لیگ 
برتر بسکتبال روز پنجشنبه گذشته به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ٨٨ بر ۶۶ 
به سود شهرداری گرگان به پایان رسید تا در بازی شماری ۲ بر یک از مهرام پیش بیفتد.

شهرداری گرگان بر خالف بازی شکننده گذشته در کوارترهای اول و دوم، تیم 
برتر میدان بود و با نتایج ۲١ بر ١٨ و ١٨ بر ٨ از مهرام پیش افتاد. حاصل تالش 

بازیکنان دو تیم در کوارتر سوم، تساوی در امتیاز ١3 بود.
مهرام در کوارتر پایانی، شروع خوبی داشت و فاصله امتیازی را کم کرد، اما 
حمالت پرشمار شهرداری، دفاع تیم تهرانی را کاماًل به هم ریخت. نتیجه کوارتر پایانی 
هم ۲٧ بر ١۶ به سود شهرداری گرگان بود تا این تیم در بازی شماری، ۲ بر یک از 

حریف تهرانی پیش بیفتد.
آالده آمینو ۲۰ امتیاز و ١٤ ریباند و نوید رضایی فر ١٧ امتیاز برای شهرداری و 

صمد نیکخواه ۲۲ امتیاز و پنج ریباند برای مهرام داشتند.
بازی نخست دو تیم با نتیجه ٨٤ بر ٧۲ به سود شهرداری گرگان و بازی دوم، 
١۰١ بر ٧٨ به سود مهرام تمام شده بود. بازی چهارم آنها از ساعت ۲۰:3۰ امروز شنبه 

٤ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

ملی پوش کاراته بانوان ایران:
بزرگترین هدفم کسب مدال المپیک است

سارا بهمنیار، در خصوص شرایط خود در آستانه مسابقات لیگ جهانی کاراته 
وان لیسبون اظهار داشت: خدا را شکر شرایط بسیار خوب است. کاراته وان لیسبون 
آخرین مسابقه برای من است تا جایگاه خود را در رنکینگ حفظ کنم و بتوانم سهمیه 

المپیک خود را قطعی کنم.
وی در خصوص عملکرد خود در کاراته وان ترکیه عنوان کرد: مسابقات ترکیه 
خیلی برای من اهمیت داشت و خدا را شکر بعد از مدت ها دوری مسابقه بسیار خوبی 
بود. در ترکیه توانستم روش ، تاکتیک و آنالیزهای که انجام داده بودیم را پیاده کنم و 

تجربه خوبی را داشته باشم.
دارنده مدال برنز جهان در پاسخ به این سوال که برای قطعی کردن سهمیه خود 
در کاراته لیسبون فقط نیاز به کسب امتیاز خواهد داشت یا باید مدال بگیرد، گفت: این 
مسئله بستگی به عملکرد کاراته کای اتریشی، حریف مستقیم من دارد. در حال حاضر 
با حریف خود ٤٥۰ امتیاز اختالف دارم و این رویداد با توجه به اینکه آخرین کاراته وان 
قبل از مسابقات کسب سهمیه است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تمام تالشم 

را انجام می دهم هدفم حضور روی سکو باشد.
بهمنیار در خصوص تالش برای شکستن طلسم عدم پیروزی مقابل سراپ 
اوزچلیک نفر نخست رنکینگ المپیک از ترکیه گفت: به احتمال زیاد و در صورت 
برتری مقابل رقبا در مرحله نیمه نهایی به یکدیگر برخورد خواهیم کرد. امیدوارم 
با تمریناتی که بعد از مسابقات ترکیه انجام دادم و تغییر تاکتیکی که قرار است 
مقابل او داشته باشم، این بار روش مبارزه ام موفقیت آمیز باشد و این سد را از 

مقابل خود بردارم.
وی در خصوص تزریق مرحله نخست واکسن کرونا به ورزشکاران المپیکی 
گفت: خدا را شکر وزارت بهداشت شرایطی را مهیا کرد تا ورزشکاران المپیکی دوز 
اول واکسن کرونا را تزریق کنند. به دلیل حضور در مسابقات همیشه نگران درگیری 
با ویروس و از دست دادن رویدادهای مهم پیش رو بودیم و حاال با تزریق دوز نخست 
واکسن تا حدودی نگرانی ما برطرف شده است و امیدوارم به زودی واکسن در اختیار 

تمام مردم قرار بگیرد.
ملی  پوش کاراته بانوان ایران در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار است طلسم 
عدم کسب مدال طالی بانوان در المپیک به دست کاراته کای کشورمان شکسته شود، 
گفت: کاراته ایران یکی از قدرت های کاراته جهان است و با توجه به افتخارآفرینی 
بچه ها به این موضوع خوشبین هستم و امیدوارم تمام ورزشکارانمان در این رویداد 

بزرگ بهترین نتیجه را بگیرند.
بهمنیار در خصوص برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و جهان بعد از المپیک 
گفت: در حال حاضر فقط به مدال المپیک فکر می کنم و این موضوع بزرگترین هدفم 
است. المپیک توکیو در حال حاضر آخرین حضور کاراته در المپیک است و امیدوارم 
در مرحله اول نتیجه  خوبی در این مسابقات کسب کنم و در ادامه با قدرت در مسابقات 

آسیایی و جهانی حضور داشته باشم.
وی در خصوص شانس رزیتا علیپور دیگر ملی پوش کاراته بانوان برای کسب 
سهمیه المپیک گفت: قطعاً می توانند به این مهم برسد. با خانوم علیپور با هم تمرین 
می کنیم و این استعداد و توانایی در ایشان برای کسب سهمیه المپیک وجود دارد. 
قطعاً کاراته دختران ایران سه سهمیه را کسب خواهد کرد و با قدرت در المپیک 

حضور خواهد داشت.

سوپرلیگ فوتبال اروپا؛
نبردی که در آینده ادامه پیدا می کند 

با انصراف اکثر دوازده تیم موسس سوپرلیگ، در نگاه اول به نظر می 
باید  تاریخ  به  نگاهی  با  اما  باشد،  تمام شده  دیگر  پروژه  این  کار  رسد که 

گفت که چندان هم مطمئن نباشید.
تجربه آخرین لیگ یاغیان جهان فوتبال ٧۰ سال پیش در کلمبیا، حرف 

های بسیاری برای گفتن درباره پروژه سوپرلیگ اروپایی دارد.
رهبر حزب  گایتان،  سر  الیه  خورخه   .١٩٤٨ آوریل   ٩ کلمبیا،  بوگوتا، 
لیبرال، تصمیم گرفت پیش از قرار مالقات ش با فیدل کاسترو، یک وکیل 
جوان کوبایی، برای نهار به رستوران هتل کنتیننتال برود که پنج دقیقه با 
محل کارش فاصله داشت. او هیچ وقت به رستوران نرسید. یک آدمکش به 
سمت ش رفت و چهار بار به او شلیک کرد. پنج دقیقه قبل از ساعت قرارش 

با کاسترو، گایتان در یک بیمارستان محلی تمام کرده بود.
خشونت اجتناب ناپذیر می نمود. دولت کلمبیا می دانست چه چیزی در 
راه است و به هر دری می زد تا جو را آرام کند و خب بهترین راه برای پرت 
کردن حواس مردم و جلوگیری از یک جنگ داخلی چه بود؟ ماریانو اوسپینا 
پرز، رییس جمهور وقت موافق خود را با طرح تاسیس یک لیگ حرفه ای 
فوتبال اعالم کرد و چهار ماه بعد اولین بازی لیگ برگزار شد. آلفونسو سنیور، 
رییس باشگاه بزرگ میوناریوس )میلیونر ها( بعد ها گفت: »ترور گایتان آن 

چیزی بود که به حرفه ای شدن فوتبال در کلمبیا منجر شد.”
در همان زمان بازیکنان در آرژانتین اعتصاب کرده بودند و باشگاه های 
تا  می فرستادند  آنجا  به  دالر  از  پر  چمدان های  با  را  آدم هایشان  کلمبیایی 
بازیکنان ناراضی را مجاب کنند قرارداد فعلی شان را فسخ کنند و در کلمبیا 
بازی کنند. به زودی بازیکنان دیگری از اروگوئه، پاراگوئه و برزیل هم از 
و  بودند شکایت کردند  داده  از دست  بازیکن  باشگاه هایی که  راه رسیدند. 
سازمان  با  همکاری اش  به  کرد  مجبور  را  کلمبیا  فوتبال  فدراسیون  فیفا، 

لیگ پایان دهد.
اما این باعث شد لیگ کلمبیا رسما از هفت دولت آزاد شود؛ ناگهان 
دیگر خریدن هر بازیکنی مجاز شد و رقم های پیشنهادی نجومی بود. نیل 
کرد  برابر  چهار  را  دستمزدش  یک باره  انگلیسی  ملی  تیم  مدافع  فرانکلین 
باشگاه  از  می کشید  طول  سال  سه  عادی  حالت  در  که  گرفت  پاداشی  و 
بود که  انگلیسی  بازیکن  پنج  از  فرانکلین یکی  استوک سیتی دریافت کند. 
به کلمبیا رفت. همچنین، ١3 بازیکن مجار، دو بازیکن از یوگوسالوی، یک 
اتریشی، یک ایتالیایی، یک بازیکن از لیتوانی و یک رومانیایی هم به لیگ 
تازه تاسیس شده پیوستند: این ال دورادوی )شهری افسانه ای که همه در 

آن دنبال گنج می گشتند - مترجم( جهان فوتبال بود.
بازگشت نیل فرانکلین از بوگوتا

 ١٩٥١ سال  تا  باشد.  داشته  دوام  خیلی  نمی توانست  وضع  این  اما 
خانواده ی جهانی  آغوش  به  تا  کردند  توافق  فیفا  با  کلمبیا  فوتبال  مقامات 
فوتبال بازگردند اما تنها به یک شرط: که باشگاه های این کشور سعی در 
جذب بازیکنان دیگر لیگ ها نکنند. تا سال ١٩٥٤ سرمایه ی فوتبال کلمبیا 
را  کلمبیایی  هزار   ۲٥۰ جان  زودی  به  که  داخلی   جنگ  و  بود  کشیده  ته 

می گرفت در راه بود. ال دورادو دیگر وجود نداشت.
به یک شورش  نزدیک ترین چیز  افتاد،  اتفاق  پیش  آن چه یک شنبه  
فوتبالی برای بیرون زدن باشگاه ها از ساختار موجود فیفا و کنفدراسیون های 
قاره ای از زمان تاسیس لیگ کلمبیا بود. البته شرایطی که منجر به مطرح 
شدن ایده ی سوپرلیگ اروپا و منتفی شدن  آن شد به وضوح متفاوت است 
اما قصه ی لیگ کلمبیا برای فهمیدن این که این شورش ها چطور به وجود 

می آیند و عمل می کنند درس هایی برای آموختن دارد
این درست که ماجرا از یک ترور سیاسی شروع شده بود اما ال دورادوی 
کلمبیایی احتماال اگر شرایط مالی بازیکنان آن زمان عادالنه تر بود هیچ گاه 
اتفاق نمی افتاد. بازیکنان آن زمان در آرژانتین، برزیل و اروپا در استادیوم هایی 
دستمزد  اما  می کردند  بازی  ثروتمند  باشگاه هایی  برای  و  تماشاچی  از  پر 
و  حمل  کلمبیا،  در  بودند.  بهره مند  اندکی  حقوق  از  و  بود  پایین  خودشان 
نقل و ارتباطات دشوار تر بود و جامعه بعضا چنان خشن می شد که یک دفعه 
دولت در ساعت ۶ و نیم عصر اعالم خاموشی و حکومت نظامی کرد، اما 
علی رغم همه  این ها بازیکنان آماده بودند همه چیز-حتی بازی برای تیم های 

ملی شان- را فدا کنند تا پول بیشتری در بیاورند.
ال دورادو عمر کوتاهی داشت اما تاثیرش بر فوتبال شگرف بود. بعد از 
این واقعه بود که مقامات فوتبالی فهمیدند رقابت های بین المللی چه جذابیتی 
می تواند داشته باشد و این خود موتور محرکه جام باشگاه های اروپا و جام 
لیبرتادورس بود که هر دو مدتی بعد از ماجرای لیگ کلمبیا تاسیس شدند. 
انگلستان  بود: حتی در  بازیکنان  قرارداد  بهبود  بزرگ دیگر ماجرا در  تاثیر 

محافظه کار هم قانون سقف حقوق تا سال ۶١ برداشته شد.
اما درباره ی شرایط فعلی چه می توان گفت؟ این احتماال ساده سازی 
مساله است، اما ماجرا در واقع این است که باشگاه های بزرگ و قدیمی تر 
و  منچستر سیتی  چلسی،  مثل  باشگاه هایی  سمت  از  را  جایشگاه شان 
باشگاه ها  این  تهدید می بینند، چرا که سرمایه ی  در حال  پاریس سن ژرمن 
از اولیگارش ها و حکومت های خارجی می رسد و برای درآمد زایی نیازی به 
روند های معمول بازار ندارند. قوانین فرپلی مالی قرار بود که جلوی افتادن 
فوتبال در دام تورم مزمن را بگیرد اما در چند سال اخیر ثابت شده که این 

قوانین کارآمد نیستند.
بنابراین از آن جا که غول های باسابقه با معضل مالی درگیر بودند –که 
شیوع کرونا هم تشدیدش کرده است- عجیب نبود که دنبال راهی برای 

کسب درآمد بیشتر و مطمئن تر بگردند.
این که چرا پاریس سن ژرمن از ابتدا به سوپر لیگ نپیوست و چرا چلسی 
پروژه  این  به  که  بودند  انگلیسی  بزرگ  تیم های  آخرین   منچسترسیتی  و 
پیوستند و اولین تیم هایی شدند که از آن خارج شدند دلیل مشخصی دارد: 
این سه باشگاه در همین شرایط فعلی حال شان خوب است و برای بقا یا 

توسعه نیازی به بیرون زدن از ساختار های موجود ندارند.
با  قیمت خداحافظی  به  بودند، حتی  احتماال حاضر  بسیاری  بازیکنان 
تیم های ملی شان، در سوپرلیگ بازی کنند، اما با این حال، شرایط بازیکنان 
ابدا به سختی ٧۰ سال پیش نیست. این دفعه واکنش اولیه ی آن ها این بود 
که چرا کسی نظرشان را نپرسیده است؟ و خب این مخفیانه عمل کردن 
در ذات این پروژه بود: یکی از مقامات باشگاه ها بعدا اعتراف کرد کل روز 
دوشنبه مشغول این بوده که ببیند خارج شدن از لیگ قهرمانان باعث ملغی 
شدن قرارداد هایش با اسپانسر های فعلی می شود یا نه! اما بی ثباتی های مالی 
همچنان به قوت خود باقی است؛ در موقعیتی که اکثر فوتبالدوستان معاصر 
ترجیح می دهند بازی ها را از راه دور ببینند و درآمد حاصل از بلیط فروشی 
به حداقل رسیده است، در تعدادی از لیگ های بزرگ اروپایی دیگر رقابت 
جذابی برای قهرمانی وجود ندارد و البته، تغییرات پیشنهادی لیگ قهرمانان 
هم هست که قرار است این نابرابری ها را تشدید کند.دوشنبه پیش، رییس 
یوفا، الکساندر چفرین به شکل تحسین برانگیزی نفرت ش را از باشگاه های 
خیانت کار و دروغ گو اعالم کرد. ممکن است حداقل برای او، دوران راضی 
نگه داشتن باشگاه های بزرگ به سر آمده باشد. درست است که باشگاه های 
شورشی رسوا شده اند اما خودشان و نگرانی هایشان هنوز پابرجا هستند. نبرد 

بر سر آینده ی فوتبال هنوز تمام نشده، بازی تازه شروع شده است.

پایان  تا  حدود ١۰۰ روز 
و  مانده  باقی  دوازدهم  دولت 
کماکان مشخص نیست که آیا 
سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در 
مدت پیش رو برای اولین بار در فرابورس 

عرضه می شود یا خیر؟
که  بود   ١3٩٧ سال  آذرماه   ۲٥
و  ورزش  وزیر  فر-  سلطانی  مسعود 
این  پیشنهاد  که  کرد  اعالم  جوانان 
بر واگذاری دو شرکت  وزارتخانه مبنی 
تایید  به  که  پرسپولیس  و  استقالل 
طی  از  بعد  بود  رسیده  جمهور  رییس 
کردن مراحل  کارشناسی در کمیسیون 
اقتصادی در هیات دولت به تصویب رسید 
و با توجه به این مصوبه هیات وزیران، 
سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت 
مراحل  تمامی  دارایی  و  اقتصادی  امور 
و  شرایط  تعیین  قیمت گذاری،  ارزیابی، 
نحوه واگذاری به متقاضیان را بر عهده 

خواهد داشت.
پایانی  روزهای  در  وجود  این  با 
سال ٩٧ سازمان خصوصی سازی اعالم 
کارشناسان  توسط  باشگاه  دو  این  کرد 

قیمت گذاری شده و قرار است در اولین 
هیأت  جلسه   ١3٩٨ سال  در  فرصت 
واگذاری برگزار و این قیمت در این جلسه 
تأیید یا رد شود. در این رابطه رئیس سابق 
سازمان خصوصی سازی نیز عنوان کرد 
که مقدمات واگذاری این دو باشگاه هنوز 
فراهم نشده است و مشغول آماده سازی 
این دو باشگاه برای واگذاری هستیم و 
در نهایت ١١ شهریورماه سال ٩٨  وزیر 
برگزاری  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش 
اصل  کمیسیون  با  تخصصی  نشست 

٤٤ درباره واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس، تاکید کرد که با توجه به 
فراهم نبودن شرایط و تفاهم با مجلس 
و نهادهای نظارتی، این واگذاری حداکثر 

تا پایان سال ٩٨ به تعویق افتاده است.
بازار  به  ها  سرخابی  سهام  ورود 
سرمایه اما تا پایان سال ٩٨ نیز محقق 
نشد و مسئوالن امر از عرضه اولیه سهام 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا پایان 
نیمه نخست سال ٩٩ خبر دادند، اما نه 
تنها نیمه نخست بلکه در نیمه دوم سال 

گذشته نیز، وعده های داده شده محقق 
نشد. حال اما حدود ١۰۰ روز تا پایان کار 
دولت دوازدهم باقی مانده و باید منتظر 
ماند و دید که آیا وعده عرضه اولیه سهم 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس و شروع 
خصوصی سازی این دو باشگاه در مدت 
پیش رو عملی می شود یا باید منتظر این 

اتفاق در دولت بعدی بود؟
آخرین بار از سوی مسئوالن ذی 
برای  تقریبی  زمان  با  رابطه  در  ربط 
عرضه اولیه سهام استقالل و پرسپولیس 
در بازار سرمایه اعالم شد که این موضوع 
در اختیار هیأت پذیرش فرابورس است 
و ظرف دو یا سه هفته دیگر قطعا جلسه 
را برگزار می کنند و در خصوص پذیرش 
آن ها تصمیم می گیرند که متعاقبا عرضه 
اولیه بر اساس اعالم فرابورس صورت 
خواهد گرفت. این اظهارات در حالی از 
سوی معاون سازمان خصوصی سازی در 
اواخر دی ماه سال گذشته مطرح شد که از 
آن زمان تا کنون حدود سه ماه می گذرد 
اما در این رابطه تصمیمی گرفته و اطالع 

رسانی نشده است.

کمتر از سه ماه تا پایان دولت دوازدهم؛

خصوصی سازی سرخابی ها؛ وعده ای که فقط تکرار شد!

از  پس  گفت:  سپاهان  سرمربی 
نساجی جسورتر  الهامی  ساکت  حضور 

شده و این قابل تقدیر است.
محرم نویدکیا پس از پیروزی یک 
بر صفر تیمش مقابل نساجی اظهار کرد: 
ابتدا درگذشت نادر دست نشان را تسلیت 
می گویم. درباره بازی باید بگویم نیمه 
اول خیلی خوبی داشتیم و سعی کردیم 
در  کنیم.  استفاده  کناری  فضاهای  از 
برخی دقایق اشتباهاتی داشتیم و خیلی 
نتوانستیم در ضربات آخر موفق باشیم. 
نساجی هم چند موقعیت خوب به دست 
خیلی  نتوانستند  شکر  را  خدا  که  آورد 

خوب از آن استفاده کنند.
او ادامه داد: بار اول بود که بازیکنم 
را این گونه از دست دادم که یک نیمه 
١۰ نفره بازی کردیم. در این ٤٥ دقیقه 
حمله  ضد  و  کنیم  دفاع  کردیم  سعی 
بزنیم که این کار را خیلی خوب انجام 

دادیم. آن ها موقعیت هایی هم به دست 
آوردند که نتوانستند استفاده کنند و ما 
سه امتیاز فوق العاده ای به دست آوردیم. 
تمام  با  که  تشکر می کنم  بازیکنانم  از 
وجودشان بازی کردند و باعث شدند در 
این بازی پیروز شویم. این سه امتیاز در 

آینده خیلی می تواند به ما کمک کند.
سرمربی سپاهان درباره بازی در 
وطنی  تماشاگر شهید  بدون  ورزشگاه 
بدون  زی  با نیم  ا می د همه  گفت: 
اگر  البته  ندارد.  حسی  هیچ  تماشاگر 
هواداران نساجی این جا حضور داشتند 

از  ولی  داشتیم  بیشتری  مشکالت  ما 
مثل  باشگاهی  شان  در  طرفی  یک 
نساجی نیست که چنین چمنی داشته 
کمک  نساجی  به  امیدوارم  و  باشد 
کنند و حیف است این تیم یک زمین 
میت  مصدو  . شد با شته  ا ند سب  منا
فاجعه  است که  این چمن  بازیکن در 
زمین  چنین  در  سال  یک  تیم  یک 
چمنی بازی کند و این واقعا می تواند 

به آن ها ضربه بزند.
او در پایان بیان کرد: واقعا بازیکنان 
بازی  خوب  خیلی  دوم  نیمه  نساجی 
بازی  این  از  داشتند  لیاقت  و  کردند 
انتهای  در  آن ها  کنند.  کسب  امتیاز 
جدول هستند و بسیار جسورانه فوتبال 
این جای  از  را  تا خودشان  بازی کردند 
جدول باال بکشاند. پس از حضور ساکت 
الهامی این تیم جسورتر شده و این قابل 

تقدیر است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بازگشت سپاهان به صدر جدول؛

نویدکیا: سه امتیاز فوق العاده به دست آوردیم

آمار و ارقام دور رفت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب نشان 
برخالف  ایران  نمایندگان  که  می دهد 
سال های گذشته بیشتر در فاز تهاجمی 

حضور پررنگی داشتند.
لیگ  ی  بت ها قا ر فت  ر ر  و د
قهرمانان آسیا در منطقه غرب چهارشنبه 
شب به پایان رسید که سه نماینده ایران 
داشته  قبولی  قابل  عملکرد  توانستند 
یک  دور  به  صعود  شانس  و  باشند 
هشتم نهایی این رقابت ها را برای خود 

افزایش دهند.
و  آمار  بررسی  به  گزارش  این  در 
ارقام دور رفت این رقابت ها می پردازیم:

آمارهای فردی
جدول گل زنان: ١. الونگا )الدحیل(: 
٤ گل  شیخ دیاباته و فرشید اسماعیلی 
)استقالل(، عمر السوما )االهلی( و پلونوف 

)AGMK(: 3 گل
الونگا   .١ شوت:  تعداد  بیشتری 
)السد(  بونجاح  بغداد   .۲  ١٨ )الدحیل(: 
 .3 شوت   ١۰ )الهالل(:  ویتو  لوسیانو  و 
دراگان چران )پاختاکور(، خربین )الوحده( 

و شهریار مغانلو )پرسپولیس(: ٩ شوت 
جدول بهترین پاسورها )پاس گل(: 
١. ارسالن مطهری )استقالل(، مهدی 
ترابی )پرسپولیس( و البوریک )الهالل(: 

3 پاس گل
کایو  )الدحیل(،  علی  المعز   .۲
)استقالل(،  اسماعیلی  فرشید  )شارجه(، 

غفورف )AGMK(: ۲ پاس گل
مهدی   .١ گل زنی:  شانس  ایجاد 
علی  المعز   .۲  ١٤ )پرسپولیس(:  ترابی 
مهدی   .3  ١۰ )الدحیل(:  ادمیلسون  و 
کازورال  سانتی  و  )استقالل(  قایدی 

)السد(: ٩
بیشترین تعداد پاس: ١. محمد کانو 
)الهالل(: ۲٧٨ ۲. عبداهلل عتیف )الهالل(: 

۲۶٥ 3. مسعود ریگی )استقالل(: ۲3٤

مهار دروازه بانان: ١. هیراج سینگ 
)گوا(: ١٥ ۲. العویس )االهلی(: ١3

3. فهد یونس )الریان(: ١۲
کلین شیت: عادل الحسنی )شارجه(، 
)نیرو  طالب  فهد  )گوا(،  سینگ  هیراج 
هوایی( و محمدرضا اخباری )تراکتور(: ۲

دفع توپ مدافعان:١. الکسی الرین 
)استقالل تاجیکستان(: ۲۶ ۲. میشچنکو 
احمد   .3  ۲3 تاجیکستان(:  )استقالل 

ابراهیم )نیرو هوایی(: ١٩
آمارهای تیمی:

استقالل:   .١ حمله:  خط  بهترین 

١١ گل ۲. الدحیل و الهالل: ٧ گل 3. 
AGMK، االهلی و پرسپولیس: ۶ گل

الشرطه:   .١ خورده:  گل  بیشترین 
٨ ۲. پاختاکور: ٧ AGMK .3، الریان، 

االهلی و استقالل: ۶
 .١ شده:  زده  شوت  به  گل  نرخ 
استقالل: 3١% ۲. استقالل تاجیکستان: 

۲٧% 3. االهلی: ۲۶ درصد
تعداد شوت: ١. الدحیل: ٥3 ۲. السد: 

٤٧ 3. پرسپولیس: ٤٥ ٤. استقالل: ٤۲
بهترین خط دفاعی: شارجه و نیروی 

هوایی: یک گل

برترین های مرحله رفت لیگ قهرمانان

ترابی خالق ترین، استقالل خطرناک ترین

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
تا  پرسپولیس  بازیکنان  گفت:  تهران 
دست  را  حریفان  نباید  لحظه  آخرین 
کم بگیرند زیرا هنوز صعود آنها قطعی 

نشده است.
محمود خوردبین در خصوص دیدار 
پرسپولیس و گوا، افزود: پرسپولیس بازی 
های بسیار خوبی را در لیگ قهرمانان آسیا 
از خود به نمایش گذاشته و نشان داد از 
چه کالس و توانایی برخوردار است. سه 
و  آب  شرایط  در  هم  آن  سخت  بازی 
هوایی هند که بسیار شرجی است نفس 
بازیکنان را می گیرد و در بازی آخر دیدیم 
که بازیکنان تا چه حد خسته هستند اما 
و  آمدند  میدان  به  پیروزی  برای  بازهم 
3 امتیاز دیگر را به اندوخته های خود، 
ادامه  پرسپولیس  پیشکسوت  افزودند. 
داد: تیم یحیی روز به روز بهتر می شود 
و این به دلیل کالس این مربی، دانش او 

و تالش بازیکنان است و وقتی تیمی به 
این خوبی بازی می کند، چیزی نمی توان 
گفت جز این که برایشان آرزوی موفقیت 
بازیکنان  کرد:  نشان  خاطر  کنم.وی 
کوش  سخت  دادند  نشان  پرسپولیس 
هستند و از هیچ تالشی برای موفقیت 
کوتاهی نمی کنند. به نظرم پرسپولیس 

روی ریل افتاده و با سرعت به مسیر خود 
ادامه خواهد داد و تنها نگرانی من شرایط 
آب و هوایی است که امیدوارم بچه ها با 

آن کنار بیایند.
خوردبین یادآور شد: در بازی اول 
برداشتیم  رو  پیش  از  را  امارات  الوحده 
برتری  به  الریان  برابر  دوم  بازی  در  و 

رسیدیم. در آخرین بازی دور رفت هم 
تا  و  رفتیم  به میدان  نماینده هند  برابر 
این لحظه با کسب ٩ امتیاز صدرنشین 
هستیم و الوحده با ٤ امتیاز و اختالف ٥ 
امتیازی نسبت به ما، بعد از پرسپولیس 
اما  است  امنیت  این یک حاشیه  است. 
باید مراقب دور برگشت بود و فکر نکنیم 
همه چیز تمام شده تا روند صعودی تیم 

دچار مشکل نشود.
پیشکسوت پرسپولیس تاکید کرد: 
این تیمی که می بینیم می تواند بار دیگر 
فینال لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کند 
و امیدوارم این بار جام قهرمانی به ایران 
افزود:  رسپولیس  پ  بیاید.پیشکسوت 
شرایط فعلی تیم یحیی طوری است که 
باید به این پرسپولیس افتخار کرد. تیم 
االن پرسپولیس کامل و بی نقص است. 
خوشبختانه هم کادر خوبی داریم و هم 

بازیکنان درجه یک.

نباید حریفان را دست کم بگیریم؛

محمود خوردبین: پرسپولیس روز به روز بهتر می شود

مسئوالن قطری خاطرنشان کردند به 
جهانی  جام  تمیزترین  تا  این هستند  دنبال 

تاریخ را در سال ۲۰۲۲ میزبانی کنند.
کمیته  تاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
عالی میزبانی جام جهانی فیفا ۲۰۲۲ متعهد 
شده است که پاک ترین جام جهانی فوتبال 
تا  سال  دو  از  کمتر  کند.  برگزار  تاکنون  را 
در  و  است  مانده  باقی  جهانی  جام  شروع 
این زمان مسئوالن قطری اعالم کردند ۲۰ 

جهانی  جام  مسابقات  های  اتوبوس  درصد 
برقی خواهند بود و بقیه از استاندارد زیست 
محیطی یورو-٥ برخوردارند که محتوای مواد 

مضر در گازهای خروجی را تنظیم می کند.
شارژ اتوبوس برقی نیز به نوبه خود با 
انرژی خورشیدی کار می کند یعنی اتوبوس 

ها از صفحات خورشیدی شارژ می شوند. 
مترو در دوحه پایتخت قطر فرودگاه را 
به پنج ورزشگاه متصل می کند و هواداران 

می توانند از آن استفاده کنند. به طور کلی، 
مقامات قطر اطمینان می دهند که دسترسی 
به همه استادیوم ها تقریباً از هر نقطه قطر چه 
با مترو و چه با اتوبوس امکان پذیر خواهد بود. 
در این حالت، ایستگاه ها در مجاورت هتل ها 

واقع خواهند شد.  
عالوه بر مترو، اتوبوس و تراموای بدون 
ریل و ترامواهای معمولی مسافران را در طول 

مسابقات حمل می کنند.

در  قطر  جهانی  جام  مسابقات  تمام 
فاصله  که  شود  می  برگزار  هایی  ورزشگاه 
نخواهد شد.  بیشتر  کیلومتر  با هم ٧٥  آنها 
بنابراین، کمیته عالی گفت، بازدید کنندگان 
به  نیازی  بازیکنان  و  قهرمانی  مسابقات  از 
ندارند که همچنین  داخلی  پروازهای  انجام 
به کاهش قابل توجهی در انتشار دی اکسید 
کربن در مقایسه با سایر مسابقات بین المللی 

کمک می کند.

قطری ها: میزبان تمیزترین جام جهانی خواهیم بود
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علی اصغر مونسان، وزیر 
گردشگری  میراث فرهنگی، 
نامه هایی  در  صنایع دستی،  و 
مراتب ثبت چهار اثر فرهنگی 
سمنان  استاندار  به  را  تاریخی 

ابالغ کرد.
به گزارش دنیای جوانان، 
کل  ره  دا ا عمومی  بط  روا
گردشگری  فرهنگی،  میراث 
سمنان  استان  صنایع دستی  و 
روز پنجشنبه اعالم کرد: وزیر 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 

صنایع دستی در نامه هایی مراتب ثبت چهار اثر فرهنگی تاریخی 
را به استاندار سمنان ابالغ کرد.

 مونسان در نامه هایی به علیرضا آشناگر استاندار سمنان، 
تاریخی شامل »قلعه دستکند  اثر فرهنگی  مراتب ثبت چهار 

ی  وستا ر »قلعه   ، جوین«
»یخچال  قهاب«،  حسن آباد 
روستای مطلب خان« و»قلعه 
قاطول گرمسار« را در فهرست 

آثار ملی ابالغ کرد.
در  جوین  دستکند  قلعه 
قلعه  سرخه،  جوین  روستای 
در  قهاب  حسن آباد  روستای 
دامغان،  حسن آباد  روستای 
یخچال روستای مطلب خان در 
و  دامغان  مطلب خان  روستای 
قلعه قاطول در روستای قاطول 

گرمسار واقع است.
بیش از یکهزار و ٨33 اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی 
در استان سمنان شناسایی شده که بیش از ٨۰۰ اثر از این تعداد 

در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

چهار اثر تاریخی استان سمنان را ابالغ شد

با  تهران،  دانشگاه  استاد   
شخصیتی  اقبال  که  این  بیان 
مذهب،  در  و  است  بین المللی 
قومیت و کشور، محدود نمی شود، گفت: اقبال، 
خواستار صلح و آزادی برای همه جهان بود.

اقبال  نام  به  را  او  که  اقبال  محمد 
شده  شناخته  شاعری  می شناسیم،  الهوری 
این  است.  جهان  سرایان  پارسی  میان  در 
توجهی  قابل  تاثیر  که  فرهنگی  شخصیت 
بر ادبیات شبه قاره هند داشته است، یکی از 
آزادی خواهان و مبارزان با استعمار انگلیسی ها 

نیز به شمار می رود.
درگذشت  سالگرد  اردیبهشت  یکم 
مردی است که فرهنگ صلح در میان ادیان 
و کشورها را با شعر و کالمش ترویج می کرد. 
مازیار  با  اقبال  درگذشت  سالگرد  بهانه  به 
مظفری، استاد رشته مطالعات شبه قاره هند 
در دانشگاه تهران، گفت وگو کرده ایم تا اقبال 
را از  زوایایی که تا کنون کمتر به آن پرداخته 

شده است ببینیم.
مظفری در پاسخ به این سوال که اقبال 
الهوری در نزدیک شدن فرهنگ ایران، هند 
گفت:  است،  داشته  تاثیری  چه  پاکستان  و 
با  چندانی  فرهنگی  ارتباط  الهوری،  اقبال 
او  ندارد،  امروز  پاکستان  ویژه  به  پاکستان، 
متولد سیالکوت در ایالت پنجاب هند و اصالتا 
از  پیش  سال ها  او  خانواده  است.  کشمیری 
و  بودند  کرده  مهاجرت  پنجاب  به  تولدش 
این نکته را باید در نظر گرفت که او هندی 
به شمار می رود، چون کشور پاکستان بیش 
از ١۰ سال بعد از درگذشت اقبال به وجود 
آمد و شهر الهور تا زمان زندگی او، جزیی 

از هند بوده است.
فرهنگ  بر  اقبال  تاثیر  افزود:  وی 
پاکستان، پیش از شکل گیری آن بوده است 
و نوشته هایش بر شکل گیری این کشور و 
است.  داشته  تاثیر  آن هم  ملی  حتی سرود 
محمدعلی جناح )بنیان گذار کشور پاکستان( 

از اقبال بسیار اثر پذیرفته و حضور او در مسلم 
لیگ )اتحادیه مسلمانان تمامی هند، حزب 
سیاسی در دوران استعمار هند توسط بریتانیا 
منجر  پاکستان  کشور  گیری  شکل  به  که 
شد(، بسیار اهمیت داشته است. البته بسیاری 
معتقدند آنچه اقبال به عنوان دولت اسالمی 
می خواسته، بسیار متفاوت با چیزی است که 

بعدها در عمل اتفاق افتاد.
مظفری با اشاره به اشعار اقبال، ادامه 
داد: بیشتر آثار این شاعر فارسی است از ١۲ 
هزار بیتی که از او باقی مانده است، ٧ هزار 
بیت آن به فارسی است اما مهم است بدانیم 
که فارسی زبان مادری اقبال نبوده است و 
زبان مادری او پنجابی و زبان دوم او انگلیسی 
بوده است. خانواده اقبال، در کودکی او برای 
آموزش زبان عربی به وی اقدام می کنند و 
اینگونه اقبال با فارسی آشنا می شود، پس از 
سفر به آلمان، انگلستان و چند شهر اروپایی، 
عالقه  اقبال به فارسی بیشتر شده و عشقش 

به فرهنگ ایران بروز می کند.
این استاد دانشگاه تهران، اضافه کرد: 
موالنا مهم ترین شاعر ایرانی است که اندیشه 
اقبال را دگرگون کرده و شمس تبریزی هم 
از شخصیت های مهم برای این شاعر پارسی 
سرا بوده  است. در آثارش بارها اشاره کرده 
است که رومی در زندگی من تاثیر فراوانی 

اسالم پژوه،  شیمل،  ماری  آن  است.  داشته 
خاورشناس و مولوی شناس، می گوید: اثری 
که رومی روی اندیشه اقبال داشته، هیچ یک 

از افراد در زندگی او نداشته اند.
شناخت  بر  سیاسی  تاثیرات  مظفری 
گفت:  و  دانست  کننده  گمراه  را  اقبال 
اقبال  اردوی  اشعار  بر  اخیر  سال های  در 
تاکید فراوانی شده است، حتی در صفحات 
غیرفارسی ویکی پدیای مربوط به اقبال که 
بسیاری از مردم به آن مراجعه می کنند، در 
آغاز مطالب هیچ اشاره به زبان فارسی نشده 
و بر اشعار اردوی اقبال متمرکز شده اند. حتی 
که  این  و  ایرانی  فرهنگ  به  اقبال  عالقه 
چقدر بر زبان او تاثیر داشته را به فراموشی 

سپرده اند.
این استاد ادامه داد: اقبال هیچ وقت به 
طور مستقیم وارد سیاست نشد اما بر بسیاری 
آقاخان  با  او  تاثیر گذاشت،  از سیاستمداران 
بود،  لیگ  مسلم  رییس  مدتی  که  محالتی 
رفت و آمد زیادی داشت، از سوی دیگر با 
هندوان نیز ارتباط خوبی برقرار کرده بود. او 
با یک سوامی  )روحانیان آیین هندو( به نام 
دوستی  بود،  لندن مشهور  در  که  تریتا  راما 
عمیقی داشت و به او مثنوی یاد داد و از او 
سانسکریت آموخت. او از زمانه خود جلوتر بود، 
به مصر، ایران، افغانستان سفر کرد و همیشه 

علیه استعمار سخن گفت.
زبان  به  آثاری  اقبال  داد:  ادامه  وی 
برخی  دارد،  هم  اردو  و  پنجابی  انگلیسی، 
پژوهشگران و اقبال شناسان معتقدند که بیش 
از ١۲ هزار بیت از اقبال باقی مانده چون به 
زبان های گوناگونی نوشته شده است اما اقبال 

در کتاب اسرار خودی می گوید:
هندی ام از پارسی بیگانه ام
ماه نو باشم تهی پیمانه ام

گرچه هندی در عذوبت شکر است
طرز گفتار دری شیرین تر است

پارسی از رفعت اندیشه ام
در خورد با فطرت اندیشه ام

نامه و زبور عجم نیز  اقبال در جاوید 
به غنی بودن فرهنگ ایرانی و زبان فارسی 
اشاره کرده و معتقد است این زبان برای کسی 
که بخواهد احساساتش را بیان کند واژگان 
عنوان  به  ایران  از  او  دارد.  بسیاری  مناسب 
ملت توحیدی نام برده است، او به زنده رود یا 
همان زاینده رود نیز اشاره های زیادی دارد.

مظفری با بیان این که اقبال تنها یک 
عالم یا فیلسوف نیست، اظهار داشت: مقام 
معظم رهبری در کتاب ستاره بزرگ شرق و 
یک سخنرانی در سال ١3۶٤، اولین کنگره 
او  درباره  تهران،  دانشگاه  در  اقبال شناسی 
سخن گفته اند و اقبال را شاعِر عالم خوانده 
اند، ما نباید اقبال را کوچک بشماریم او یک 
شخصیت صلح طلب جهانی و در عین حال 
است.  اسالم  تاریخ  در  برجسته  چهره  یک 
بوده و  تاثیرگذار  انقالب اسالمی هم  در  او 
گفته های  به  بارها  مطهری  مرتضی  شهید 
اقبال درباره وحدت مسلمانان و کنار گذاشتن 
تفرقه ها و سوتفاهم ها اشاره کرده است. اقبال 
درباره این که تفاوت دیدگاه ها و مساله شیعه 
و سنی را باید کنار بگذاریم و با هم متحد 
شویم، بسیار سخن گفته، اینگونه است که 
امام خمینی )ره( از اقبال به عنوان عالم فقیه 

نام برده است.

اقبال از زمانه خود پیش بود

جلد سوم رمان »آنک آن یتیم نظر کرده« منتشر شد
 محمدرضا سرشار،  جلد سوم رمان »آنک 
آن یتیم نظر کرده« با عنوان »سالیان سخت« 
که درباره درباره زندگی پیامبر مهربانی ها حضرت 
محمد)ص( است را توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر کرد.
محمدرضا  نوشته  سخت  سالیان  رمان 
سرشار، به عنوان سومین جلد از رمان آنک آن یتیم 
نظرکرده با محوریت زندگی پیامبر اسالم )ص(، 
به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی 
این سه گانه  درباره  است. سرشار  نشر شده  بازار 
گفت: توجه به »آنک آن یتیم نظرکرده« نه به 

خاطر خود اثر بوده و نه به خاطر نویسنده اثر، بلکه صاحب اثر یعنی وجود پیامبر)ص( 
باعث شده در این سال به این کتاب توجه شود. برنامه رادیویی »از سرزمین نور« 
که براساس این کتاب تهیه می شد به طور مستقیم با استقبال مردم روبه رو می شد.

دغدغه  نوشتن درباره رسول اکرم)ص(، اولین بار در سال ١3٥٨ در این نویسنده 
به وجود آمد. این مساله چند علت داشت که مهمترین آن ها، رمانی بود که او در دوره  
نوجوانی درباره  زندگی رسول اکرم)ص( خوانده بود. البته این کتاب به لحاظ سندیت 
چندان مورد قبول علمای شیعه نبوده اما به این دلیل که خیلی به شخصیت پیامبر 
نزدیک شده بود، روی سرشار اثر زیادی گذاشت.این داستان نویس می گوید: نتیجه  
این مطالعه، احساس قرابت و عشق عمیق تر به پیامبر اکرم )ص( بود. بعدها هر 
داستانی را تجزیه و تحلیل کردم. دیدم هیچ کتابی به آن معنی، نتوانسته زندگی ایشان 
را به نحو مطلوبی برای گروه سنی کودک و نوجوان به تصویر بکشد. همان موقع با 
خودم قرار گذاشتم روزی که به اشراف کافی در داستان نویسی رسیدم، اهتمامم را 

در مورد معرفی پیامبر اکرم)ص( در قالب داستان به خرج دهم.
یکی از انتقادهایی که به من ]در مورد مجموعه  از سرزمین نور[ وارد شد، انتقاد 
رهبر معظم انقالب به نثر کتاب بود. ایشان فرموده بودند نثر کتاب، نثر خوبی است 
اما برای گروه سنی کودک و نوجوان، نثر فاخری است. حتی برخی مربیان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم، پس از چاپ کتاب در نامه ای این انتقاد 
را به من کردند. من هم سعی کردم در بازنویسی های بعدی نثر کتاب را اصالح و 

کمی آن را ساده تر کنم.
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پروانه رسولی خوشبخت

خالق  شهرهای  شبکه  نامزدهای  بین  در  مازندران  شهر  هشت   
فرهنگ و هنر

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از حضور هشت شهر مازندران در بین 
برگزیدگان نهایی نخستین دوره طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران خبر داد.

شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران طرحی است که از سوی معاونت امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طراحی شده و هدف آن شناسایی ظرفیت های 
استعدادهای  دارای  مناطق  بین  ارتباط  ایجاد  و  در سراسر کشور  و هنری  فرهنگی 

فرهنگی و هنری است.
به  اشاره  با  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مازندران  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
برنامه ریزی برای برگزاری مراسم پایانی مجازی این رویداد فرهنگی و هنری و معرفی 
شهرهای برگزیده در روز یکشنبه پنجم اردیبهشت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، گفت: 3۶٧ شهر از سراسر کشور برای حضور در این طرح اعالم آمادگی کردند 
که پس از برگزاری کارگاه های آموزشی در تمام استان های کشور، پرونده مستندات این 
شهرها به دبیرخانه مرکزی شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران فرستاده شد و 
در نهایت با نظر هیأت داوران ١٤3 شهر به مرحله نهایی این طرح سراسری راه یافتند.

عباس زارع اظهار کرد: برای این طرح مهم فرهنگی و هنری ٩ محور شامل 
و  چاپ  سنتی،  و  دستی  تجسمی، صنایع  هنرهای  لباس،  و  مد  ادبیات،  موسیقی، 
که  شد  گرفته  نظر  در  نمایشی  هنرهای  و  مطبوعات  و  رسانه  سینما،  بسته بندی، 
شهرهایی از مازندران نیز در بخش های مختلف حضور داشتند. خوشبختانه از بین 
شهرهای استان هشت شهر در چهار بخش به مرحله نهایی طرح شبکه شهرهای 

خالق فرهنگ و هنر راه یافتند.
وی افزود: شهرستان گلوگاه در بخش موسیقی، شهرستان های آمل، قائمشهر و 
نور در بخش ادبیات، شهرستان نوشهر در بخش مد و لباس و سه شهرستان بابلسر، 
محمودآباد و تنکابن در بخش هنرهای تجسمی نامزد مرحله نهایی نخستین دوره طرح 

شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با اشاره به ظرفیت های مهم فرهنگی 
و هنری در شهرستان های مختلف مازندران تصریح کرد: قطعاً استعداد و توانمندی 
شهرستان های مازندران بسیار بیشتر از این تعداد است که با برنامه ریزی برای دوره های 
آتی به ویژه برای محورهایی مانند صنایع دستی، هنرهای نمایشی و سینما که استعدادها 
و توانمندی های باالیی داریم، تالش می شود از این فرصت برای معرفی ظرفیت های 

فرهنگی و هنری مازندران بیشتر بهره گرفته شود.

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3٩٩۶۰3١٩۰١٤۰۰٥٥۶3- ٩٩/١١/١١هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محدثه دلفاردی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه ١٥٨  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ١٨٧متر 
مربع پالک-فرعی از ٥٨۰-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ٥٨۰-اصلی قطعه 
دو واقع در اراضی سبزپوشان جیرفت بخش ٤٥ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید 
جواد فاطمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله١٥ 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲١/١/١٤۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٤/١٤۰۰/۲

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3٩٩۶۰3١٩۰١٤۰۰۶٥3١- ٩٩/١۲/١٨هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه محمدی فرزند یارعلی 
بشماره شناسنامه ۲  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی 
به مساحت ۲٥۰متر مربع پالک-فرعی از ٥٨١-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی 
از ٥٨١-اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش ٤٥ کرمان خریداری از 
به منظور اطالع عموم  لذا  پور رییسی  محرز گردیده است.  آقای کرامت  مالک رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله١٥ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲١/١/١٤۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٤/١٤۰۰/۲

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آئین  آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3٩٩۶۰3١٩۰١٤۰۰٥٧۶٥- ٩٩/١١/١٤هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین اله نامجو باغینی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه ٧۲٥  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه و باغچه به 
مساحت ١٧٥۰متر مربع پالک-فرعی از ٥٤٧-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی 
از ٥٤٧-اصلی قطعه دو واقع در اراضی قلعه نو جیرفت بخش ٤٥ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای مرتضی مشایخی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
به فاصله١٥ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت  دو 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲١/١/١٤۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٤/١٤۰۰/۲

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد ١و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰-٩-١3٩۰،امالک متقاضیانی 
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه 
جدید االسالم پالک ۲٥ اصلی بخش ۰٤ ١٥۲٧ فرعی بنام شرکت تعاونی مرغ 

مادر گوشتی دویست و پنجاه گستر مامطیر به شناسنامه ملی ١۰٧۶۰١٤٩١٥٨ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۲۰–٧١١3 متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم سیده معصومه محمدی و 
سید نرگس محمدی سید کالئی رسمی . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ١3 آئین 
نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق این روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ١3 ائین نامه مذکور 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی 
انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  منتشر می  اختصاصی  به صورت  را  تحدید حدود 
اول :۲١-۰١-١٤۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰٤-۰۲-١٤۰۰ رحمت سلمانی 

قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
م-الف ١٩٩١۰٧٥٥

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد ١و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰-٩-١3٩۰،امالک متقاضیانی 
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه 
جدید االسالم پالک ۲٥ اصلی بخش ۰٤ ١٥۲۶ فرعی بنام شرکت تعاونی مرغ 
مادر گوشتی دویست وپنجاه گستر ما مطیر به شناسنامه ملی ١۰٧۶۰١٤٩١٥٨ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به شرط 
تجمیع با پالک ۶۶۰ فرعی از ۲٥ اصلی بخش ٤ که به تنهایی قابلیت انتقال 
از  بدون واسطه  به مساحت ۶٧-٤٨٨٤ متر مربع خریداری  ندارد  را  به غیر 
خانم لیال خسروی جدیدی ما لک رسمی . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ١3 آئین 
نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق این روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ١3 ائین نامه مذکور 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 

اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی 
انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  منتشر می  اختصاصی  به صورت  را  تحدید حدود 
اول :۲١-۰١-١٤۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰٤-۰۲-١٤۰۰ رحمت سلمانی 

قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
م-الف١٩٩١۰٧٨۰

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد ١و 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰-٩-١3٩۰،امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی 
قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای 
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک 
متقاضیان واقع در قریه تاالرپشت پالک ٤3 اصلی بخش ١۶ ٥۲۶ فرعی بنام 
شرکت صنایع غذایی رستگار قائم به شناسنامه ملی ١٤۰۰۰١٤٧٨۰۲ نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ٧٥-۲3 سیر 
مشاع از ۲٤۰ سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ١١٧٧ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از اقای عیسی خبیری رسمی . .لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 
١3 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست 
به  اقدامات ثبت موکول  اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت  به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ١3 ائین نامه مذکور 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی 
انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  منتشر می  اختصاصی  به صورت  را  تحدید حدود 
اول :۲١-۰١-١٤۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰٤-۰۲-١٤۰۰ رحمت سلمانی 
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فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد ١و 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰-٩-١3٩۰،امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی 
قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای 
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک 
متقاضیان واقع در قریه کوچکسرا پالک ١٩ اصلی بخش ١۶ ١٩3۲٨ فرعی 
بنام آقای شیرعلی احمدی آسور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است به مساحت 3۰٧.٧٨ متر مربع خریداری بدون واسطه 
از اقای محمد رمضانی ایوکی مالک رسمی .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ١3 آئین 
نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق این روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، 

رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ١3 ائین نامه مذکور 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی 
انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  منتشر می  اختصاصی  به صورت  را  تحدید حدود 
اول :۰٤-۰۲-١٤۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ١٨-۰۲-١٤۰۰ رحمت سلمانی 
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ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
3قانون  ١و  مواد  دستور  نظربه  شهر  قائم  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی  ۲۰-٩-١3٩۰،امالک 
مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال 
معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل اگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک ٥٩ 
اصلی بخش ١۶ ١١٩٥٩ فرعی بنام اقای سیدرسول موسوی حاجی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ١۰ سیر 
 ۲۲١٥–٥ به مساحت  باشد  از۲٤۰ سیر ششدانگ عرصه وقف می  مشاع 
مالک  مرزی  انار  رستگار  ایرج  اقای  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  .لذا به موجب ماده  رسمی 
اگهی در  این  نامه مربوطه  آئین   ١3 وماده  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
االنتشار  کثیر   / روزنامه محلی  این  از طریق  روز   ١٥ فاصله  به  نوبت  دو 
الصاق  هیات  رای  اگهی،  انتشار  بر  روستاها عالوه  در  و  منتشر  درشهرها 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
اخذ  ورسید  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  خودرا  اعتراض  دوماه 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض  نمایند. 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به 
قانونی  اعتراض در مهلت  ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 
ماده  برابر  است  .بدیهی  نیست  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت 
ثبتی  اظهارنامه  قبال  که  امالکی  از  قسمتی  درمورد  مذکور  نامه  ائین   ١3
حاوی  اظهارنامه  تنظیم  از  پس  هیات  رای  با  ثبتی  واحد  نشده،  پذیرفته 
صورت  به  حدود  تحدید  و  نوبتی  اگهی  اولین  رادر  مراتب  تحدیدحدود، 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
انتشار  تاریخ   ١٤۰۰-۰۲-۰٤: اول  انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  می  منتشر 
ثبت  اداره  رئیس  قادیکالئئ  سلمانی  رحمت   ١٤۰۰-۰۲-١٨  : دوم  نوبت 
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از راست محمود هجرت، علی اکبر کهربایی، فتح اهلل چوادی، سهیل محمودی، 
محمود اکبرزاده و محمد تهرانی  اختصاصی دنیای جوانان

خاموش مکن
آتش افروخته ام را

فاضل نظری

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
اصال به تو افتاد مسیرم که بمیرم

یک قطره آبم که در اندیشه دریا
افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم
یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

این کوزه ترک خورد! چه جای نگرانی ست
من ساخته از خاک کویرم که بمیرم

خاموش مکن آتش افروخته ام را
بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم
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سریال  که  شد  اعالم  رمضان  ماه  به  مانده  چندروز 
مستندگونه رعد و برق ساخته بهروز افخمي که به برخي 
اتفاقات تلخ سال هاي اخیر کشور مانند سیل پرداخته بود، 
قرار است سریال مناسبتي شبکه پنج باشد ولي درنهایت با 
شروع ماه رمضان این اتفاق رخ نداد و پخش این سریال 
فعال منتفي شده است. با این حال بهروز افخمي همواره یک 
چهره جنجالي در سال هاي اخیر بوده که با اظهارنظرهاي 
مباحثي که شاید در  و در عین حال مطرح کردن  عجیب 
تخصص او نبوده، حاشیه ساز شده است که آخرین آنها عدم 
اعتقاد به استفاده از ماسک در دوران کرونا مي باشد. انگار این 
بشر ساخته شده برای ایجاد جنجال . هر حرفی که می زند، 
هر برنامه ای که می سازد و هر مصاحبه ای که می کند یک 
جنجال است. با بهروز افخمی از فیلم های نساخته و جین 
فوندا رسیدیم به ناصر تقوایی و کیمیایی و سفارشی سازی و 
فیلم فرزند صبح. به سردار جنگل رسیدیم و کشف جدیدش 
در مستند سیاسی دوران پهلوی که می تواند نقش اول سری 
دوم کوچ جنگلی باشد. از حرف های او درباره نامه کیارستمی 
به احمدی نژاد تا اصرارش بر اینکه دوباره برگشته به همان 

عقاید دهه ۶۰ خود، با همان شدت اولیه!

-شما مدتي مجري برنامه هفت بودید و از وقتی که 
رفتید، گفتید که می خواهید فیلم بسازید و از آن زمان ۲سال 
گذشته است... قرار بود کمدی بسازید که نساختید. قرار بود 
را هم نساختید. گفتید  بسازید که آن  را  احمد شاه مسعود 
قسمت دوم سن پترزبورگ را می سازید که آن را هم نساختید!

*االن ٤ تا فیلمنامه دارم که خوشبختانه وقت کافی پیدا 
کرده ام برای اینکه آنها را بنویسم و فیلمنامه های نصفه ای 
که می توانم ظرف چند هفته تمامش کنم هم هست. یعنی 
رها  نیمه کاره  و  کرده ام  کامل  که  فیلمنامه هایی  مجموعه 
می کنم  فکر  نیست،  اولویت  در  دیدم  اینکه  برای  کرده ام 

االن هفت تا باشد.

-گویا با اوج هم همکاری داشتید؟
اوج داده ام. درواقع االن  به  فیلمنامه نوشتم و  *دوتا 
٥ فیلمنامه آماده دارم که یکی از آنها آذرباد است که کامل 
نوشته شده و به اوج تحویل داده ام که فیلم جنگی کودک 
است. خمسه خمسهریال هم یک فیلم جنگی نوجوان است. 
بارتلی محرک، که شبیه گاوخونی است و یک داستان کامل 
خوانده می شود. پاریس محرمانه، هم کمدی است که خیلی 
هم بامزه از آب درآمده و ماجرای خاشقچی را هم در آن 
آورده ایم. اولین داستان از سلسله فیلم هایی که قرار است به 
صورت فیلم سینمایی سریالی درباره داستان هایی که بازپرس 
ناصر بیگدلی نوشته مثل جیمزباند را هم نوشته ام. بازپرس 

ویژه قتل که قاضی است و االن هم در کانادا زندگی می کند 
و سال هاست بازنشسته شده است. مثال احمد شاه مسعود، 
داستانی است که روی یک مقاله از خانم نسرین گراس و یک 
کتاب از یک نویسنده آمریکایی به نام باربارا بیک پایه گذاری 
شد. درواقع شروعش از روی این دوتا بود. کتابی به اسم راه 
رفتن روی پرتگاه یا لبه، که متعلق به نویسنده ای ژورنالیست 

و فعال سیاسی آمریکایی به نام باربارا بیک است.

در  هالیوودی  گزینه  یک  برایش  بودید  گفته  -قبال 
نظر دارید!

*اگر قرار است کسی نقش او را بازی کند، جین فوندا 
از همه بهتر است که سرش برای دردسر درد می کند. جین 
هوشمی عکس  با  شمالی  ویتنام  در  که  است  فوندا کسی 

گرفت و صحبت کرد و کنسرت گذاشت.

-شما باالخره تصمیم دارید که اینها را بسازید یا قرار 
است کلی ایده نساخته بگذارید و بازنشسته شوید؟

*حقیقت این است که از خیلی وقت پیش اینطوری 
شده ام که نسبت عمری که فرضا برایم باقی مانده باشد و 
اگر  یعنی  است.  به هم خورده  دارم  که  فیلمنامه هایی  تعداد 
خیلی عمر کنم و ١۰ تا فیلم دیگر هم خودم بسازم، باز هم 
٨۰ تا موضوع دیگر باقی می ماند که باید به دیگران بدهم.

-پس کار نصفه برای دیگران می گذارید که بسازند!
*نه، خراب می کنند و من از این هم پشیمان شدم. 
چون فیلمنامه ام را به کسانی دادم که خیلی خراب کردند. 
یکی از آنها همین پایان خدمت بود که به حمید زرگرنژاد 

دادم. حمید زرگرنژاد که ماهورا را ساخته است.

-شما چندي پیش یک جنجال اساسي راه انداختید و 
در یک برنامه تلویزیون، صادق هدایت را همجسگرا نامدید!

که  کسانی  قاعدتا  می زنم  را  حرفی  من  *وقتی 
می خواهند اظهارنظر کنند باید بدانند کسی که گفته اسنادش 
را دارد. کسانی هم که اهل ادب هستند این مطلب را می دانند 
برای همین هم هیچکس که سرش به تنش بیارزد درباره 
این قضیه اظهارنظر نکرد. گذشته از این اصال این یک بحث 
برنامه صحبت کردم که  بود. یعنی ١٥ دقیقه در آن  ادبی 
تنها 3دقیقه آن را روی فضای مجازی گذاشته اند و مشغول 
مزخرف گویی درباره اش شدند که باالخره تفریح شان است 
و برخی تفریح شان خیلی چیپ است یعنی همین که ۲دقیقه 
از مطلبی که نمی دانند را بازنشر کنند و راجع به آن حرف 
زیادی بزنند. ماخذ این معلوم است و حتی اگر خود صادق 
هدایت تظاهر به این مطلب نکرده بود، من شاید اصال سعی 

می کردم که اشاره ای هم بدان نکنم. ولی آقای انور خامه ای 
که همین چندي پیش از دنیا رفت در کتاب خودش گفته 
که صادق هدایت طی ٥ سال آخر عمرش اصرار به تظاهر 
داشت. کسان دیگری مثل دکتر فردید در مقاله ای که نوشته 
و همین االن در سایت مد و مهریال قابل جستجوست، گفته 
که تظاهر می کرد و این تظاهر برای ما عجیب بود. اینکه 
اصرار بود که مرا هم به آن وادی بکشاند، عجیب بود. تعبیر 
وادی انحراف خودش را دکتر فردید به کار برده است. ولی 
بحث  یک  ادامه  در  اصال  من  که  است  این  مطلب  اصل 
ادبی درباره فرم داستان های صادق هدایت و ارزش هنری 
آنها اشاره ای هم به این کردم که یکجور همجنس خواهی 
سرکوب شده و منفعل در داستان هایش احساس می شود 
که موجب به وجود آوردن آن ساختار شده که ما می بینیم. 
حاال دیگر فکر می کنم عده ای که اگر از آنها بخواهیم اسم 
صادق هدایت را بنویسند باید کپی پیست کنند وگرنه ممکن 
است غلط امالیی داشته باشند، فکر کردند که با این قضیه 

تفریح کنند و وارد بحث شوند.

حاکمیت  چون  که  بود  این  شما  به  اصلی  -واکنش 
هدایت را نمی پسندد پس روی نکات منفی او مانور دهید! 

چیزی شبیه گفته های معتضد؟
*وقتی داریم درباره ادبیات حرف می زنیم باید درباره 
یا  درباره حاکمیت  اینکه  از  بزنیم. صرف نظر  ادبیات حرف 
سیاست معنایی پیدا می کند. درباره سینما که داریم حرف 
می زنیم باید درباره سینما حرف بزنیم. اگر این انبوه آدم های 
می کنند،  زندگی  موبایلشان  تلفن های  پای  که  شکم سیر 
برای شان  موبایل  اینکه  برای  دارند  پول  هم  که  آدم هایی 

در  اینکه  برای  دارند  زیادی  وقت  هم  و  باشند  خریده 
موبایل هایشان حرف زیادی بزنند، وارد بحثی می شوند که 
حتی ابتداییات و الفبایش را بلد نیستند، با این توضیح که از 
لحاظ سیاسی فالن معنا را دارد و به نفع یا ضرر حاکمیت 
تمام می شود، حرف زیادی اندر حرف زیادی است. یعنی 
شود،  مطلب  اصل  وارد  ندارد  که طرف صالحیت  درحالی 
راجع به سیاست هم حرف زیادی می زند. چه معنی دارد که 
درباره یک بحث ادبی بگوییم چه تاثیر سیاسی می خواهد 
نمی دادند سراغ  راه  ده  به  را  باشد؟ می گویند طرف  داشته 

کدخدا را می گرفت.

-قبال آقای کیمیایی ماجرایی درباره روز تشییع جنازه 
فروغ تعریف کرد که خیلی ها تکذیب کردند!

*اینها گفته شده و من از خودم درنیاوردم. من که در 
دوران صادق هدایت به دنیا نیامده بودم. به خاطر اینکه در 
اسناد موجود است. آدمی مثل فرزانه که هم شاگرد هدایت 
بوده و هم خیلی دوستش داشته، هم گفته. کتاب هایشان 
هست. آیا هرکسی که کتابی نوشته باید زنده باشد و بگوید 

که چیزهایی که در کتاب نوشته درست است؟

و  می شود  تکه تکه  مصاحبه تان  می دانستید  -اگر 
می چرخد و چنین بازتابی دارد باز هم آن جمله را می گفتید؟

*بله، چون من اصال به این بازی ها اهمیت نمی دهم. 
زده می شد،  این فضای مجازي همانطور که حدس  اصال 
ابتذال خودش را متحقق کرده و شکفتانده! یعنی ٤-٥ سال 
می شود  عوض  دارد  دنیا  که  می کردند  فکر  خیلی ها  پیش 
چون هرکسی دیگر االن می تواند روزنامه خودش را داشته 

باشد ولی واضح بود که این یک دریا و اقیانوسی به عمق 
یک سانت است که دیر یا زود معلوم می شود مرداب است.

-یعنی منجر به آگاهی نمی شود؟
*درواقع به جایی می رسد که خود افراد از فضای پوچ 
و باتالقی که در آن فرو می روند، حوصله شان سر می رود. 
چنانچه این اتفاق االن افتاده و همین هایی که پای موبایل 
به حرف  را می نویسند و راجع  این مزخرفات  می نشینند و 
همدیگر اظهارنظر می کنند، آرام آرام هرچه بیشتر احساس 
افسردگی و پوچی می کنند درحالی که اصال دلیلی ندارد که 
جواب دهید و حتی مطالب شان را بخوانید. من هیچکدام از 
این چیزهایی که راجع به صحبتم درباره هدایت در سایت ها 
یا فضاهای مجازي نوشته اند را نخوانده ام. بعضی ها را برایم 

تعریف کردند.

کردید...  کار  هم  تاریخي  برنامه  یک  پیش  -چندي 
برنامه تاریخی عالقه شخصی خودتان است؟

*وقتی به من پیشنهاد شد، به خاطر اینکه درباره دوران 
رضاشاه )غیر از ٤ سال اولش که به دلیل سریال کوچک 
جنگلی قبال آن را خوانده بودم( عالقه داشتم که معلوماتم 
تکمیل شود. 3-٤ سالی که وزیر جنگ و صدراعظم یعنی 
نخست وزیر بود. از اسفند ١۲٩٩ تا ١3۰٤ که تاجگذاری کرد. 
این دوره را قبال خوانده بودم و فکر می کنم ماخذها و مدارک 
خوبی برای سریال کوچک جنگلی جمع آوری کرده بودم که 
البته کتاب دوم ساخته نشد. ولی بین ١3۰٤ تا ١3۲۰ زیاد 
نمی دانستم و خیلی دوست داشتم که هم معلومات خودم 
تکمیل شود و هم اینکه فکر کنم اگر قرار باشد کتاب دوم 
از  احتماال  بسازیم چه چیزهایی  را  سریال کوچک جنگلی 

دست ما در رفته و بلد نیستیم.

-این هم از آن پروژه های بلندمدت است!؟
*همیشه بوده و سناریوی آن را هم ناصر تقوایی نوشته 
است. یعنی ٥۰۰ صفحه سناریو است که خیلی حیف بود. 
مجموعه سناریوی کوچک جنگلی هزار صفحه بود که ما 

٥۰۰ صفحه اول را ساختیم.

-آیا ممکن است باز هم پروژه بزرگ بسازید؟
آن  دیگر  تلویزیون  االن  شاید.  باشد،  عمری  *اگر 
تلویزیون سابق نیست. پول هایی که برای چنین برنامه هایی 

خرج می شد االن دیگر پیدا نمی شود.

-شما سفارشی ساز بودید؟ مثال پیشنهادی برای ساخت 
فیلم هایی مثل سلطان یا ضیافت که ارگان های خاص در 

دهه ٧۰ سفارش می دادند، به شما شده بود؟
*همان موقع ها مرا یکبار برای ساختن فیلمی درمورد 
عملیات مرصاد دعوت کردند. با مرتضی اصفهانی که بعدا 
سر فیلم روباه با هم کار کردیم در هتل الله مالقات داشتم. 
به اتاقی رفتیم که تلویزیون داشتند و فیلم های مرصاد را به 
من نشان دادند. من آنقدر ناراحت شدم و حالم بد شد که گفتم 
اصال چرا می خواهید این کار را کنید؟ این فیلم را نسازید. 
تصویری که به من نشان دادند یک تعداد بچه ١٥-١۶ ساله 
با کاله های فلزی در خط نشسته و رنگ به رو نداشتند و 
مثل گچ همه وحشت زده بودند. معلوم بود که زیر آتش شدید 
هستند. فکر می کردم که چرا هیچکدام از اینها ریش ندارند 
و یکباره فهمیدم که همه آنها زن هستند که در خط مرصاد 
آن طرف به طرز وحشت زده ای بودند. آتش شدید خمپاره و 
صدای رگبار می آمد. فکر می کردم که این را هر طور نشان 
دهید به وحشتناک ترین شکل بیننده را منزجر می کند و در 
واقع ضد همه چیز است. یعنی آدم فکر می کند گور بابای 
آنها اصال چرا این را به من نشان می دهید؟ مثل اینکه سر 
بریدن های داعش را بخواهیم نشان دهیم برای اینکه مردم 
را از داعش متنفر کنیم. اصال خود نشان دادن شکستن یک 
خطوطی است. گفتم من فکر نمی کنم و اصال مرصاد آنقدر 
پرخرج می شود که اصال به لحاظ اجرایی هم قابل ساخت 
نیست. ولی سوال من این است که چرا می خواهید این کار 
را بکنید؟ بعدا با مرتضی اصفهانی رفیق شدیم و کارمان به رد 
و بدل کردن ویدئو رسید ولی هیچوقت به فیلمسازی نرسید.

-آیا آن طرز فکر در آن موقع فیلم ساخت؟
*من اصال در جریانش نبودم. یکبار کیمیایی تعریف 
کرد که در جلسه ای با بیضایی بوده و در آسانسور نگاه های 
خیلی گویایی بین شان رد و بدل شده. من بعدا فهمیدم که 
افراد دیگری هم دعوت شده بودند و به آنها هم پیشنهاد 
شده بوده ولی به من پیشنهاد ساختن یک فیلم خیلی سیاسی 
جنگی شده بود برای اینکه من روز شیطان را ساخته بودم 
و می دانستند که من خرده برده ندارم و به شدت اهل شنا 
به اصطالح سفارشی هستم  فیلم سیاسی  اینجور  در  کردن 
ولی احتماال به کیمیایی و بیضایی چیزهای دیگری پیشنهاد 
کرده بودند که فکر می کردند با شخصیت آنها بیشتر جور 
درمی آید. البته اینکه آنها هم پذیرفته بودند و مذاکره کرده 
بودند قابل سرزنش نیست. هر فیلمسازی باید از موقعیت هایی 
ببیند در جهت  تا  وارسی کند  پیشنهاد می شود حداقل  که 
اهداف خودش می تواند قرار بگیرد و دوست دارد این کار را 
بکند یا نه؟ بنابراین صرف مذاکره کردنش که عیب و ایرادی 
نداشته است. بیضایی که اصال فیلمی با این سفارش نساخت.
ادامه دارد

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

می  عمو بط  ا و ر
پزشکی  علوم  دانشگاه 
راستای  در  مازندران 
ارتقاء  و  اطالع رسانی 
سطح آگاهی مردم دیار 
مازندران  همیشه سبز 
نسبت به میزان سالمتی 
گوهر  این  حفظ  و  خود 
ارزشمند دست به امری 
ترویج  با  و  زده  مهم 
مراقبتی  خود  فرهنگ 
مازندران  بردن سطح سالمت مردم  باال  بر  سعی 
روزه دار  داروی  و  غذا  مصرف  اصول  این  در  دارد. 
در دوران کرونایی  مورد بررسی قرار گرفته است.

هر سال با آغاز ماه رمضان نکاتی آموزشی درباره اصول 
بیماری های زمینه ای  افراد دارای برخی  تغذیه به ویژه برای 
بدون  تا  می شود  مطرح  می کنند  مصرف  دارو  که  افرادی  و 
آسیب دیدن سیستم ایمنی بدن در طول این ماه، با رعایت 
اصول درست تغذیه و توصیه های دارویی، افراد بتوانند اقدام به 
روزه داری کنند و از مزایای روحی و جسمی این فریضه دینی 
بهره مند شوند. اما شیوع کرونا سبب شده که برخی توصیه های 
دارو مصرف  افرادی که  برای  ویژه  به  ماه رمضان  با  مرتبط 

می کنند متفاوت از گذشته باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هدف 
یادآوری و آموزش توصیه های مرتبط با اصول تغذیه و مصرف 
داروها در ماه رمضان برای روزه داران، با تهیه محتوای مورد نیاز 
آموزشی در این زمینه و انتشار آن به کمک رسانه های گروهی 
استان تالش می کند که گامی در زمینه ارتقاء سطح آگاهی 
جامعه در حوزه سالمت و همچنین روزه داری بدون خطر برای 
برخی افراد دارای شرایط روزه  گرفتن که مبتال به بیماری های 

زمینه ای هستند بردارد.
مطالعات متعددی نقش مؤثر روزه داری را در سالمتی 
به ویژه بر سطح گلوکز خون، چربی های خون و فشار خون، 
کنترل وزن و بهبود بیماری های مختلف نشان داده اند. در اغلب 
بیماری هایی که عادات غذایی غلط، چاقی و افزایش وزن در بروز 
آنها دخالت دارند روزه داری مفید است. اما شرط اثرگذاری مثبت 

روزه داری، رعایت اصول درست تغذیه در ماه رمضان است.
روزه در دوران کرونا

را  کرونا  شیوع  دوران  در  رمضان  ماه  دومین  امسال 
بار کرونای جهش یافته  این  در شرایطی تجربه می کنیم که 
رمضان  مبارک  ماه  حلول  و  کرده  درگیر  را  کشور  انگلیسی 
نیز با موج چهارم کرونا همزمان شد. در دوران شیوع کرونا با 
رعایت اصول صحیح تغذیه ای و مصرف منابع غذایی حاوی 
ویتامین های A، D، E و C و همچنین منابع غذایی حاوی 
آهن و روی و سلنیم که برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی 
بدن و پیشگیری از ابتال به بیماری کووید- ١٩ الزم هستند، 
نگرانی از نظر تضعیف سیستم ایمنی بدن در ایام روزه داری و 

خطر ابتال به این بیماری کاهش می یابد.
همچنین با توجه به ضرورت ماندن در خانه و همچنین 
پرهیز از حضور در مراکز درمانی تا حد امکان، رعایت برخی 
دستورالعمل های مرتبط با روزه داری در دوران کرونا به ویژه 
برای افرادی که به طور مستمر دارو مصرف می کنند یا مبتال 
بیماری های زمینه ای هستند کمک می کند که در  به برخی 
شرایط حاد کنونی و موج چهارم کرونا احتمال نیاز به حضور در 
مراکز درمانی برای این قبیل افراد در ماه رمضان به پایین ترین 

حد ممکن برسد.
ضرورت مشورت دارویی با پزشک

معموال در ماه رمضان برای افرادی که به دلیل ابتال به 
بیماری دارو مصرف می کنند، این پرسش پیش می آید که شیوه 
درست مصرف داروها در هنگام روزه داری چگونه است و آیا 
قطع مصرف داروها یا تغییر زمان مصرف دارو به زمان های 
پیش از سحر یا بعد از افطار درست است؟ رئیس دفتر تحقیق 

و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در این زمینه می گوید: بیماران نباید بدون مشورت با داروساز 
یا پزشک معالج خود، اقدام به قطع مصرف، تغییر یا کاهش 
دوز مصرفی و تغییر زمان مصرف دارو کنند. زیرا رعایت نکردن 
برخی اصول می تواند منجر به از بین رفتن اثربخشی دارو و 

حتی بروز اثرات جانبی و تشدید بیماری شود.
توسط  چه  را  نکات  این  به  توجه  امینی  مینا  دکتر 
ضروری  پزشکی  گروه  شاغالن  چه  و  دارو  مصرف کنندگان 
می داند و می افزاید: توصیه های بهداشتی مرتبط با روزه داری و 
مصرف دارو باید حتما جدی گرفته شود. در بارداری، شیردهی 
و برخی از بیماری ها مانند دیابت، فشارخون، روده تحریک پذیر، 
یبوست، زخم های گوارشی )معده و دوازدهه(، اختالالت کلیوی، 
قلبی  و  روان  اعصاب و  بیماری های  تیروئید،  اختالالت غده 
عروقی و تنفسی فرد ملزم است پیش از اقدام به روزه داری، با 

پزشک معالج خود در خصوص روزه داری مشورت کند.
نظر  با  که  افرادی  درباره  مسئول  کارشناس  این 
می کند:  خاطرنشان  هستند،  روزه داری  به  مجاز  پزشک شان 
افراد مبتال به بیماری در صورتی که با نظر پزشک مجاز به 
روزه داری باشند، باید به برخی نکات مهم توجه کنند. برای 
مثال بیماران مبتال به صرع، در معرض خطر تغییر دوز دارو 
در ایام روزه داری هستند. همچنین پزشکان عالوه بر بیماران 
صرعی که با قطع دارو دچار بازگشت حمالت تشنجی می شوند، 
باید به بیماران مبتال به آسم که با قطع داروهای استنشاقی و 
افشانه های تنفسی دچار حمالت آسمی می شوند مشاوره دقیق 

داده و توصیه های الزم را ارائه کنند.
درباره  دارو  و  غذا  معاونت  توسعه  تحقیق  دفتر  رئیس 
مطالعات  می گوید:  خون  فشار  به  مبتالیان  برای  روزه داری 
می دهد  نشان  فشارخون  ضد  داروهای  روی  آمده  عمل  به 
که روزه داری تاثیر خاصی بر اثربخشی این داروها ندارد. البته 
گاهی اوقات الزم است در مورد داروهای مدر)ادرارآور(، برای 
جلوگیری از کاهش آب بدن، پزشک اقدام به کاهش دوز این 

داروها در بیماران روزه دار کند.
چگونگی تغییر زمان و شکل مصرف دارو

به گفته دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران امکان کنترل مصرف دارو برای روزه دار 
با داروهایی که دو بار در شبانه روز باید مصرف شوند وجود دارد. 
وی می گوید: برخی از داروهای ضد التهاب این قابلیت را دارند 
که دوبار در طول روز مصرف شوند که مصرف این گونه داروها 
را می توان با مشورت پزشک و داروساز به زمان افطار و سحر 
موکول کرد. مصرف آنتی بیوتیک نیز برای برخی بیماران باید 

به طور مستمر انجام شود. 
دکتر امینی می افزاید: پزشک معالج برای درمان عفونت 
در بیمار روزه دار، می تواند اقدام به تجویز آنتی بیوتیک هایی کند 
که به جای چند بار مصرف در طی روز، یک یا دو بار در روز 
مصرف شوند. برخی از داروها نیز به شکل آهسته رهش در 
بازار دارویی موجود هستند. در مورد این داروها به جای مصرف 
سه تا چهار بار در روز، پزشک می تواند داروی آهسته رهش که 

یک بار در روز تجویز می شود توصیه کند.
خوراکی  از شکل  داروها  از  برخی  نحوه مصرف  تغییر 
به شکل پوستی در این ایام با تجویز پزشک نیز یکی دیگر 
از راه های کنترل مصرف دارو برای روزه دار است که به گفته 
به جای  نظر،  مد  داروی  از  نوع  این  در صورت وجود  امینی 
را  آنها  می تواند  پزشک  خوراکی،  داروهای  از  برخی  مصرف 
به شکل زیست چسب )چسب پوستی دارو در صورت موجود 

بودن( تجویز کند.
روزه، دیابت، کرونا

رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران تصریح می کند: هرچند روزه داری برای 
معالج  پزشک  تشخیص  بر  بنا  دیابت  به  مبتالیان  از  برخی 
رژیم  و  دارو  دوز  خودسرانه  تغییر  ولی  باشد،  مفید  می تواند 
غذایی در برخی دیگر بسیار خطرناک است. بیمارانی که انسولین 
مصرف می کنند پیش از اقدام به روزه داری حتما باید با پزشک 
خود مشورت کنند. زیرا در تمام بیماران دیابتی، کنترل مرتب 

قند خون و تنظیم آن بسیار مهم است.
به گفته امینی بیماران دیابتی باید پیش از اقدام به روزه 
گرفتن، برای بررسی سطح قند خون، فشار خون، چربی خون، 
انعقاد خون و بررسی های کلی وضعیت بیوشیمی خون توسط 
پزشک بررسی شوند و بر این اساس رژیم غذایی و دارویی 

مختص هر بیمار پیش از آغاز روزه داری تعیین شود.
به  بیماران و هم خانواده فرد مبتال  او می افزاید: هم   
دیابت باید در رابطه با خطرات احتمالی تهدیدکننده بیمار در ایام 
روزه داری مورد مشاوره قرار گیرند و در مورد عالئم افزایش و 
کاهش قند خون، اندازه گیری قند خون، تنظیم وعده های غذایی، 
فعالیت بدنی و مصرف داروها در ماه مبارک باید آموزش الزم 
را دریافت کنند. عالوه بر این، روش درمان و اقدامات الزم 
در صورت بروز مشکل باید به همراه بیمار آموزش داده شود.

ممنوعیت مصرف داروهای ضدبارداری
به مصرف  بانوان  برخی  اقدام  به  اشاره  با  امینی  دکتر 
انداختن دوران قاعدگی در ماه  تأخیر  به  برای  بعضی داروها 
برای سالمت  را  اقدام  این  گرفتن،  روزه  هدف  با  و  رمضان 
آن ها خطرناک توصیف می کند و می گوید: استفاده خودسرانه 
از داروهای ضد بارداری ترکیبی مانند LD برای قطع خونریزی 
دوران قاعدگی به منظور کامل کردن روزه در ماه رمضان عالوه 
بر این که چرخه هورمونی مصرف کننده را مختل خواهد کرد، 
پیامدهای خطرناکی مانند اشکاالت انعقادی و ایجاد لخته در 
عروق اندام های تحتانی و حتی عروق مغزی به دنبال خواهد 
داشت. خصوصا که این عارضه با کاهش مصرف مایعات به 

دلیل روزه گرفتن ممکن است تشدید شود.
دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران می  افزاید: شیوع این عارضه با افزایش سن 
بیشتر می شود. این اقدام برای بانوان باالی 3٥ سال، دارای 
اضافه وزن و سابقه ترومبوز و سیگاری بسیار خطرناک است. 
لذا توصیه می شود در صورت ضروری بودن مصرف این داروها، 

حتما با پزشک مشورت شود.
رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران با اشاره به توصیه های نحوه مصرف 
داروها در ماه مبارک رمضان، با تأکید بر این که باید نحوه 
داروساز  یا  با مشورت پزشک  ماه رمضان  در  داروها  مصرف 
تعیین شود، خاطرنشان می کند: اثربخشي بسیاری از داروها، 
ارتباط مستقیمی با مصرف به موقع آنها در زمان معین دارد و 
نباید در ایام روزه داری خودسرانه قطع شود. قطع ناگهانی برخي 
از داروها به واسطه روزه داری بسیار خطرناک است و هرگونه 

اقدام در این خصوص باید با مشورت پزشک باشد.
چه افرادی نباید روزه بگیرند؟

همه افرادی که بنا به توصیه پزشک منع روزه گرفتن دارند 
و بیماران پیوند عضو به جز پیوند قرنیه مجاز به روزه گرفتن 
نیستند. بیمارانی هم که مبتال به کووید١٩ شده و بهبود یافته اند، 
بهتر است حداقل تا ۶ هفته پس از بیماری با نظر پزشک اقدام 
به روزه داری نکنند. افراد مبتال به بیماری های زمینه ای نظیر 
فشار خون باال، بیماری قلبی عروقی، سرطان و دیابت که بیش 
از دیگران در معرض ابتال به وضعیت شدید بیماری کووید١٩ 
هستند برای پیشگیری از ابتال به این بیماری بهتر است اقدام 
به روزه داری نکنند. همچنین افرادی که مطمئن نیستند روزه 
برای آنها ضرر دارد بهتر است انجام این فریضه الهی را به پس از 
دوران همه گیری کووید١٩ موکول کنند، مگر اینکه با نظر پزشک 
متخصص اطمینان از بی ضرر بودن روزه برای آنها حاصل شود. 

در بیمارانی که مبتال به سایر بیماری ها هستند و قبال روزه داری 
برای آنها منعی نداشت، روزه داری در شرایط بحران ویروس 
کرونا متفاوت از سال های دیگر نیست و در موارد خاص با نظر 

پزشک متخصص می توانند اقدام به روزه داری کنند.
منابع غذایی مهم برای تقویت سیستم ایمنی 

در ماه رمضان
انواع  شامل   A ویتامین  حاوی  غذایی  منابع  مصرف 
سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، 
موز و انواع مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ، شیر و 
لبنیات، منابع غذایی ویتامین Dمانند ماهی ها ی چرب، لبنیات 
عنوان  به   E ویتامین  حاوی  غذایی  مواد  تخم مرغ،  زرده  و 
آنتی اکسیدان و کمک کننده به عملکرد سیستم ایمنی بدن از 
طریق استفاده از روغن های مایع مانند کانوال، آفتابگردان و 
ذرت در پخت غذا و مصرف سبزیجاتی مانند اسفناج، کلم پیچ، 
سویا و سیب زمینی در وعده های غذایی سحر، افطار یا انواع 
آجیل مانند فندق،بادام، گردو در فاصله وعده افطار تا شام در 

ماه رمضان توصیه می شود.
و  میوه ها  انواع  Cشامل  ویتامین  منابع غذایی حاوی   
سبزی ها از جمله سبزی های برگ سبز مانند سبزی خوردن و 

انواع کلم و گوجه فرنگی، جوانه های گندم، ماش و شبدر، انواع 
مرکبات مانند لیموترش، لیموشیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج و 
کیوی در هر سه وعده افطار، شام و سحر برای تقویت سیستم 
ایمنی بدن در ماه رمضان مفید است. منابع غذایی ویتامین های 
انواع سبزی های برگ سبز و میوه ها، شیر و  مانند   B گروه
لبنیات، انواع گوشت ها، زرده تخم مرغ، غالت سبوس دار، حبوبات 
مانند نخود، انواع لوبیا، عدس، باقال، لپه و ماش، مغزها مانند 

پسته، گردو، بادام و فندق نیز در زمان روزه داری مفید است.
برای پیشگیری از پیشرفت سریع عفونت های ویروسی، 
تامین ویتامین B١۲از پروتئین های حیوانی از جمله گوشت 
است.  مفید  حتما  لبنیات  و  تخم مرغ  ماکیان،  و  ماهی  قرمز، 
از گوشت قرمز، مرغ و ماهی، سبزی ها،  دریافت آهن کافی 
حبوبات، میوه های تازه و خشک شده و غالت کامل نیز در 

این ماه توصیه می شود.
روزه داری و دریافت واکسن کووید19

ندارد،  روزه داری  با  منافاتی  کووید١٩  واکسن  دریافت 
اما رعایت چند نکته برای افرادی که در گروه اولویت برای 
هستند،  رمضان  مبارک  ماه  در  کووید-١٩  واکسن  دریافت 
با  کرونا  واکسیناسیون  همزمانی  به  توجه  با  است.  ضروری 
روزه داری و احتمال بروز مواردی مانند ایجاد لخته در عروق 
)حوادث ترومبوآمبولیک، ترومبوز سینوس وریدی مغز( به ویژه 
در افراد جوان، توصیه می شود برای رفع خطرات قابل اصالح 
برای مشکالت ایجاد لخته در عروق )ترومبوز(، به هیچ عنوان 
از داروهای هورمونی )داروهای ضدبارداری خوراکی، داروهای 
به صورت خودسرانه  و...(  آنابولیک  استروئیدهای  استروژنی، 

استفاده نشود.
ازدیاد حساسیت  واکنش های  بروز  احتمال  به  توجه  با 
سریع بعد از تزریق هر واکسنی، توصیه می شود تا حد امکان 
فردی که واکسن کووید-١٩ را دریافت می کند در روِز تزریق 
ترجیحًا  نباشد و روزه داران  بدن  مایعات  واکسن دچار کمبود 

پیش از دریافت واکسن، وعده سحری را صرف کرده باشند.
سریع  حساسیت  ازدیاد  واکنش های  بروز  صورت  در   

مانند سرگیجه، افت فشار، تورم صورت، گرفتگی صدا، بثورات 
پوستی خارش دار گسترده، بعد از تزریق واکسن حتما به مرکز 
درمانی مراجعه شود و تا زمان مراجعه بیمار به مرکز درمانی، 
برای حفظ مایع داخل عروقی، پاهای بیمار باال نگه داشته شود.

 برای کنترل درد عضالنی و درد استخوانی و مفاصل 
)میالژی و آرترالژی( بعد از تزریق واکسن کووید١٩، روزه داران 
می توانند از شیاف استامینوفن یا شیاف داروهای ضد التهاب 

غیر استروئیدی )تحت نظر پزشک( استفاده کنند.
وعده های غذایی در ماه رمضان

که  مغذی  مواد  از  غنی  و  کم حجم  غذاهای  از  سحر: 
مقدار  شود.  استفاده  هستند  کم شیرین  و  کم چرب  کم نمک، 
ساالد(  و  خوردن  )سبزی  مختلف  سبزی های  از  مناسبی 
سحری  وعده  در  شیرین  غذایی  مواد  مصرف  شود.  مصرف 
توصیه نمی شود. چون با تحریک انسولین و ورود سریع قند 
موجب  خون،  قند  افت  نتیجه  در  و  سلول ها  داخل  به  خون 

گرسنگی زودرس می شود.
خیلی  چای  و  شربت ها  گازدار،  نوشیدنی های  مصرف 
شیرین موجب تشنگی و خشکی گلو می شود، چای پررنگ هم 

به دلیل مدر بودن و ایجاد کم آبی توصیه نمی شود.
غذاهای پر پروتئین مثل انواع کباب، جوجه کباب، ماهی 
و غذاهای خشک و پرروغن مثل کتلت و کوکو، سوسیس و 
کالباس، پیتزا، کله پاچه و همچنین غذاهای چرب و سرخ شده 
و پر ادویه به ویژه در دوران کرونا موجب احساس تشنگی و 
خشکی دهان در طول روز می شوند. غذاهای ساده و سبک 
مثل انواع پلو و خورش در حجم کم برای افرادی که فعالیت 
بدنی بیشتری در طول روز دارند یا غذاهای سبک تر مانند وعده 

صبحانه برای وعده سحری می توانند مناسب باشند.
افطار: برای آغاز افطار مصرف یک لیوان آب گرم، چای 
کمرنگ یا یک لیوان شیر گرم همراه با خرما یا عسل واستفاده از 
غذاهای سبک مثل فرنی، شیربرنج، نان و پنیر و سبزی توصیه 
می شود. انواع سوپ کم چرب، آش کم حبوبات و سبک، حلیم 
بدون روغن، سیب زمینی آب پز، سبزی های پخته مثل کدو، 
حلیم، گل کلم، هویج و نخود فرنگی، تخم مرغ آب پز، کره و 

عسل غذاهای مناسبی برای افطار هستند.
و چربی،  قند  زیادی  مقادیر  زولبیا که  و  بامیه  مصرف 
اسیدهای چرب اشباع و ترانس دارند بسیار محدود شود. به طور 
کلی زیاده روی در مصرف مواد قندی و شیرین از جمله حلوا و 
شله زرد خیلی شیرین در وعده افطار عالوه بر اینکه منجر به 
دریافت انرژی مازاد و چاقی می شود، سیسیتم ایمنی بدن را نیز 
ضعیف می کند. پس از افطار، داشتن تحرک و فعالیت با شدت 

متوسط برای سوزاندن کالری توصیه می شود.
شام در روزه داری: شام در روزه داری یک وعده غذایی 
بسیار مهم است. بهتر است روزه داران حدود یک تا دو ساعت 
پس از صرف یک افطار بسیار ساده شام را صرف کنند. در وعده 
شام می توان از مرغ یا ماهی، حبوبات، نان یا برنج، به شکل پلو 
و خورش، کوکوها و کتلت کم روغن، خوراک های مختلف با نان 
سبوس دار همراه با سبزی و ساالد، ماست یا دوغ استفاده کرد. 
غذایی که در وعده شام مصرف می شود باید کم چرب و کم نمک 
باشد. پس از شام و تا پیش از خواب مصرف میوه و مایعات برای 
جبران کم آبی بدن و حفظ سالمت و ایمنی بدن توصیه می شود.

مصرف سبزی و ساالد در هنگام افطار و خوردن میوه 
پس از افطار و شام و در فاصله زمانی بین افطار تا سحر به دلیل 
اینکه منبع خوبی از ویتامینC  و پیش ساز ویتامین  Aمحسوب 
می شود برای تقویت سیستم ایمنی بدن به ویژه در دوران کرونا 
مفید است. در وعده شام برای نوشیدنی توصیه می شود از آب 
آشامیدنی سالم، دوغ و عرقیات سنتی و شربت های خانگی بسیار 
کم شیرین استفاده شود. مصرف بیش از ٨ لیوان آب آشامیدنی 
سالم و سایر مایعات طبیعی و آب سبزی ها و صیفی ها مانند آب 
هویج، آب گوجه فرنگی و آب کرفس که سبب دریافت بیشتر 
مایعات و فیبر غذایی می شود در فاصله افطار تا سحر ضمن حفظ 
ایمنی بدن در شرایط کنونی برای پیشیگیری و کنترل بیماری 

کووید١٩، بدن را از کم آبی در طول روزه داری حفظ می کند.

الزامات روزه داری بی  خطر برای مصرف کنندگان دارو در ایام کرونایی


