
یک فعال کارگری:

مهمترین عامل عدم موفقیت در تولید، نبود امنیت شغلی است

پـس از ایـن کـه دولـت دونالد ترامـپ، رییس 
جمهور سـابق آمریکا در سـال ۲۰۱۸ از برجام خارج 
شـد و تحریـم هـا را احیا کـرد، صادرات نفـت ایران 
از ۲.۵ میلیـون بشـکه در روز کاهش پیـدا کرد. با این حال چین 
هرگـز بـه طور کامل خرید نفت ایـران را متوقف نکرد و فروش 
نفت ایران به چین در سـه ماهه چهارم سـال ۲۰۲۰ حدود ۳۶۰ 

هزار بشکه در روز در مقایسه با میانگین ۱۵۰ هزار بشکه در روز 
در ۹ ماهـه سـال ۲۰۲۰ بـود. صـادرات ایران به چیـن در مارس 
امسـال ۶۰۰ هزار بشـکه در روز برآورد شـد و به نظر می رسـد 
در حالـی کـه مذاکرات غیرمسـتقیم میان آمریکا و ایـران برای 

احیای برجام ازسـرگرفته شـده اسـت، این خرید ادامه دارد.
صفحه  ۳

یک مقام مسئول در سازمان نظام روانشناسی خبر داد؛ 

برخورد قضایی با مشاوران خانواده قالبی 
در فضای مجازی 

تراکنش های حساب  بی هویت برگشت می خورند
پرداخت  نظام های  اداره  معاون 
تی  توضیحا ضمن  مرکزی  نک  با
تراکنش های  خوردن  برگشت  درباره 
حساب های بدون هویت گفت: نیازی به مراجعه 
و اقدام از سوی مردم و مشتریان بانکی نیست 
انجام  را  زمینه  این  در  اقدامات الزم  بانک ها  و 

می دهند. 
تمام  پارسال  بهمن  اوایل  مرکزی  بانک 
تراکنش های بانکی فاقد »کد شهاب« در ساتنا 
را برگشت زد و افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی 
یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده بودند، 

دیگر می توانستند از این خدمت بهره مند شوند.
صفحه  ۳

فرماندار تنگستان در بازدید از روستاهای بخش دلوار : 

سعی داریم در تابستان مردم با مشکالت کمتری
 در حوزه آب مواجه شوند
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صفحه  3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1726- چهار شنبه 8  اردیبهشت  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سعید رجبی فروتن: 

در حوزه اکران 
آنالین بحث 

انحصار نداریم

7فرهنگ
شاهد ترجمه های 

مغلوط از آثاری 
ارزشمند هستیم

نک 1با

اكران آنالين اين روزها تنها راه چاره اهالي سينما مي باشد كه يا 
فيلم هاي توليدشده را به صورت آنالين عرضه كنند و حداقل به 
بخشي از سرمايه خود دست پيدا كنند و يا با توليد سريال هاي 

جديد براي شبكه خانگي، كسب درآمد داشته باشند. 

به  اشاره  با  پيشكسوت  مترجم  و  نويسنده  امامی  غالمرضا 
اهميت قانون حمايت از مالكيت فكری گفت: در اين معادله 
نيستند  برنده  ما  كشور  چون  كشورهايی  ترازو  اين  در  و 
چون كشورهايی كه به قانون حق تاليف و تكثير )كپی رايت( 

پيوسته اند، بسيارند.

مهدی قزلی درباره وضعيت برگزاری جوايز ادبی جالل آل احمد 
و شعر فجر در سال جاری گفت: موضوع ساماندهی موسسات 
معاونت فرهنگی در كار موسساتی كه در معرض آن قرار 
دارند بی تاثير نبوده است. بگذريم از اينكه وضع بودجه در 
سال جاری بسيار بد است. ما با اين همه برای برگزاری اين 

دو جايزه كامال آماده ايم و كار را هم شروع كرديم

آغاز زندگی 
1٢٥هزار عروس و 

داماد با وام ازدواج 
بانک صادرات ایران

آینده ایران در صنعت نفت روشن است با واکسیناسیون و تغذیه مناسب
 ریشه کرونا خشک می شود

فوق تخصص ریه و متخصص داخلی معتقد است: ویروس 
کرونا به منظور ماندگاری و بقا نیازمند یافتن میزبان جدید است، 
با واکسیناسیون سراسری و ایمنی جمعی و در نتیجه کاهش 

میزبان جدید به تدریج این ویروس نیز از بین خواهد رفت.
صفحه ۲

معاون امور مجلس رییس جمهوری با بیان اینکه 
نقد  گفت:  شود،  رعایت  دولت  نقد  در  انصاف  جوانب 
منصفانه باید با ادبیات اخالقی و لحاظ اصول اسالمی 

انجام شود.
زنی  کلنگ  آیین  حاشیه  در  و  گذشته  روز  امیری  حسینعلی 
ساختمان اسناد راکد سازمان اسناد و کتابخانه ملی در فاز ۱۱ مسکن 
مهر پردیس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ماه های پایانی دولت 

بحث مذاکرات بین المللی برای احیای برجام و به سامان رساندن 
پروژه ها، طرح ها و برنامه های خود را در دستور کار داریم و با این 
شرایط به استقبال انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
می رویم اما اقتضای انصاف این است که در نقدهایی که به دولت 
با ادبیات  وارد می شود، جوانب انصاف رعایت شده و نقد منصفانه 

اخالقی و لحاظ اصول اسالمی انجام شود.
صفحه ۲

ورود هجمه های گسترده به دولت، انصاف نیست
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آگهي مناقصــه
) ارزیابي كیفي مشاوران (

نوبت اول 
1( مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي

 2( موضوع: خدمات نظارت عالیه و کارگاهي بر عملیات اجرایي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان رضوی )مبلغ حدودی برآورد اولیه جهت 
انجام خدمات به میزان تقریبی -/۱۱۱.۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت  ۱۸ ماه می باشد(

3(   شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارابودن رتبه متناسب مشاور در گروه نفت و گاز تخصص شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز/ خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان برنامه 

و بودجه 
ب- دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد

ج- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي
4(  دریافت کاربرگهاي استعالم ارزیابي کیفي: از سایت مذکور از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱4۰۰/۰۲/۰7 تا ساعت ۱4:۳۰ مورخ ۱4۰۰/۰۲/۱۳ اعالم شده 

در سامانه ستاد
۵(  بارگذاري اسناد استعالم ارزیابي کیفي به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور مورخ ۱4۰۰/۰۲/۲۵ اعالم شده در سامانه ستاد
۶(  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبة شماره ۱۲۳4۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ هیأت محترم وزیران و اصالحیه هاي بعدي آن مي باشد.

7(   یادآورد مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد.شناسه آگهی : ۱۱۲۸۰۳۱

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی، در سایت www.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن 
۳7۰7۲۲۱۲-۰۵۱ تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

سرمقاله

مجازات و مکافات
احمد اسعدی 

جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
و مدرس دانشگاه شاهد 

نام آشنای روس؛ والدیمیروویچ  رمان نویس 
داستایوفسکی در داستان بلند و انسانساز؛ مجازات 
قهرمان داستان خود را در وضعیت اخالقی سختی 

قرار می دهد.
در واقع داستایوفسکی از مخاطب خود سوال 
می کند که آیا جوان دانشجو و سربه راهی مانند راسمیناالکف حق دارد پیرزن 

رباخواری و خانه خراب کن ده ها نفر را با تبر به قتل برساند؟
اجازه دهید با مثال های ساده تر و حتی ایجابی تری بپرسم؛ 

آیا یک پزشک در حال عمل جراحی وقتی متوجه می شود با یک عمل 
دیگر می تواند جلوگیرنده ی وضعیتی شود که بیمار پس از چندین سال برای 
عمل عضوی که فعال هیچ مشکلی ندارد عملی را انجام دهد که صددر صد 
کمک کنده به بیمار است ولی به دلیل قرارداد بین پزشک و بیمار  هیچ باید 
نه ممکن که قطعا هزینه عمل  بیمار هم  ندارد و حتی  متوجه پزشک وجود 
دوم را نمی پذیرد ؛ به ندای وجدان اخالقی خود پاسخ دهد واز موقعییت عمل 

جراحی بیمار استفاده کند و عضو
مشکل ساز در آینده را ؛ عمل نماید؟

دوستی در شاهراه اطالع رسانی در صفحه ی خود به موضوع اخالقی اشاره 
کرده بود ؛ مثالی مبتال به که به صورت های گونه گون در ارتباطات میان فردی 

با آن مواجه می شویم
شخصی کفش خود را برای تعمیر نزد کفاش می برد۰

کفاش می گوید:
این کفش را باید کوک -کک-بزنم و اجرت آن ده هزارتومان می شود

چهار کوک به قیمتی که گفتم
یابد چنانچه یک کوک  تعمیر در می  کفش تحویل میشود کفاش ضمن 
اضافه بزند دوام کفش بسیار بیشتر است ولی می داند که مشتری بابت آن 

هزینه ی بیشتر را قبول نمی کند
در این میان عمل مطلوب انجام عمل مطابق قرارداد بایست انجام گیرد؟

برگردیم به رمان داستایوفسکی و نام نام آشنای داستان بلند او؛ »مجازات 
و مکافات«

او در خاتمه ی خطابه ی مکتوب پیام نهایی خود را چنین به مخاطب القا 
می کند:

» برای عمل جراحی جسم باید اول بیمار را بیهوش کرد؛ اما برای نجات 
وجدان انسانی اول باید آدمی را بیدار کرد«

برگردیم به آنچه نوشته امد؛ آدمی در گرو عمل خویشتن است
آنچه می کاریم همان را درو می کنیم

ندای عقل وفق قرارداد ها و بر مبنای قانون است ولی قانون کف اعمال 
مارا در نظر میگیرد

رجوع به وجدان نیز تا زمانی که وجدان بیدار است کارایی دارد
تکرار عمل خالف آمد اخالق و عقل ؛ ندا و فریاد وجدان را در در قلب و 

ذهن آدمی کم رنگ می سازد
آیا رجوع به قانون طالیی ؛ آنچه برای خود می پسندی برای دیگران به 

پسند شاید راهی برای برون رفت از مثال های پیش نوشته باشد
پس تارسیدن به پاسخ به مثالهای یاد شده ؛ فکر کنیم

تونیک می  یا  است  مکافات  و  مجازات  براساس  قانون هستی  کنیم  فکر 
کن و در دجله انداز.

هرچه باشد به خود یادآور شویم؛
» هر حقیقت و واقعیتی را که ما با عملمان به وجود بیاوریم در خفا و آشکار 

؛ پس  ؛ بازخورد مثبت و یا منفی آن به ما باز می گردد.

صفحه  ۳

سال گذشته صورت گرفت
آغاز زندگی 12٥هزار عروس و داماد
 با وام ازدواج بانک صادرات ایران

 ۱۲۵ هزار عروس و داماد در سال ۹۹ با وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه 
درصد   ۱44 از  بیش  و  شدند  بخت  خانه  راهی  ایران  بانک صادرات  جهیزیه 
مبلغ سهمیه اختصاص داده شده به این بانک برای اعطای این وام محقق شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بیش از ۱۲۵ هزار نفر در سال 
۹۹ از بانک صادرات ایران وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش ۶۵ 
هزار میلیارد ریال دریافت کردند و با وجود تخصیص سهمیه 4۵ هزار میلیارد 
ریالی به این بانک برای پرداخت وام مذکور، طی سال ۹۹ حدود ۶۵ هزار میلیارد 
ریال وام ازدواج و تهیه جهیزیه توسط بانک صادرات ایران پرداخت شد و به 

این ترتیب ۱44 درصد این هدف محقق شد.
از  حمایت  و  اجتماعی  مسئولیت  به  عمل  منظور  به  ایران  صادرات  انک  ب
تشکیل خانواده طی سال های گذشته پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج را در 
دستور کار خود قرار داده و اعطای این وام در سراسر کشور توسط شعب بانک 

در حال انجام است.
بانک صادرات ایران عالوه بر اعطای وام های قرض الحسنه برای ازدواج، 
پرداخت وام های اشتغالزایی سرپرستان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیستی و معرفی شدگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیالت 
مسکن اقشار ویژه، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بافت فرسوده، پرداخت 
وام به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه از جمله سیل سال  گذشته، حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط، اعطای وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا، پرداخت 

وام ودیعه مسکن و سایر وام های ضروری را همچنان در دستور کار دارد.

ز  نیا مورد اطالعات  جتماعی  ا مین  تا زمان  ا س
کارفرمایان برای بخشودگی جرائم بیمه ای را در قالب 

گزارشی تشریح کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی، کارفرمایان حائز شرایط می توانند با ورود به 
منوی  طریق  از  سازمان  غیرحضوری  خدمات  امانه  س
از بخشودگی  استفاده  خدمات کارفرمایان، »درخواست 
ثبت  زمان  در  کنند.  ثبت  را  خود  درخواست  رائم«،  ج
ارسال  کارگاه،  وضعیت  بودن  فعال  مالک  رخواست  د
لیست کارکنان در ماه قبل و پرداخت کامل حق بیمه 
وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی )کسری حداکثر تا 
۱۰ درصد مجاز خواهد بود( و حفظ سطح اشتغال و یا 
افزایش تعداد بیمه شدگان نسبت به لیست بهمن ۱۳۹۸ 

کارگاه یا دفتر مرکزی است. 
کارگاه هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و 
پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه هایی که در سال 
۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد 
تعیین  مبنای  باشد  دارا  ۱۳۹۹را  اسفند  تا  یمه شدگان  ب
نیروی انسانی کارگاه قرار می گیرد. کارگاه هایی که در 
سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ 
به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه 
کنند،  پرداخت  و  ارسال  را  خود  شاغل  کارکنان  امل  ک
یکسال  در  ارسالی  لیست  شدگان  بیمه  تعداد  یشترین  ب
منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، 

مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود. 
دفتر  یا  کارگاه  وضعیت  نبودن  فعال  رصورت  د
بیمه  حق  پرداخت  و  لیست  ارسال  یاعدم  و  رکزی  م
لیست ماه قبل از تاریخ درخواست کارگاه یا دفتر مرکزی 
پرداخت  و  لیست  ارسال  دلیل عدم  »به  سیستمی  یام  پ
درخواست  ثبت  زمان  در  کارکنان  قبل  ماه  بیمه  حق 
امکان بهره مندی از تسهیالت بخشودگی جرائم میسر 
سطح  حفظ  درصورت عدم  می شود.  صادر  می باشد«  ن

لیست  در  کارگاه  بیمه شدگان  تعداد  و کاهش  شتغال  ا
از تاریخ درخواست کارگاه یا دفتر مرکزی به  ماه قبل 
»به  سیستمی  پیام  آن  احتساب  مبنای  لیست  سبت  ن
تعداد کارکنان  اشتغال و کاهش  دلیل عدم حفظ سطح 
امکان بهره مندی از تسهیالت بخشودگی جرائم میسر 

نمی باشد« صادر می شود. 
پس از ثبت درخواست کارفرما در سامانه و پذیرش 
آن مراتب به کارتابلی در سیستم شعبه و در منوی باجه 
دریافت منتقل و در این مرحله پیامک حاوی متن زیر به 
تلفن همراه کارفرما و صندوق شخصی وی در سامانه 
»کارفرمای  شد.  خواهد  ارسال  حضوری  غیر  خدمات 
محترم کارگاه… خواهشمند است جهت تقسیط بدهی 
و ارائه تضامین الزم از تاریخ ۱۰/۲/۱4۰۰ به مدت ۱۰ 
روز به شعبه مربوطه مراجعه نمایید. عدم مراجعه و اقدام 
در این خصوص طی مهلت تعیین شده به منزله انصراف 
از بهره مندی از تسهیالت بخشودگی جرائم می باشد.« 
شعب تامین اجتماعی با اخذ تضامین متناسب اقدام 
لغایت ۱۳۹۹ کارگاه  به تقسیط بدهی های قطعی شده 
از طریق منوی صدور تقسیط نامه )موضوع بخشودگی 
جرائم( ظرف یک هفته پس از تایید درخواست خواهند 
حائز  کارفرمایان  شده  تبیین  ضوابط  به  توجه  با  رد.  ک
 ۱۳۹۹ لغایت  شده  قطعی  بدهی های  می توانند  شرایط 
سررسید  بارعایت  و  قسط   ۳۶ طی  حداکثر  را  ارگاه  ک
جرائم  بخشودگی  اعطای  نحوه  کنند.  پرداخت  قساط  ا

به شرح زیر تعیین شده است.
بخشودگی  اعمال  با  بدهی  تقسیط  صورت  ر  د
ارسال و پرداخت لیست و  جرائم، حفظ سطح اشتغال، 
اجتماعی  تامین  قانون   ۳۹ ماده  وفق  ماهانه  بیمه  حق 
در دوره پرداخت اقساط و یا افزایش کارکنان ضروری 
خواهد بود، در غیر اینصورت اقساط باقیمانده با احتساب 
جرائم متعلقه پرداخت و مراتب طی پیامک و همچنین 
از طریق صندوق شخصی وی در سامانه خدمات جهت 

اطالع کارفرما ارسال می شود. 
کارفرمایان محترم توجه کنند با توجه به کاهش 
تعداد کارکنان کارگاه نسبت به لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ 
ماهانه  بیمه  حق  و  لیست  پرداخت  و  ارسال  اعدم  ی
نظر،  مورد  بدهی  اقساط  پرداخت  دوره  در  ارکنان  ک
جرائم  بخشودگی  شمول  از  باقیمانده  اقساط  ایر  س

خارج می شود. 
اقساط،  پرداخت  مهلت  رعایت  صورت عدم  ر  د
تبدیل  اتوماتیک  به صورت  4۸ ساعت  از  تقسیط پس 
به حال شده و مراتب طی پیامک و همچنین از طریق 
غیرحضوری  خدمات  سامانه  در  وی  شخصی  صندوق 
این صورت،  )در  ارسال می شود.  جهت اطالع کارفرما 
پیامکی با محتوای »کارفرمای محترم با عنایت به عدم 
رعایت مهلت پرداخت اقساط، موضوع بخشودگی جرائم 

منتفی و تقسیط تبدیل به حال شد.« ارسال می شود. 
ارسال لیست ماهانه کارکنان از طریق دفتر مرکزی 
یا کارگاه ثابت و احراز سایر شرایط مالک عمل برای 
برخورداری پیمانکاران از بخشودگی جرائم است. بخشی 
از بدهی اجرایی و بخشی دیگر از بدهی ها غیر اجرایی 
است در این صورت، کارفرما یک درخواست برای تمامی 
را  اجرایی  بدهی های  شعبه  اجراییات  و  ثبت  دهی ها  ب
تقسیط و وصول حق بیمه نیز بدهی های اجرایی را حسب 
درخواست کارفرما و با تعداد اقساط معین تقسیط خواهد 
کرد. کارگاه هایی که در حال حاضر تقسیط عادی در حال 
پرداخت دارند برای استفاده از بخشودگی جرائم، ابتدا با 
حضور در شعبه و درخواست تبدیل به حال ارائه و سپس 

درخواست بخشودگی جرائم را در سامانه ثبت کنند. 
انتظار می رود کارفرمایان محترم از فرصت بوجود 
بخشودگی  درخواست  تیر   ۳۱ تا  و  کنند  استفاده  مده  آ
الکترونیکی  خدمات  سامانه  در  را  خود  بیمه ای  رائم  ج
آن  مزایای  از  و  کنند  ثبت  اجتماعی  تامین  ازمان  س

بهره مند شوند.

سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد؛

اطالعات موردنیاز کارفرمایان برای بخشودگی جرائم بیمه ای

باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای 
به وزارت بهداشت و ارائه توضیح درباره 
در  تیم  این  بازیکنان  قرنطینه  وضعیت 
از  پس  پرسپولیسی ها  خواست  ند،  ه

بازگشت قرنطینه نشوند.
فوتبال  تیم  کاروان  که  رحالی  د
پرسپولیس برای شرکت در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا در هند به سر می برد، 
وزارت بهداشت خواسته اعضای این تیم 
پس از بازگشت به تهران به قرنطینه بروند 
و در صورت منفی بودن تست  کرونا از 

قرنطینه خارج بشوند.
در  پرسپولیس  باشگاه  رو  این  ز  ا
توضیحاتی  بهداشت  وزارت  به  امه ای  ن
درباره نحوه سفر تیم به هند و قرنطینه 
اعضای تیم ارائه کرد. در این نامه اشاره 
شده که پرسپولیس با پرواز چارتر عازم 
هند شده و در بازگشت هم از پرواز چارتر 
استفاده خواهد کرد و از طرف دیگر، این 
قرار   AFC قرطینه  حباب  تحت  یم  ت

 PCR دارد و هر سه روز یک بار تست
وزارت  از  به همین خاطر  و  است  اده  د
بهداشت درخواست شده تا  از قرنطینه 
این تیم هنگام بازگشت، صرف نظر شود.

***
تیم  اعضای  قرارداد  از  درصد   ۵

پرسپولیس پرداخت شد
منابع  تامین  با  پرسپولیس  اشگاه  ب
اعضای  قرارداد  از  ۵درصد  الزم  الی  م

تیمش را پرداخت کرد.
باشگاه  بود  ر  قرا که  رحالی  د
پرسپولیس درصد قابل توجهی از  قرارداد 
پرداخت  را  تیمش  مربیان  و  ازیکنان  ب
کند، اما با ۲ میلیارد تومانی که کارگزار 
به پرسپولیس پرداخت کرد، مدیران این 
باشگاه فقط توانستند ۵ درصد از  قرارداد 

بازیکنان را به آنها بپردازند.
پرسپولیس تا به حال 4۰ درصد از 
پایه قرارداد بازیکنان و مربیان را پرداخت 

کرده است.

درخواست  پرسپولیسی ها از وزارت بهداشت؛

پس از بازگشت قرنطینه نشویم!
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نماینده مردم دزفول:
منافع  و  نظام  با  ضدیت  نشانه  دیپلماسی  دستگاه  تضعیف 

ملی است
تاکید کرد:  امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  عضو کمیسیون 
دیپلمات های جمهوری اسالمی در خط مقدم جنگ با دشمن هستند و 
تضعیف آنها از سوی هر فرد یا نهادی، تضعیف نظام و مخالفت با منافع 

ملی است.
سید احمد آوایی درباره انتشار فایل صوتی تقطیع شده از گفت و گوی 
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه در شبکه های تلویزیون معاند، گفت: 
کشور اکنون درگیر جنگی است که نیروی نظامی کشور همان دستگاه 
دیپلماسی است که در خط مقدم می جنگد و باید این نیرو را با رساندن 
توپخانه که همان فضای رسانه ای و گفتمان  مهمات و پشتیبانی آتش 

همه ارکان حاکمیت است، حمایت و کمک کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
دامن زدن به چنین مسائلی فقط کمک به دشمن است و به منافع ملی 
کشور کمک نخواهد کرد، افزود: اینکه ما در پشت این جبهه، توان فکری 
سربازان نظام را که همان نیروهای دیپلماسی  هستند و در خط مقدم 

می جنگند، تضعیف کنیم، عاقالنه نیست.
نماینده مردم دزفول با تاکید بر اینکه همیشه امام خمینی)ره( و رهبر 
معظم انقالب به حمایت از دولت تاکید داشته و اعتقاد داشتند که دولت ها 
را نباید تضعیف کرد، افزود:  امروزه دیپلمات های جمهوری اسالمی در خط 
مقدم تالش می کنند و در عین حال دلسوز نظام، انقالبی، مخلص، جان 
فشان و فداکار بوده و در خط امام و رهبری هستند و تضعیف کردن آنها از 
سوی هر فرد یا نهادی، تضعیف کردن نظام و مخالفت با منافع ملی است.

آوایی ادامه داد: هرگونه اختالف داخلی و دامن زدن به چنین حواشی 
با نگاه جناحی و سیاسی، معموال کمک به دشمن از جمله رژیم صهیونستی 
است. در قرآن نیز خداوند متعال مسلمانان را از بیان دیدگاه نهی نکرده 
است بلکه در سوره مبارکه األنفال آیه 4۶ می فرماید:  َوال تَناَزعوا َفَتفَشلوا 
َ َمَع الّصابِریَن. یعنی نزاع و کشمکش نکنید  َوَتذَهَب ریُحُکم  َواصبِروا ۚ إِنَّ اللَّ
تا سست نشوید و قدرت و شوکت شما از میان نرود! و صبر و استقامت 

کنید که خداوند با استقامت کنندگان است.
اختالف  با یکدیگر  به عبارتی خداوند نمی فرماید  اضافه کرد:   وی 
نظر نداشته باشید بلکه می فرماید با یکدیگر نزاع نکنید تا سست نشوید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
آنچه امروز در کشور شاهد هستیم، ضعف در کمبود صبر است، اظهار 
داشت: گاهی اوقات ضعف در بینش سیاسی ما به نحوی اوج می گیرد که 
دشمن از جمله رژیم صهیونیستی سوء استفاده کرده و قطعا به جان هم 

افتادن افراد مسوول و نهادهای مختلف به نفع کشور نیست.
از ابتدای دولت یازدهم و همچنین در دولت دوازدهم هجمه ها علیه 
دستگاه دیپلماسی کشور وجود داشت و به رغم موفقیت هایی که دستگاه 
دیپلماسی و »محمد جواد ظریف« در برجام بدست آورد، این رویه تخریب 
هیچگاه متوقف نشد و در ماه های اخیر که به انتخابات ریاست جمهوری 

۱4۰۰ نزدیک شدیم،  روند آن افزایش یافت.

قاچاق  اتهام  به  ایرانشهر  نماینده  دفتر  رییس  ستگیری  د
سوخت

گفت:  وبلوچستان  سیستان  ایرانشهر  انقالب  و  عمومی  ادستان  د
رییس دفتر نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی به اتهام قاچاق 

سوخت دستگیر شد.
حجت االسالم سعید راشکی اظهارکرد: رییس دفتر نماینده ایرانشهر 
در زمینه قاچاق سوخت دستگیر شده و فعال بازداشت است و تحقیقات 

ادامه دارد تا میزان ارتشا و آنچه حاصل کردند مشخص شود.
وی با بیان اینکه حدود چهار روز پیش وی دستگیر شده و هم اینک در 
اختیار اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان برای انجام تحقیقات است 
افزود: تحقیقات هنوز ادامه دارد و با گذر زمان و روشن شدن موضوعات 

در صورت اثبات حتما اقدام قضایی انجام می شود.
دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر بیان کرد: این پرونده در ادامه 
همان پرونده بازداشت رییس شرکت نفت ایرانشهر است از پرونده شرکت 

نفت اغلب کارمندان شرکت نفت به جز یکی ۲ نفر بازداشت شده اند.

معاون رییس جمهوری:
ورود هجمه های گسترده به دولت، انصاف نیست

معاون امور مجلس رییس جمهوری با بیان اینکه جوانب انصاف در 
نقد دولت رعایت شود، گفت: نقد منصفانه باید با ادبیات اخالقی و لحاظ 

اصول اسالمی انجام شود.
حسینعلی امیری روز گذشته و در حاشیه آیین کلنگ زنی ساختمان 
اسناد راکد سازمان اسناد و کتابخانه ملی در فاز ۱۱ مسکن مهر پردیس در 
جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ماه های پایانی دولت بحث مذاکرات بین 
المللی برای احیای برجام و به سامان رساندن پروژه ها، طرح ها و برنامه 
های خود را در دستور کار داریم و با این شرایط به استقبال انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اسالمی می رویم اما اقتضای انصاف این است که در 
نقدهایی که به دولت وارد می شود، جوانب انصاف رعایت شده و نقد منصفانه 

با ادبیات اخالقی و لحاظ اصول اسالمی انجام شود.
به گفته وی، دولت تدبیر و امید در شرایطی کشور را تحویل گرفت 
که قطعنامه های متعددی بر علیه جمهوری اسالمی ایران وجود داشت و 
شرایط بسیار سخت بود اما با حمایت ها و درایت رهبر معظم انقالب و تدابیر 
و تالش های رییس جمهوری و مجموعه دولت، سایه قطعنامه های متعدد با 
یک قطعنامه از سر کشور کنار رفت اما کمتر به این موضوع پرداخته می شود.

معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: ورود هجمه های گسترده 
تبلیغاتی به دولت و در بعضی مواقع همراه شدن با برنامه ها و اهداف رژیم 
صهیونیستی و دشمنان، انصاف نیست زیرا دولت ها می آیند و به کار خود 
پایان می دهند اما این نظام و کشور اسالمی است که با خون شهیدان و از 

خودگذشتگی ایثارگران بنا شده و باید با اقتدار پایدار بماند.
امیری افزود: هرگونه رقابت سیاسی باید در چارچوب ها و اصول اخالقی 
و انقالب و گفتمان حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقالب روی دهد و زیر 
سوال بردن دستاوردهای دولت به معنای زیر سوال بردن تمام دستاوردهای 

نظام جمهوری اسالمی است.
وی ادامه داد: دغدغه رییس جمهوری و مجموعه دولت اداره خوب 
کشور، آسایش، معیشت و رفاه مردم است که با همه محدودیت هایی که 
وجود دارد پیگیری می شود و انتظار داریم افرادی که نقد می کنند و رقبای 

سیاسی دولت، این مسائل را در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه دولت فقط رییس جمهوری و مجموعه هیات دولت 
کشور  جای جای  در  که  خدمتگزارانی  و  افراد  تمام  داشت:  اظهار  یست،  ن
اسالمی خدمت رسانی می کنند، مجموعه دولت هستند و نیاز به تشویق و 
ترغیب دارند تا بتوانند به وظایف خود بهتر عمل کنند؛ صدا و سیما نیز در این 
زمینه نقش موثری دارد و مردم نیز از این سازمان انتظار دارند که اگر نقدی 
می شود، منصفانه باشد و در کنار آن خدمات و زحمات دولت نیز مطرح شود.

یک مقام مسئول در سازمان نظام روانشناسی خبر داد؛ 

برخورد قضایی با مشاوران خانواده قالبی در فضای مجازی 
و  می  نتظا ا نت  و عا م
رسیدگی به تخلفات حرفه ای 
و  روانشناسی  نظام  ازمان  س
از  که  گروهی  گفت:  کشور،  شاوره  م
مردم  استقبال  و  روانشناسی  گرم  ازار  ب
سوء استفاده می کنند و بدون مجوز در 
فضای مجازی خدمات روانشناسی ارائه 
می دهند توسط دستگاه های نظارتی و 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  ازمان  س
قضایی  مراجع  به  و  شناسایی  شور  ک

معرفی شده اند.
محمد باقر حبی در نشست خبری 
مناسبت  گذشته)سهشنبه(به  روز  ه  ک
شد،  برگزار  مشاوره  و  روانشناس  وز  ر
اظهار کرد: در حال حاضر سه گروه در 
حال فعالیت و ارائه خدمات روانشناسی 
و مشاوره هستند. گروهی دارای مجوز 
دارای  نفر   7۰۰۰ حدود  که  هستند 
گروهی  و  هستند  تخصصی  نه  روا پ

اما  دارند  روانشناسی  تحصیالت  یگر  د
مجوز ندارند و به اینها توصیه می شود با 
ارتقای دانش خود هرچه سریع تر نسبت 

به اخذ مجوز اقدام کنند. 
مدعیان  سوم  گروه  افزود:  ی  و
تخصص  نه  که  هستند  وانشناسی  ر
دارند و نه دانش ونه تحصیالت ورود 

مردم  دارند.  را  روانشناسی  کار  ه  ب
از  می خواهند  اگر  باشند  داشته  وجه  ت
است  بهتر  کنند  استفاده  خدمات  ین  ا
به مجوز  ز مراجع ذی صالح نسبت  ا
ستعالم  ا ن  ا ور مشا و  نشناسان  ا و ر
بگیرند چراکه مراجعه به چنین افرادی 
قابل  غیر  بعضا  و  جدی  های  سیب  آ

از  بسیاری  می کند.  ایجاد  را  برانی  ج
این افراد حتی مدارک معمولی و دیپلم 

ندارند.  هم 
سخنان  دیگر  بخش  در  بی  ح
پروتکل های  تدوین  به  اشاره  با  ود  خ
سالمت  زمینه  در  بحران  در  داخله  م
 ،۱۹ به کووید  مبتال  افراد  برای  روان 
تصریح کرد: جلساتی میان سازمان و 
وزارت بهداشت انجام شد؛ پروتکل های 
به  و  تدوین  کرونا  دوران  در  داخله  م
این  که  شد  ابالغ  کشور  ستانهای  ا
افرادی  شامل  مداخله ای  روتکلهای  پ
که درمان سرپایی و یا بستری می شدند 
حوزه  در  ما  تخصصی  تیم های  ود.  ب
برنامه  ویدئو،  و  بروشور  وانشناسی  ر
آموزشی تهیه کردند که مختص کادر 
درمان درگیر برنامه های مداخله ای بود 
اوج گیری  با  ارتباط  این  متاسفانه  ما  ا

بیماری کمتر شد.
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زیر نظر: علی هوشمند

اعالم جزئیات آموزش دانشجویان علوم پزشکی
 در پیک چهارم كرونا 

شیوه نامه تعیین تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه 
ها و دانشکده ها در بحران پیک چهارم کرونا اعالم شد.

پس از نامه دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت به معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت مبنی بر بسیج همگانی و استفاده از ظرفیت همه دانشجویان علوم 
پزشکی در مقاطع و رشته های مختلف، در بخش های درمان بیماران کووید 
-۱۹، شیوه نامه تعیین تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه 

ها و دانشکده ها در بحران کرونا اعالم شد.
بر این اساس تکلیف و تشویق دانشجویان و بسیج همه امکانات موجود 
از جمله ظرفیت های آموزشی در مدیریت درمان بیماران کرونایی مشخص شد.

استفاده از اساتید و دانشجویان بخش های غیردرگیر برای مراقبت از 
بیماران کرونایی

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی براساس نیاز از اعضای هیات 
و  بخش ها  در  غیردرگیر  آموزشی  گروه های  کارورزان  و  دستیاران  لمی،  ع
درمانگاه های کرونا و یا فعالیت های مرتبط با مراقبت در خانه بیماران کرونایی، 

با مدیریت گروه های آموزشی درگیر حداکثر استفاده کنند.
الزم است برنامه ریزی الزم برای بهره مندی حداکثری از حضور و خدمات 
کلیه کارورزان پزشکی و نیز دستیاران کلیه رشته های تخصصی پزشکی، در 

بخش های بالینی ارائه خدمات به بیماران کووید-۱۹ صورت پذیرد. 
دانشگاه ها بر حضور فعال دستیاران سال آخر در بخش های کرونایی 

نظارت دقیق داشته باشند.
مطابق  دانشکده  یا  دانشگاه  احتمالی،  همکاری  عدم  صورت  در 
اما  کند  خودداری  مربوطه  آزمون  به  آنان  معرفی  از  می تواند  اختیارات 
توصیه می شود حتی االمکان به صورت اغنائی جلب مشارکت شود و اگر 
واقعا دانشجویی بیماری زمینه ایی و مشکل اساسی دارد، متناسب با شرایط 

تخفیفاتی داده شود.
برنامه ریزی الزم برای بهره مندی حداکثری از حضور و خدمات کلیه 
دانشجویان سال ۳ و 4 رشته های پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، 
اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و تکنولوژی پرتوشناسی )صرفا 
در بخش رادیولوژی( جهت ارائه خدمات به بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
صورت پذیرد. این دانشجویان در صورت تایید معاون آموزشی دانشگاه یا 
دانشکده از یک نیمسال سنوات ارفاقی با دریافت کمک هزینه دانشجویی، 

برخوردار خواهند بود.
ارائه مشوق های کاهش طرح نیروی انسانی و دریافت کمک هزینه 

تحصیلی
در  حضور  زمان  طول  در  ایشان  تحصیلی  هزینه  کمک  میزان 
بود. همچنین،  برابر خواهد  نیز دو  بیماران کووید-۱۹  بخش های درمان 
در صورت درخواست خودشان، می  توانند معادل دو برابر زمان حضور در 
بخش های درمان بیماران کووید-۱۹ ، از کاهش دوره طرح نیروی انسانی 

برخوردار باشند.
تاکید بر واکسیناسیون برای تمامی دانشجویان شاغل در بخش های 

کرونا
دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی باید برنامه ریزی الزم برای 
واکسینه کردن دانشجویان و دستیاران شاغل در بخش های  درمان بیماران 
کووید-۱۹ را مشابه کادر پزشکی و درمانی شاغل در این بخش ها، به انجام 
رسانده و اجرایی کنند و تالش کنند دانشجویان برای مشارت فعال، ایمنی 

الزم را کسب کرده باشند.

سقوط عجیب یک خانم به داخل چاه قدیمی خانه
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از نجات فردی که 

به داخل چاه سقوط کرده بود خبر داد.
سید جالل ملکی در این باره اظهار کرد: ساعت ۱۱:۲7 دقیقه ظهر روز گذشته یک 
مورد حادثه سقوط در چاه در خیابان ری، خیابان مال باقری به سامانه ۱۲۵ 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.
وی ادامه داد: محل حادثه یک منزل مسکونی ویالیی و یک طبقه بود که حدودا 
۵۰۰ متر وسعت داشت. در قسمت حیاط یک سرویس بهداشتی وجود داشت که کنار آن 
چاهی واقع شده بود. کاشی های آن ناحیه به اندازه فضای بسیار کوچکی تخریب شده 
بود و خانمی 4۰ ساله از همان فضا به داخل سقوط کرده بود. البته با وجود اینکه دهانه 

این چاه از عرض بسیار کمی برخوردار بود اما داخل آن عرض بیشتری داشت.   
ملکی با بیان اینکه چاه حدود چهار تا پنج متر عمق داشت گفت: آتش نشانان همزمان 
با ایمن سازی با احتیاط کامل خانم را خارج کردند و وی آسیب دیدگی کمی داشت و برای 

بررسی شرایط جسمی به اورژانس تحویل داده شد.

كشف ۶۰ میلیارد ریال داروی فاسد در شیراز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس از کشف۶۰۰ قلم انواع داروی تاریخ مصرف 

گذشته به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در شهر شیراز خبر داد.

امنیت  پلیس  مأموران  گفت:  خبر  این  جزییات  تشریح  در  یگانه  ابراهیم  سرهنگ 
دپو  و  نگهداری  از  روزی  شبانه  اقدامات  انجام  و  اطالعاتی  اشراف  با  استان  اقتصادی 
مقادیر زیادی دارو در یکی از محله های شهر شیراز مطلع و موضوع را به صورت ویژه در 

دستور کار خود قرار دادند.
مورد  شیراز  داروخانه های شهر  از  یکی  به  متعلق  انبار  راستا  این  در  افزود:  یگانه 
شناسایی قرار گرفته و مأموران با هماهنگی مقام قضائی، برای بررسی موضوع به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس ادامه داد: در بازرسی مأموران انتظامی از آن 
انبار، ۶۰۰ قلم انواع داروی تاریخ مصرف گذشته که به صورت مخفی و جاسازی شده 

در آن مکان نگهداری و دپو شده بود، کشف و در این خصوص یک متهم دستگیر شد.
یگانه با بیان اینکه همه داروهای کشف شده تاریخ مصرف گذشته و بسیاری از آن ها 
از داروهای کمیاب و مربوط به بیماری های خاص است، عنوان کرد: کارشناسان مربوطه 

ارزش این محموله داروی کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

ضرب و شتم تکنسین موتورالنس اورژانس تهران هنگام ماموریت
رئیس مرکز اورژانس تهران از ضرب و شتم تکنسین موتورالنس اورژانس تهران 

هنگام ماموریت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس تهران؛ پیمان صابریان در این باره گفت: 
حوالی ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه شب گذشته یک مورد تروما به کمر در منطقه سعادت آباد 

به اورژانس گزارش شد.
وی ادامه داد: بالفاصله تکنسین موتورالنس مرکز اورژانس تهران به محل حادثه 
اعزام می شوند، ناگهان همراه مصدوم به بهانه اینکه چرا موتورالنس اعزام شده است 
به تکنسین اورژانس حمله ور می شود و با خودرو به موتورالنس اورژانس خسارت جدی 

وارد می کند.
ناحیه   از  اورژانس تهران  این حادثه کارشناس  صابریان تصریح کرد: متاسفانه در 

بینی، دچار شکستگی می شود.
رئیس مرکز اورژانس تهران گفت: هم اکنون تکنسین حادثه دیده تحت مراقبت 

پزشکی است و اداره حقوقی اورژانس پیگیر شکایت از همراه بیمار است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

و  ریه  تخصص  فوق 
معتقد  خلی  ا د متخصص 
است: ویروس کرونا به منظور 
میزبان  یافتن  نیازمند  بقا  و  ماندگاری 
جدید است، با واکسیناسیون سراسری و 
ایمنی جمعی و در نتیجه کاهش میزبان 
جدید به تدریج این ویروس نیز از بین 

خواهد رفت.
افزود:  انارکی  زاهدپور  محمدرضا 
ویروس کرونا با گذشت زمان به سمت 
»تهاجمی شدن« و »خودمیرانه )از بین 
رفتن(« پیش می رود و این امر به تدریج 

ساختار ویروس را نابود می کند.  
س  و یر و  : د کر یح  تصر ی  و
موتاسیون یافته نیز بدون میزبان جدید 
جمعی  ایمنی  بنابراین  و  نمانده  باقی 
ویروس  ماندگاری  و  حیات  می تواند 

را نابود کند.
این  اما  انارکی،  زاهدپور  گفته  به 
بیماری می تواند همچون سرماخوردگی، 
بیماری های  برخی  و  آنفلوآنزا  ویروس 
ضعیف تنفسی به حیات خود ادامه دهد.

به  »میزبان  کرونا  ویروس  آیا 
میزبان« هم ضعیف می شود؟  

این فوق تخصص ریه تاکید کرد: 
میزبان  عمدتا  ویروسی  بیماری های 
سیستم  اما  می شوند،  نیز  میزبان  به 
در  هم  بیماری  شدت  و  بدن  ایمنی 

نقش  بیماری  وضعیت  تشدید  و  ابتال 
خواهد داشت. به عنوان مثال، در یک 
میزبان با نقص ایمنی، ویروس ضعیف 
بود.وی  خواهد  آسیب رسان  هم  شده 
همچنین در خصوص عوارض بیماری 
بهبودیافتگان  اغلب  گفت:  کووید۱۹ 
اما  بازگشته،  کامل  سالمت  به  کرونا 
برخی بیماران با وضعیت شدید بیماری 
تزریقات  و  کورتن  مصرف  نیازمند  که 
رمدسیویر و... می شوند، گاه فیبروز ریه 
را تجربه می کنند.)فیبروز ریه به مفهوم 
است  ریه  در  فیبروز  بافت  تشکیل 
تنفس،  کوتاهی  بالینی  عالئم  با  که 
خستگی،  نفس،  تنگی  مزمن،  سرفه 
بی اشتهایی و کاهش وزن، کاهش توان 
تأمین اکسیژن بدن، تغییرات کدورتی در 
عکس رادیوگرافی و تغییرات عملکرد در 

تست های ریوی همراه است.(
زاهدپور انارکی تاکید کرد: بنابراین 
اصول  رعایت  با  باید  حاضر  حال  در 
ماسک  از  استفاده  همچون  حفاظتی 
استاندارد، تغذیه مناسب )به ویژه مصرف 
کافی  خواب  و  ومیوه جات(  سبزیجات 
سیستم ایمنی بدن را به منظور مقابله 

با این بیماری تقویت کرد.
واکسیناسیون کرونا در کشورهایی 
که تزریق واکسن به شهروندان خود را 
به سرعت انجام داده، موثر بوده است، به 
طوری که انگلستان با سرعت بخشیدن 
به روند واکسیناسیون کرونا توانسته آمار 
مرگ باالی هزار نفر را به 4 نفر در روز 

کاهش دهد.
ویروس کرونا عامل بیماری کووید 
۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان 

در  کوتاهی  مدت  در  و  مشاهده  چین 
که  طوری  به  شد؛  منتشر  جهان  همه 
اسفند ۹۸  سازمان بهداشت جهانی در 
)فوریه ۲۰۲۰( بروز پاندمی )همه گیری 

جهانی( این بیماری را تأیید کرد.
کشورها  رسمی  آمار  اساس  بر 
ویروس کرونا تاکنون حدود ۱4۶ میلیون 
نفر را در دنیا به طور قطعی مبتال کرده و 
حدود سه میلیون نفر نیز بر اثر بیماری 
کووید۱۹ جان خود را از دست داده اند.

یا  آلوده  دست  با  کرونا  ویروس 
تنفسی  قطرات  حتی  و  سرفه  عطسه، 
منتقل  چشم  و  بینی  دهان،  طریق  از 
بدن  و  خستگی  نفس،  تنگی  می شود. 
و  چشایی  و  بویایی  در  اختالل  درد، 
عالئم  جمله  از  گوارشی  مشکالت 
 ۸۰ از  بیش  است.   ۱۹ کووید  بیماری 
دچار  نیز  ویروس  به  مبتالیان  درصد 

بیماری خفیف می شوند.
جهش ویروس کرونا در انگلستان، 
که موجب  آفریقا  و  هندوستان  بزریل، 
مرگ  و  بیماری زایی  سرایت،  افزایش 
و میر شده، نگرانی های جدیدی را در 

جهان به وجود آورده است.
کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  از 
هزار   7۰ کنون  تا  ایران)اسفند۹۸(  در 
از  را  از هموطنان جان خود  تَن  و 7۰ 

دست داده اند.

یک فوق تخصص ریه:

با واکسیناسیون و تغذیه مناسب ریشه کرونا خشک می شود

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

رئیس شورای عالی نظام پزشکی:
کسب آخرین رتبه  واکسیناسیون کرونا 

نشانه ضعف و ناکارآمدی است
رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: پولی و طبقاتی کردن واکسن کرونا 
نشان دهنده ضعف اخالق حرفه ای و ناکارآمدی در مدیریت بحران این کشور 

و مردم ایران است.
به  اشاره  با  پزشکی  نظام  سازمان  عالی  شورای  رئیس  معین«  »مصطفی 
انتقادات وزیر بهداشت از ستاد کرونا درباره آزاد گذاشتن سفرهای نوروزی و از سویی 
دیگر موافقت ایشان با برگزاری مراسم  شب های قدر، بیان کرد: ضد و نقیض گویی 
و رفتارهای دوگانه نشان دهنده ی ضعیف و سست بودن مبانی علمی و اخالقی 
و غلبه رویکردهای پوپولیستی در یک مدیر اجرایی است که باعث بدآموزی برای 

جامعه و سلب اعتماد مردم از مسئوالن و تصمیمات ایشان می شود.
وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین راهبردهای مدیریت در بحران کرونا، ضرورت 
و توان بهره گیری از تمامی ظرفیت های کشور در بخش های دولتی، سازمان های 
غیردولتی، بخش خصوصی و به ویژه هماهنگی در میان دستگاه های اجرائی است.
هر کدام از اعضای ستاد ملی کرونا باید پاسخگوی تصمیمات ستادی باشند

مسئولیت  با  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  تشکیل  اصلی  دلیل  افزود:  معین 
بین  در  همکاری  و  هماهنگی  ایجاد  نیز  دولت  رئیس  عنوان  به  جمهور  رئیس 
وزارتخانه های عضو ستاد به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام سریع برای 

کنترل همه گیری بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین طبیعی است که هر کدام از اعضای ستاد ملی 
عالوه بر وظایف و اختیارات قانونی خود، باید پاسخگوی تصمیمات ستادی که 

خود در آن مشارکت داشته است، هم باشند.
در صورت تعارض مصوبه ستاد با سالمت مردم، وزیر بهداشت باید استعفا 

می داد
هیچ نیازی به متهم کردن دیگران و فرافکنی نیست

رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: حال اگر تصمیمی در 
ستاد گرفته شود که در تعارض با وظایف و اختیارات قانونی وزیر بهداشت باشد 
و یا آن تصمیم از نظر کارشناسی نادرست تشخیص داده می شود، وزیر محترم 
باید تذکر می داد و از تصویب آن جلوگیری می کرد و اگر در موردی مصوبه ستاد 
بر خالف مصالح جامعه و مثال در تعارض با سالمت مردم بود و علیرغم نظرات 
کارشناسی او تحمیل شده بود، آقای وزیر می تواند به صورت شفاف از خود سلب 
مسئولیت کند و استعفا دهد، هیچ نیازی هم به متهم کردن دیگران و فرافکنی 

مسائل و مسئولیت ها وجود ندارد.
ماجرای واکسن پاکبان ها نمونه ی بارز فساد و فقدان اخالق در مدیریت است

معین در واکنش به ماجرای واکسیناسیون برخی اعضای شورای شهر و عوامل 
شهرداری در برخی استان ها به جای پاکبان ها و همچنین روند واکسیناسیون، 
گفت: این مسائل نمونه ی بارز و مصداقی از فساد و فقدان اخالق در مدیریت 

است که موجب تاسف و مستوجب برخورد قاطع قانونی است. 
وی افزود: عوامل زمینه ساز اینگونه رفتارهای مشمئز کننده و غیراخالقی، 
نبود منطق علمی، عدالت و شفافیت در تعیین اولویت های توزیع و تزریق واکسن 

و اعمال نظارت بر اجرای دقیق آنها است. 
با خرید فوری واکسن  قبال نجات جان شهروندان  احساس مسئولیت در 

استاندارد
معین ادامه داد: خوشبختانه در عصر اینترنت و فضای مجازی، حق نظارت 
عمومی بر عملکرد مسئوالن بیش از پیش واقعیت خود را نشان می دهد و در شرایط 
وخیم مرگ و میر روزانه صدها تن به علت کرونا، حداکثر تدبیر و برنامه ریزی 
و احساس مسئولیت در قبال نجات جان شهروندان از سوی دولت و حاکمیت 
باید مشاهده شود که موثرترین راه آن خرید فوری و ده ها میلیونی واکسن های 

استاندارد و انجام واکسیناسیون عمومی بصورت رایگان است. 
وی در پایان گفت: احراز آخرین رتبه های واکسیناسیون در سطح جهانی 
و یا پولی و طبقاتی کردن واکسن کرونا نشان دهنده ضعف اخالق حرفه ای و 

ناکارآمدی بحران این کشور و مردم است.
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نظام های  اداره  معاون 
پرداخت بانک مرکزی ضمن 
برگشت  درباره  توضیحاتی 
خوردن تراکنش های حساب های بدون 
هویت گفت: نیازی به مراجعه و اقدام 
از سوی مردم و مشتریان بانکی نیست 
و بانک ها اقدامات الزم در این زمینه را 

انجام می دهند. 
بانک مرکزی اوایل بهمن پارسال 
»کد  فاقد  بانکی  تراکنش های  تمام 
شهاب« در ساتنا را برگشت زد و افراد 
حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه 
نکرده  اظهار  بانک  به  را  خود  ملی 
بودند، دیگر می توانستند از این خدمت 

بهره مند شوند.
 ، نیز گذشته  دوشنبه  ز  و ر ز  ا
شخص  ملی  کد  بدون  تراکنش های 
و شناسه ملی شخص حقوقی  حقوقی 

در »پایا« برگشت می خورد. 
معاون  اعالم  طبق  همچنین، 
به  مرکزی  بانک  نوین  فناوری های 
تراکنش های  وجود  عدم  شاهد  زودی 
خواهیم  بانکی  در شبکه  بدون هویت 

بود.
ضا  ر محمد   ، مینه ز ین  ا ر  د
خوردن  برگشت  درباره  یکتا  مانی 
ن  و بد ی  ب ها حسا ی  کنش ها ا تر
اعمال  محدودیت های  گفت:  هویت 

بخشی  گذشته،  دوشنبه  روز  از  شده 
شبکه  که  است  تغییراتی  سلسله  از 
مقررات  اجرای  راستای  در  بانکی 
انجام  به  متعهد  پولشویی  با  مبارزه 

آن است.
شامل  تغییرات  این  افزود:  وی 
سامانه های  بین  که  است  کنترل هایی 
تسویه ساتنا و پایا بین بانک مرکزی و 
اول آن  فاز  انجام می شود که  بانک ها 
در بهمن ماه سال گذشته در ساتنا انجام 
شد و فاز دوم آن از ششم اردیبهشت در 

پایا انجام می شود.

پرداخت  نظام های  اداره  معاون 
برنامه  یک  در  که  مرکزی  بانک 
مه  ا د ا  ، می کرد صحبت  تلویزیونی 
تبادل  و  ارسال  از  اساس  این  بر  داد: 
شهاب  شناسه  فاقد  که  تراکنش هایی 
باشند یعنی مشتریان ارسال کننده این 
شناسایی  بانکی  شبکه  در  تراکنش ها 
هویتی دقیق نشده باشند و اطالعاتشان 
در سامانه های مرتبط ثبت نشده باشند، 

جلوگیری می شود.
مشتریان  که  زمانی  گفت:  وی 
نسبت به افتتاح حساب در بانک اقدام 

کرده اند، اطالعات آنها در سامانه نهاب 
بانک مرکزی ثبت و کد شهاب اخذ شده 
است. در حال حاضر بالغ بر ۹۸ درصد 
به طور  بانکی  مشتریان حقیقی شبکه 
مورد  در  و  شده اند  هویت  احراز  کامل 
سایرین نیز هماهنگی ها و کنترل های 
تاکنون  و  شده  انجام  بانک ها  با  الزم 

مشکلی پیش نیامده است.
اساس  این  بر  افزود:  یکتا  مانی 
نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مردم 
و مشتریان بانکی وجود ندارد و بانک ها 

اقدامات الزم را انجام می دهند.

برنامه ریزی موسسه اعتباری ملل 
برای ایجاد 1۰۰۰ شغل در گرگان

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: موسسه اعتباری ملل در راستای رونق اقتصادی 
در استان گلستان، با کلنگ زنی یک مجتمع تجاری 
و تفریحی در شهر گرگان درصدد ایجاد ۱۰۰۰ شغل 

برای ساکنان این شهر است.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و 

آق قال در گفتگو با خبرنگار شمانیوز، درباره اقدام موسسه اعتباری ملل در 
ساخت مجتمع های تفریحی در استان گلستان گفت: مجتمعی که موسسه 
ملل در استان گلستان ساخته یک مجتمع گردشگری، تفریحی و تجاری 

است است و موسسه ملل می خواهد آن را در چهار فاز اجرا کند.
وی افزود: الحمدالل موسسه ملل کارهای بسیار خوبی را در کشور 
انجام داده و مکانی را که در استان گلستان ساخته، در شمال شهر گرگان 
قرار دارد و اینجا قباًل کارخانه کشت و صنعت بوده و ضمن اینکه آن را به 
مجتمع گردشگری تبدیل می کند، کارخانه را به یکی از شهرک های صنعتی 
شرق گرگان منتقل می کند تا آن کارخانه را هم فعال نگاه دارد؛ یعنی این 

دو کار را با هم انجام می دهد.
ادامه داد: کافی شاپ،  نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی  این 
رستوران، مجتمع تجاری و تفریحی در فاز اول به مساحت ۳۶ هزار متر مربع 
تکمیل می شوند و در فاز دوم، فضای تفریحی و پارک آبی به مساحت ۱4 
هزار متر مربع ساخته خواهد شد که خأل وجود پارک آبی در استان گلستان 
را رفع خواهد کرد. در فاز سوم هم سالن های چندمنظوره مانند تاالر، سینما 
و غیره به مساخت ۹۵۰۰ متر مکعب ساخته می  شود و در فاز چهارم هم 

فضاهای اقامتی و هتل به مساحت ۲۰ هزار متر مربع ساخته خواهد شد.
ایجاد 7۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل در گرگان

سنگدوینی معتقد است؛ اقدامی که موسسه ملل در شهر گرگان انجام 
داده، یک رونق بسیار خوبی را برای این شهر ایجاد کرده و طبق گزارش ها 
از 7۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد و این موضوع برای استان گلستان 

و شهر گرگان حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: شهر گرگان در مسیر زائران امام رضا)ع( قرار دارد 
و این مجتمع می تواند برای زائران جذابیت ایجاد کند و چون خود استان 
گلستان از فضاهای جنگلی برخوردار است، برای خود این مجتمع تفریحی 

هم مفید و موثر خواهد بود.
تحول در استان گلستان

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در مراسم 
کلنگ زنی این مجتمع تفریحی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل قول داد که 
موسسه اعتباری ملل یک سال زودتر این مجتمع تفریحی را به بهره برداری 
برساند، گفت: این مجتمع تفریحی می تواند، تحول چشم گیری را در بحث 
گردشگری برای استان ایجاد کند و از لحاظ درآمدزایی برای استان درآمدزایی 

فوق العاده ای خواهد داشت.
سنگدوینی تأکید کرد: موسسه اعتباری ملل عمل گرایانه برخورد می کند 
و همه مجموعه های استانی دست به دست هم دادند تا موسسه اعتباری 

ملل به خوبی اهدافش را پیش ببرد.

آغاز پذیره نویسی اوراق گواهی سپرده 1۸ درصدی
 بانک آینده 

بانک آینده اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری عام را پذیره نویسی می کند.

 این اوراق، با نرخ سود علی الحساب ساالنه ۱۸ 
درصد، نرخ سود بازخرید قبل از سررسید ۱۰ درصد 

ساالنه و مدت آن یک ساله است.
امسال،  شهریورماه  پایان  تا  اوراق  این  فروش 

ادامه دارد.
هم وطنان می توانند برای کسب اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک 

آینده به شماره ۲7۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، تماس بگیرند.

بانک  حضور  با  جنوبی  خراسان  استان  اقتصادی  مصوبات 
توسعه تعاون پیشرفت مناسبی داشته است
توسعه  بانک  نقش  جنوبی  خراسان  استاندار 
استان  اقتصادی  مصوبات  پیشبرد  در  را  تعاون 

تأثیرگذار دانست
حمید مالنوری استاندار خراسان جنوبی که به 
دعوت مدیرعامل بانک توسعه تعاون به منظور بررسی 
میزان پیشرفت مصوبات اقتصادی دستگاه های تابعه 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل ساختمان میرداماد بانک حضور 
یافته بود اظهار داشت: در مقطع کنونی شاهد هستیم بانک توسعه تعاون 
فرآیندهای  در  جنوبی  خراسان  استان  به  توسعه ای  نگاه خاص  بر  عالوه 
بانکداری استان، عهده دار محوریت پیشبرد تصمیمات اقتصادی استان از 

منظر دستگاه های تابعه وزارتخانه نیز گردیده است.
مصوبات  وزارتخانه،  ارشد  مدیران  حضور  با  نمود:  تصریح  مالنوری 
گردشگری  و  کشاورزی  راه،  معدن،  و  صنعت  بخش های  در  متعددی 
تدوین شده است که باهم افزایی حاصل از همکاری استانداری خراسان جنوبی 
و بانک توسعه تعاون در پی آن هستیم تا تحقق حداکثری این مصوبات و 

تأثیر مثبت آن در اشتغال و تولید استان را شاهد باشیم.
استاندار خاطرنشان کرد: اهتمام بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیالت 
اشتغال آفرین و حمایت از طرح های تولیدی مساعد بوده است و با ادامه این 

روند، بانک می تواند در ایفای کامل تعهدات به توفیق برسد.
توسعه  بانک  مدیرعامل  مهدیان  اله  حجت  جلسه  این  ادامه  در 
بسیار  را  وزارتخانه  زیرمجموعه  دستگاه های  میان  همکاری  تعاون 
در  اتخاذشده  تصمیمات  به  توجه  با  افزود:  و  خواند  ضروری  و  مهم 
راستای هم افزایی بیشتر دستگاه های اقتصادی وزارتخانه مأموریت های 
ویژه ای در سرمایه گذاری طرح های حائز مزیت استان بر آن ها در نظر 

است. گرفته شده 
استان  این  در  احداث  اقتصادی دردست  به طرح های  اشاره  با  و ی 
خاطرنشان کرد: طرح های زغال سنگ پرورده طبس، احداث کارخانه پودر 
میکرونیزه بنتونیت، تولید آجرنسوز، معدن مس ورزگ و هتل جهانگردی 
کویر به نحو مناسبی پیگیری گردیده و درصدد هستیم در کوتاه مدت نتایج 
قابل قبولی از این طرح ها حاصل گردد و سبب ایجاد اشتغال برای جوانان 
این استان باشیم وی پیش بینی کرد با پیشبرد طرح های اقتصادی استان، 
سرمایه گذاری به میزان حدود 7۰ هزار میلیارد ریال در بخش های متنوع 

اقتصادی استان تحقق یابد.
همچنین در این جلسه عیسی منصوری معاون اشتغال و کارآفرینی 
گردیده  مقرر  کرد:  خاطرنشان  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
است افزایش سرانه اشتغال روستایی و عشایری به میزان ۲۵۸۰ میلیارد 
وزارتخانه  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاونت  برنامه های  در  ریال 

شود. گنجانده 
در این جلسه سید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، 
مشیر الحق عابدی معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، فتح اله شعبانی 
امینی  بازنشستگی کشوری، رضا  معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق 
معاون هماهنگ کننده امور استان های سازمان تأمین اجتماعی، حمیدرضا 
البرزی مدیر امور اعتباری بانک توسعه تعاون و رضا مالئی مدیر امور شعب 
استان خراسان جنوبی نیز نظرات تخصصی در خصوص عملکرد دستگاه ها 

در حوزه های اقتصادی استان ارائه دادند.

تمام احتماالت بازگشت ایران به بازار نفت؛
آینده ایران در صنعت نفت روشن است

هرچنـد کـه مذاکـرات احیـای توافـق هسـته ای در ویـن هنـوز بـه 
نتیجـه نرسـیده امـا گفته هـای کارشناسـان داخلـی و خارجـی گویـای 
بازگشـت پرقـدرت ایـران بـه بـازار نفت اسـت کـه همین مسـاله موجب 
نگرانـی برخـی کشـورها شـده اما آنطـور که اعالم شـده جا بـرای ایران 

بـاز اسـت و ایـران بـه راحتـی مـی توانـد وارد بازار شـود.
پـس از ایـن که دولـت دونالد ترامـپ، رییس جمهور سـابق آمریکا 
در سـال ۲۰۱۸ از برجـام خـارج شـد و تحریـم هـا را احیا کـرد، صادرات 
نفـت ایـران از ۲.۵ میلیـون بشـکه در روز کاهـش پیـدا کرد. بـا این حال 
چیـن هرگـز بـه طـور کامل خرید نفـت ایـران را متوقف نکـرد و فروش 
نفـت ایـران بـه چین در سـه ماهـه چهارم سـال ۲۰۲۰ حـدود ۳۶۰ هزار 
بشـکه در روز در مقایسـه با میانگین ۱۵۰ هزار بشـکه در روز در ۹ ماهه 
سـال ۲۰۲۰ بـود. صـادرات ایـران بـه چین در مـارس امسـال ۶۰۰ هزار 
بشـکه در روز بـرآورد شـد و بـه نظـر مـی رسـد در حالـی کـه مذاکرات 
غیرمسـتقیم میـان آمریـکا و ایـران برای احیای برجام ازسـرگرفته شـده 

اسـت، این خرید ادامـه دارد.
جدیدتریـن گـزارش ماهانـه آژانـس بیـن المللی انـرژی گویای این 
اسـت کـه با وجـود تحریمهای آمریکا، ایران شـیرهای نفتـش را از اواخر 
سـال میـالدی گذشـته بـاز کـرده و عرضه این کشـور در مـارس به ۲.۳ 
میلیـون بشـکه در روز رسـید که باالتریـن میزان در حدود دو سـال اخیر 
اسـت. اگـر مذاکـرات موفقیـت آمیز باشـد و تحریمها رفع شـوند، حداکثر 
۱.۵ میلیـون بشـکه در روز نفـت ایـران مـی توانـد در مـدت کوتاهـی به 

بازارهای جهانـی برگردد.
مارشـال اسـتیوز، تحلیلگـر بازارهـای انـرژی شـرکت آی اچ اس 
مارکیـت پیـش بینی کرد اگر مذاکرات نتیجه بخش نباشـد، ممکن اسـت 
اندکـی یـاس ایجاد کند که تاثیر مالیمی روی بازار نفت خواهد گذاشـت 
بـا ایـن حـال بعیـد اسـت از نظر صـادرات فعلی ایـران، حجـم چندانی از 
بازار حذف شـود. در واقع مسـئله این اسـت که آیا ازسـرگیری مذاکرات 
ممکـن اسـت بـه افزایش صادرات ایران در سـال میـالدی جاری منتهی 
شـود. مـا روی افزایـش قابـل توجـه در مقطـع فعلی واقعا حسـاب نکرده 
ایـم و تصـور مـی کنیم باید رویکـرد صبر و مشـاهده را در پیش بگیریم.

بـر اسـاس گـزارش مارکـت واچ، بـه گفتـه اسـتیوز، اگرچـه به نظر 
مـی رسـد هنـوز با این چشـم انـداز فاصلـه داریم امـا رفـع تحریمها می 
توانـد در را بـه روی یک میلیون بشـکه در روز دیگر صـادرات اضافی باز 
کنـد. مگـر ایـن کـه اعضای اوپک ایـن افزایش کـه می توانـد قیمتها را 
تحـت فشـار نزولـی قـرار دهـد را به نحـوی جبـران کننـد. همچنین اگر 
تقاضـا تـا آن زمـان بهبـود پیدا کند و از رشـد عرضه فراتـر رود، صادرات 

باالتـر ایـران می تواند جذب شـود.
اوضاع بازار چگونه است؟

اگـر بخواهیـم بـه شـرایط فعلـی بـازار نفـت نگاهـی بیندازیـم باید 
بگوییـم کـه کووید ۱۹ در سـال گذشـته میالدی ۸۰ درصـد فعالیت های 
حمل ونقـل هوایـی و ۳۰ درصـد حمل ونقـل زمینـی و ۱7 تـا ۲۰ میلیون 
بشـکه در روز تقاضـا بـرای نفت خـام را کاهش داده اسـت، اوپک پالس 
بـا توجـه به شـرایط به وجود آمـده در اقدامـی منحصربه فـرد ۹.۶ میلیون 
بشـکه در روز بـرای ایجـاد تعـادل در بـازار نفـت، تولیـد خـود را از مـاه 
ژوئـن ۲۰۲۰ کاهـش داد امـا بـا ورود واکسـن اوپـک پالس نیـز تصمیم 

گرفـت دیگـر بـه کاهش تولیـد همانند گذشـته ادامـه ندهد.
اوپـک کاهـش تقاضـا بـرای نفـت خـام در سـال ۲۰۲۰ را ۹.7۵ 
میلیـون بشـکه در روز عنـوان کـرد ایـن رقـم بـرای سـال ۲۰۲۱ مثبت 
اسـت و اوپـک آن را ۵.۹ میلیـون بشـکه در روز عنـوان کـرده اسـت، به 

نظـر می رسـد سـال ۲۰۲۱ وضـع بهتـری داشـته باشـیم.
در ایـن بـاره افشـین جوان - مدیرکل امور اوپـک و روابط با مجامع 
بین المللـی انـرژی وزارت نفـت - بـا طـرح این پرسـش که آیا بازگشـت 
تقاضای نفت در پسـاکرونا با سـرعت در بازار انجام می شـود یا با تأخیر، 
گفـت: چهـار سـناریوی بازگشـت بـه حالت عـادی، رکود، شـرایط عادی 
جدید و آسـیب شـدید در این زمینه مطرح اسـت. سـناریوی خوشـبینانه 
شـرایط عـادی جدیـد و تسـلط اوپک پـالس بر عرضه نفت جهان اسـت 
و سـناریوی بدبینانـه رکـود اسـت کـه در آن بسـیاری از پروژه ها متوقف 

می شـود. ما انتظار داریم این دو سـناریو را در بازار داشـته باشـیم.
وی همچنیـن بـه سـناریوهای قیمـت نفـت خـام برنـت در سـال 
۲۰۲۱ پرداخـت و بـا بیـان اینکـه انتظـار مـی رود میانگیـن قیمـت نفـت 
خـام برنـت در سـال ۲۰۲۱، 4۸ تـا ۵۰ دالر بـرای هر بشـکه در نوسـان 
باشـد، تصریـح کرد: قیمت نفت خام براسـاس تازه تریـن گزارش صندوق 
بین المللـی پـول در سـال  جـاری میـالدی باالتـر از ۵۰ دالر بـرای هـر 

بشـکه خواهـد بود.
مدیـرکل امـور اوپـک و روابط بـا مجامـع بین المللی انـرژی وزارت 
نفـت بـا بیـان اینکه رشـد اقتصادی جهـان در حالت عـادی جدید همان 
4.4 درصـد اوپـک اسـت و در حالت رکود ۲.77 درصـد خواهد بود، افزود: 
هنـد و چیـن به عنـوان بازیگـران اصلی در بخـش تقاضای نفت هسـتند 
کـه طبـق گـزارش جدیـد صنـدوق بین المللـی پـول در سـال ۲۰۲۱ بـه 

ترتیـب رشـد اقتصـادی ۱۱ و ۸ درصـد را تجربـه خواهند کرد.
جـوان، رشـد تقاضـای نفـت را در شـرایط عادی جدیـد ۵.۹ میلیون 
بشـکه در روز و در حالـت رکـود ۵.۶ میلیـون بشـکه در روز اعـالم کـرد 
و یـادآور شـد: اوپـک در سـال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ همچنـان بـر سـر دوراهی 
افزایـش یـا کاهـش تولیـد و راهبـرد قیمـت یا سـهم بـازار قـرار خواهد 
داشـت. جهـان پـس از کوویـد ۱۹ با رکودی گسـترده روبه رو می شـود و 
احتمـااًل در میان مـدت صنایـع نفـت و گاز انتقـال خود را به سـمت منابع 
انـرژی پاک تـر و بـه دور از الگوهـای سـنتی سـرعت می بخشـند کـه 
موضـوع بسـیار مهمـی اسـت، با رویکـرد مثبـت، کاهش پایـدار تقاضای 
جهانـی نفـت، تولیدکننـدگان عمـده نفـت را بـا انگیـزه سیاسـی و مالی 
قـوی بـه عرضـه مناسـب در بـازار ترغیـب می کنند تـا بتوانند تعـادل را 

در بـازار ایجـاد کنند.
کارشناسان چه می گویند؟

در ایـن میـان کارشناسـان نیـز معتقدنـد که سرنوشـت نفـت ایران 
رابطـه مسـتقیمی بـا مذاکـرات در حـال انجـام ویـن دارد، اگـر مذاکرات 
موفقیـت آمیـز باشـد، فـروش نفت ایـران آزاد می شـود و رفـع تحریم ها  
اتفـاق مـی افتـد و در نتیجـه ایـران مـی توانـد به بـازار هـای نفتی خود 
بازگـردد، نرسـی قربـان - کارشـناس ارشـد حـوزه انـرژی - در این باره 
گفـت: زمانیکـه  برجـام اتفـاق افتـاد ایـران در زمانـی بسـیار سـریع تر از 
آنچـه کارشناسـان پیـش بینـی می کردنـد، به بـازار بازگشـت و احتماال 
ایـن بـار هـم شـرایط مثل سـابق خواهد بود و ایـران می توانـد بازارهای 
سـابق خود را بدسـت آورد و حدود دو میلیون بشکه صادرات داشته باشد.

وی در خصـوص قیمـت نفـت نیـز گفـت: قیمـت نفـت ارتباطـی با 
مذاکـرات و ورود ایـران نـدارد، بـا اینکه با ورود ایران نفت بیشـتری وارد 
بـازار خواهـد شـد امـا برقیمت هـا تاثیـر نخواهـد گذاشـت و قیمت ها در 
رونـد فعلـی باقـی خواهـد ماند و ایـران نیز اگـر مذاکرات وین بـه نتیجه 
برسـد وارد بـازار خواهـد شـد. اگرچه بهبـود تقاضا و کاهش مـازاد ذخایر 
جهانـی نفت همچنان سـناریوهای محتملی به شـمار مـی روند اما عامل 
ناشـناخته، موجهـای شـیوع ویروس کرونـا مانند آنچه امـروز در هند می 
گـذرد، از روشـنی دورنمایـی کـه بازار نفت متصور اسـت، کـم می کند اما 
بـا ایـن حـال آینـده ایـران در صنعت نفت روشـن اسـت چراکـه آمادگی 
بـرای بازگشـت بـه بـازار از نظـر فنـی وجـود دارد و ایـران مـی تواند در 
زمانـی کوتـاه در بـازار نفـت خودنمایـی کند امـا بازهم بایـد منتظر نتایج 

مذاکـرات و وضعیـت تقاضـا در جهان ماند.

گامی دیگر در مبارزه با پولشویی؛

تراكنش های حساب  بی هویت برگشت می خورند

مه
و بی
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر صمت اعالم کرد؛
داخلی سازی قطعات خودرو مهمترین اولویت 

خودروسازان در سال1400 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان برای تامین نیاز داخل باید 
ضمن برنامه ریزی برای افزایش کمی محصوالت خود، بیش از پیش در مسیر 

ارتقای کیفی و تولید خودروی باکیفیت و در شان مردم گام بردارند.
تجارت،   و  معدن  وزارت صنعت،  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
»علیرضا رزم حسینی« در جلسه کمیته خودرو که در محل وزارتخانه، با اشاره 
به بسیج مجموعه وزارت صنعت برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقالب 
در زمینه مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، افزود: به منظور عملیاتی شدن شعار 

سال جاری در صنعت خودرو، ایدرو باید با تالش حداکثری، برنامه ریزی الزم 
را انجام دهد.

لزوم داخلی سازی حداکثری قطعات خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم داخلی سازی حداکثری قطعات خودرو 
تاکید کرد و گفت: شرکت های خودروسازی باید این مهم را به عنوان یکی از 
مهمترین اولویت های کاری مدنظر قرار داده و برای تحقق آن در سال جاری 

برنامه ریزی کنند.
اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  ایدرو  عامل  هیات  رییس  محسن صالحی نیا، 
خودروسازی،  شرکت های  تولید  افزایش  برای  شده  انجام  برنامه ریزی های  به 
از یک میلیون دستگاه خودرو توسط دو  خاطرنشان کرد: در سال ۱4۰۰ بیش 

خودروساز بزرگ تولید و روانه بازار خواهد شد.
بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن حاکی از تولید ۹۹۱ هزار و 

۶۹۲ دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در ۱۲ ماهه پارسال است.
میزان تولید یاد شده مشتمل بر تولید ۹۰۳ هزار و ۳۱4 دستگاه سواری 
)بیش از ۹۱ درصد کل تولیدات(، ۸۰ هزار و ۵4۸ دستگاه وانت، پنج هزار و 
۸4۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده، ۹44 دستگاه اتوبوس، 7۸۹ دستگاه 

مینی بوس و میدل باس و ۲۵7 دستگاه ون است.
با توجه به تولید ۸۳۱ هزار و ۹۹۶ دستگاه انواع خودرو در سال ۹۸، رشد 

۱۹.۲ درصدی در این حوزه به ثبت رسید.

یک مقام کارگری مهمترین عامل 
عدم توفیق در بخش تولید را نبود امنیت 
شغلی و کاهش بهره وری نیروی کار 
تصویب  از  امیدواری  ابراز  با  و  دانست 
در  کارگران  مبلغ حق مسکن  افزایش 
هفته کارگر گفت: شرینی مصوبه حق 
مسکن این بود که قبل از پایان فروردین 
ماه تصویب و ابالغ می شد تا در فیش 

حقوق کارگران لحاظ شود.
محمدرضا تاجیک درباره مطالبات 
اظهار  کارگر  هفته  در  کارگری  جامعه 
امنیت شغلی  آنجا که موضوع  از  کرد: 
مسایل  جمله  از  کارگران  از  صیانت  و 
مهم جامعه کارگری به شمار می رود 
لذا درخواست ما از دولتمردان در هفته 
تبصره دو  تکلیف  این است که  کارگر 

ماده 7 قانون کار را مشخص کنند.
وی افزود: وقتی امنیت شغلی وجود 
نداشته باشد کارگر نمی تواند صد درصد 
نیروی خود را برای بهتر به ثمرنشاندن 
بازدهی خط تولید به کار گیرد و مدام 
نگران قرارداد خود است که آیا پس از 
می  گرفته  کار  به  مجموعه  در  خاتمه 

شود یا نه؟
رئیس مجمع نمایندگان کارگران 
استان تهران ادامه داد: اگر جامعه کار و 
تولید را در سه دهه اخیر بررسی کنیم 
باعث  که  عاملی  مهمترین  بینیم  می 
شده در تولید موفق نباشیم، نبود امنیت 
شغلی  امنیت  وقتی  چون  است،  شغلی 
نباشد،  نیروی کار انگیزه و بهره وری 

الزم را ندارد،  بازدهی تولید نیز به شدت 
تواند  نمی  کارفرما  و  یابد  می  کاهش 

ثمره تولید را ببیند.
عالی  شورای  مزد  کمیته  عضو 
با  کارگران  اینکه دستمزد  بیان  با  کار 
هزینه های زندگی آنها فاصله بسیاری 
دارد، گفت: در جریان مذاکرات دستمزد 
معیشت  سبد  ماهانه  هزینه   ،۱4۰۰
و  میلیون   ۶ مزد  کمیته  در  کارگران 
حالی  در  شد  تعیین  تومان  هزار   ۸۹۵
که رقم باالتر از این بود و ما به دلیل 
رقم  این  اجتماعی  شرکای  با  اجماع 
دریافتی  حاضر  حال  در  پذیرفتیم.  را 
کارگران بین سه میلیون و ۶۰۰ هزار 
است  تومان  میلیون  چهار  تا  تومان 
معیشت  های  هزینه  با  همچنان  ولی 

آنها فاصله دارد.
تاجیک تصریح کرد: توقع ما این 
بود که در سال ۱4۰۰ مهار تورم را شاهد 
باشیم ولی متاسفانه سال شروع نشده 

می شنویم که قیمت نان که قوت غالب 
کارگران است ۵۰ درصد افزایش یافته 
که این مساله به معیشت کارگران لطمه 
می زند و باعث می شود افزایش دستمزد 

را لمس نکنند.
تصویب  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در 
هیات دولت گفت: امسال شورای عالی 
کار کمک هزینه مسکن کارگران را ۱۵۰ 
هزار تومان افزایش داد و وزیر کار قول 
داد که تصویب آن را در هیات وزیران 
پیگیری می کند ولی متاسفانه هنوز در 
دستور کار تصویب قرار نگرفته است در 
حالی که شیرینی مصوبه این بود که قبل 
از پایان فروردین در کمیسیون اقتصادی 
دولت تصویب و ابالغ شود تا در فیش 

حقوقی کارگران لحاظ شود.
نمایندگان  رئیس مجمع  گفته  به 
مسکن  حق  تهران،  استان  کارگران 
از دریافتی و حقوق و دستمزد  بخشی 

به  باید  آن  است که تصویب  کارگران 
موقع انجام شود و نمایندگان کارگری 
مزد  صورتجلسه  کار  عالی  شورای  در 
مزد  مزایای جانبی  درنظر گرفتن  با  را 

امضا کردند.
وی گفت: اگر چه معوقات افزایش 
حق مسکن پس از تصویب آن در هیات 
پرداخت خواهد شد  کارگران  به  دولت 
ولی تاخیر در تصویب آن باعث می شود 
تا کارگرانی که در ابتدای سال به دلیل 
جابه جایی به کارگاه یا مجموعه دیگر 
می روند افزایش حق مسکن را دریافت 
نکنند و کارفرمایان به بهانه ابالغ نشدن 
مصوبه ۱۵۰ هزار تومان را به آنها ندهد.

ضرورت  از  کارگری  مقام  این 
از  دیگر  یکی  عنوان  به  یابی  تشکل 
نام  کارگری  جامعه  مهم  موضوعات 
های  تشکل  ایجاد  کرد:  اظهار  و  برد 
وصول  و  پیگیری  موجب  کارگری 
مطالبات کارگران می شود. اگر جامعه 
و  کند  حمایت  ها  تشکل  از  کارگری 
حضور نمایندگان کارگری در کارگاهها 
پررنگ تر شود قطعا در پیگیری حقوق 
از دست رفته کارگران موثر خواهد بود.

تاجیک گفت:خیلی از کارگاههای 
تولیدی و خدماتی تشکل کارگری ندارند 
در حالی که باید یک نماینده کارگری 
مشکالت  و  مسایل  پیگیری  برای 
کارگران از وزارت کار یا ادارات کار فعال 
باشد و از پتانسیل های قانونی تشکل ها 

به این منظور استفاده کند.

یک فعال کارگری:

مهمترین عامل عدم موفقیت در تولید، نبود امنیت شغلی است

مرکز  اعالمی  آمار  آخرین  طبق 
ملی آمار، استان کرمانشاه با 4۲.۹ درصد 
با ۳۵.۸ درصد کمترین  قم  و  باالترین 
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین 

۱4۰۰ را داشتند.
در فروردین ماه ۱4۰۰ بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به 
و  افزایش  درصد   4.4 با  بوشهر  استان 
به  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  کمترین 
استان   های  تهران و چهارمحال وبختیاری 

با ۱.7 درصد افزایش است.  
نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد 
به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای کشور 4۹.۵ درصد 
است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان ایالم )۵۸.۱ درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان قم )4۲.۸ 

درصد( است.  
به  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ 
خانوارهای  برای   ۱4۰۰ ماه  فروردین 
کشور به عدد ۳۸.۹ درصد رسید. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 

آن  کمترین  و  درصد(   4۲.۹( کرمانشاه 
مربوط به استان قم )۳۵.۸ درصد( است.

خانوارهای شهری
یشترین   ۱4۰۰ ماه  نخستین  در 
شهری  خانوارهای  ماهانه  تورم  نرخ 
مربوط به استان سیستان  و بلوچستان با 
4.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
 ۱.7 با  تهران  استان   به  مربوط  ماهانه 

درصد افزایش است.  
نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد 
به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 

کشور  شهری  خانوارهای  برای  نقطه( 
تورم  نرخ  بیشترین  است.  درصد   4۸.۸
نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط 
 ۵۸.۲( وبختیاری  چهارمحال  استان  به 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

قم )4۲.7 درصد( است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
خانوارهای  برای   ۱4۰۰ ماه  فروردین 
رسید.  درصد   ۳۸.۶ عدد  به  شهری 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
و  درصد(   4۲.7( کردستان  استان  به 

کمترین آن مربوط به استان  آذربایجان 
غربی )۳۵.۳ درصد( است.
خانوارهای روستایی

در فروردین ماه ۱4۰۰ بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط 
به استان خوزستان با ۵.۵ درصد افزایش 
به  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  کمترین  و 
استان  چهارمحال وبختیاری با ۰.7 درصد 

افزایش است.  
درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای روستایی ۵۳ درصد است.  
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان  ایالم )۶۳.۳ درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان قم )4۳.۵ 
ماهه  دوازده  تورم  نرخ  است.  درصد( 
برای   ۱4۰۰ ماه  فروردین  به  منتهی 
خانوارهای روستایی به عدد 4۰.۶ درصد 
ماهه  دوازده  تورم  نرخ  بیشترین  رسید. 
)47.۱درصد(  همدان  استان   به  مربوط 
و کمترین آن مربوط به استان  سیستان 

وبلوچستان )۳۵.7 درصد( است.

گزارش مرکز آمار ایران در فروردین 1400؛

ثبت باالترین نرخ تورم در کرمانشاه و کمترین در قم 
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گروه خبری شهرستان 
مشهد سمیه باقرزاده-در سال 
گذشته پوشش ۱۶ هزار متر 
از خطوط لوله گاز منطقه چهار عملیات 
انتقال گاز، با هدف ایمن سازی و ارتقای 
سطح حفاظت لوله در برابر خوردگی، 

تعویض شد.
مدیر منطقه چهار عملیات انتقال 
گاز اظهار کرد: ترمیم و تعویض پوشش 
خط لوله در راستای ایمن سازی و انتقال 
پایدار گاز از جمله فعالیت هایی است که 
همواره در سطح شرکت انتقال گاز توجه 

خاصی به آن می شود.
ین  ا بر  فزود:  ا کامل  محمد 
شناسایی  و  بررسی  مطابق  اساس 
نقاط آسیب پذیر برروی خط ۳۰ اینچ 
سرخس/نکا، عملیات تعویض پوشش 
۱۵ هزار و ۵۰۰ متر از این مسیر در 
محدوده کیلومتر ۲۹۰ الی ۳۳4 در سال 

گذشته آغاز و با موفقیت به اتمام رسید.
محمد کامل ارتقای سطح حفاظت 
لوله در برابر خوردگی خارجی و مهم تر 
از آن افزایش طول عمر و ضریب ایمنی 

عملیات  این  اهداف  مهم ترین  از  را 
برشمرد و تصریح کرد: یک هزار متر 
برروی  پراکنده  نقاط  تعویض پوشش 
خط ۲4 اینچ سنگ بست/امام تقی نیز 

این  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از 
حوزه در سال گذشته است. 

سرمایه های  از  بهره گیری  وی 
نکات  همه  رعایت  و  منطقه  انسانی 
نکات  دیگر  از  را  بهداشتی  و  ایمنی 
اجرای  افزود:  و  دانست  پروژه  این 
پروژه هایی از این دست با نیروی انسانی 
محدود در بخش نظارت پروژه ها و در 
شرایط بد آب و هوایی و موقعیت های 
تالش  و  تعهد  با  صرفًا  جغرافیایی، 

مضاعف میسر شد.
مدیر منطقه چهار عملیات انتقال 
گاز، حفاری و کندن پوشش قدیم این 
خط لوله، سندبالست، تعویض پوشش 
و همچنین خاک ریزی دوباره مطابق 
ایران  استانداردهاي شرکت ملي گاز 
را از مجموعه فعالیت های انجام شده 
خطوط  این  پوشش  تعویض  برای 

عنوان کرد.

در راستای انتقال گاز پایدار  صورت گرفت؛

پوشش 1۶ هزار متر از خط لوله انتقال گاز فشار قوي 
در استان خراسان رضوي تعویض شد

در  سازمانی  انسجام  و  محلی  جوامع  توانمندسازی 
۳۳ روستای استان مازندران

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشـارکتهای مردمی اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری مازندران-سـاری از اجرای پروژۀ توانمندسـازی 
و تـوان افزایـی جوامـع محلی و نیز انسـجام سـازمانی در ۳۳ روسـتای 
هـدف در ۱۹ حـوزه آبخیز و در سـطح ۱۱ شهرسـتان اسـتان مازندران 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
مازندران-سـاری، دادخـواه اظهـار کرد، هدف از اجـرای این پروژه، که 
امسـال سـومین سـال اجـرای آن اسـت ایجـاد هماهنگی و همسـویی 
دسـت اندرکاران حوزه آبخیز در راسـتای مشـارکت موثر و ایجاد زمینه 

های توسـعه در حوزۀ آبخیز اسـتان اسـت.
و مشـارکتهای  ترویـج  و  آمـوزش  اداره  رئیـس  دادخـواه  دکتـر 
مردمـی اداره کل افـزود: مدیریـت مشـارکتی در منابـع طبیعـی، همانا 
داشـتن دیدگاهـی جامـع گرایانـه بـه مدیریـت منابع طبیعـی و دخالت 
دادن گروههـای مرتبـط در ایفـای نقـش هـای مختلـف اسـت،که بـا 
هـدف نهایـی حفاظـت و توسـعه پایـدار منابـع طبیعـی تجدید شـونده 
کـه فراینـدی پویـا و فعـال بـوده و بـا شـکل گیـری و اجـرای یـک 
پـروژه آغـاز مـی شـود و در نهایـت تبدیل بـه یک واحد جدایـی ناپذیر 

از جامعـه محلـی میگـردد.
وی در ادامـه بـه موضـوع سـاماندهی تشـکل هـا وتعاونـی های 
موجـود در مشـارکت اجرایـی طـرح هـا و پـروژه های منابـع طبیعی و 
آبخیزداری اشـاره کرد و گفت در دو سـال گذشـته تعداد قابل توجهی 
تشـکل از جوامـع محلـی بـا گرایـش منابـع طبیعـی و آبخیـزداری در 
راسـتای اجـرای بنـد ب مـاده ۲۹ قانون احـکام دائمی برنامه، تاسـیس 
گردیـده کـه در سـال ۹۹ اجـرای تعـدادی از پـروژه هـای مرتبـط بـر 
اسـاس رتبـه هـای اعطا شـده در کارگروه هـای مربوطـه  در این اداره 

کل بـه این تشـکل هـا واگـذار گردد.

در  طبیعی  گاز  مشترک  هزار   5۰5 و  میلیون  یک 
مازندران

بـه گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان مازنـدران، »حمزه 
امیرتیمـوری، سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران گفت: پارسـال با وجود 
تنگناهـای مالـی دولـت و افزایـش هزینه اجـرای پروژه ها، گازرسـانی 

به 7۸ روسـتا تکمیل و مشـعل گاز در این روسـتاها روشـن شـد.
وی هزینه گازرسـانی به این روسـتاها را سـه هزار و ۸۰۰ میلیارد 
ریـال اعـالم کـرد، افـزود: در مجمـوع سـال گذشـته بالغ بـر ۶۰ هزار 
مشـترک شـهری و روسـتایی مازنـدران از نعمت گاز طبیعـی برخوردار 

شدند.
سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران بـا اعالم این کـه در حال حاضر 
۲ هزار و ۳۶۱ روسـتای اسـتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هسـتند، 
اظهـار داشـت: ۸ شـهر و یکهـزار و ۱۰۰ روسـتا مازنـدران در دولـت 

یازدهـم و دوازدهم گازدار شـدند.
امیرتیمـوری همچنیـن تصریـح کـرد: در حـال حاضـر عملیـات 
گازرسـانی به ۱۸4 روسـتای مناطق کوهسـتانی در حال اجرا اسـت که 
پیـش بینـی مـی شـود در صـورت رفـع موانع و تامیـن اعتبـارات الزم 
بالـغ بـر ۱۰۰ روسـتا بـا 4۵ تـا ۵۰ هـزار مشـترک جدیـد از نعمت گاز 
طبیعـی بهره منـد شـوند.طرح گازرسـانی بـه 4۰۰ روسـتای کـم خانوار 

هـم در مرحلـه مطالعه قـرار دارد.
سرپرسـت شـرکت گاز مازندران مهم ترین معضل در اجرای طرح 
های گاز رسـانی در اسـتان را لوله گذاری در حاشـیه جاده های اصلی 
و فرعی منتهی به داخل بافت روسـتایی برشـمرد و گفت: خوشـبختانه 
بـرای عملیـات لولـه گـذاری و نصـب علمـک در داخـل روسـتاها بـا 

همـکاری مسـئولین و مـردم، کارها با سـرعت انجام می شـود .
وی بـا اعـالم ایـن که تمامـی روسـتاهای واقـع در مناطق جلگه 
ای و سـاحلی مازندران از گاز طبیعی برخوردار هسـتند، افزود : در حال 
حاضـر ۸۰ درصـد روسـتاهای کوهپایـه ای اسـتان نیـز بـه شـبکه گاز 
طبیعـی متصـل شـدند و برنامـه بـرای گازرسـانی بـه بقیه روسـتاهای 

واجـد شـرایط هـم تدویـن و در دسـت اقدام می باشـد.

توسط مدیرکل کتابخانه های عمومی استان انجام شد
دعوت از هنرمندان ایالمی برای شركت در پنجمین 

دوساالنه بین المللی »كارتون كتاب«
پنجمیـن  برگـزاری  از  ایـالم  اسـتان  کتابخانه هـای  مدیـرکل 
دوسـاالنه بین المللـی »کارتـون کتـاب« به همـت نهـاد کتابخانه های 
عمومـی کشـور خبـر داد و از هنرمندان اسـتان خواسـت با شـرکت در 
ایـن جشـنواره ایـن نهـاد را در انجـام بهتر رسـالت هایش یـاری کنند.

»سـمیه حیـدری« در  جمـع خبـر نـگاران اظهـار کرد: دوسـاالنه 
بین المللـی کارتـون کتـاب، بـا بهره گیـری از تجربیـات چهـار دوره 
برگـزاری ایـن جشـنواره، پنجمین دوسـاالنه بین المللـی کارتون کتاب 
بـه همـت نهاد کتابخانه های عمومی کشـور و به دبیری سـید مسـعود 

شـجاعی طباطبایـی، برگزار می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در پنجمیـن دوره از دوسـاالنه کارتـون کتاب 
موضوعـات »کتـاب و کودک«، »کتـاب، کتابـدار و کتابخانه«، »کتاب 
و رسـانه«  و »کتـاب و کرونـا« مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، گفت: 
جایـزه ی نفـر  اول لـوح تقدیـر و تندیـس دوسـاالنه بـه همـراه ۱۵۰۰ 
یـورو هدیـه نقـدی، نفـر دوم لوح تقدیـر و تندیس دوسـاالنه به همراه 
۱۰۰۰ یـورو هدیـه نقـدی و نفـر سـوم لوح تقدیـر و تندیس دوسـاالنه 

بـه همـراه  ۵۰۰ یـورو هدیـه نقدی خواهـد بود.
مدیـرکل کتابخانه هـای عمومی اسـتان ایالم گفـت: در این دوره 
بـرای نخسـتین بـار بخش جنبـی ویژه هنرمنـدان مبتدی که مسـابقه 
داخلـی و بین المللـی شـرکت نکـرده و جایـزه ای دریافت نکرده باشـند 
بـه جشـنواره اضافـه شـده و عالقه منـدان می توانند با ارسـال آثار خود 

در ایـن بخش از جشـنواره شـرکت کنند.
حیـدری گفـت: جوایـز بخـش جنبـی ایـن دوسـاالنه نیـز شـامل 
تجلیـل از ۵ اثـر شایسـته تقدیـر بـا لـوح تقدیـر، تندیس دوسـاالنه به 

همـراه ۵۰ میلیـون ریـال هدیـه نقـدی خواهـد بود.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس اعالم دبیرخانه هر یـک از عالقه مندان 
تنهـا می تواننـد در یـک بخـش اصلی یا فرعی این دوسـاالنه شـرکت 
کننـد و آثـار ارسـالی نباید تکـراری باشـند و هر شـرکت کننده حداکثر 
مجـاز بـه ارسـال ۵ اثـر بـه این جشـنواره اسـت و  تمام حقـوق مادی 
و معنـوی آثـار ارسـالی متعلـق بـه نهـاد کتابخانه های عمومی کشـور 

خواهـد بود.
مدیـرکل کتابخانه های عمومی اسـتان ایالم تصریـح کرد: مهلت 
ارسـال آثـار بـه دبیرخانه این جشـنواره تـا ۳۱ خرداد مـاه ۱4۰۰خواهد 
بود و عالقه مندان به شـرکت در پنجمین دوسـاالنه بین المللی کارتون 
info@ کتـاب می تواننـد آثـار خـود را از طریـق پسـت الکترونیـک

booktoon.ir ارسـال و بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر به سـایت 
جشـنواره بـه نشـانی www.booktoon.ir مراجعه کنند.

ارسـال مشـخصات شـرکت کننده )نـام، نـام خانوادگـی، نشـانی 
پسـتی، نشـانی پسـت الکترونیـک، تلفـن تمـاس و رزومـه( توسـط 
ارسـالی  آثـار  و  اسـت  الزامـی   word فایـل  قالـب  هنرمنـدان در 
بایـد بـا رزولوشـن ۲۰۰dpi بـا طـول یـا عـرض ۲۰۰۰pixel و با 
فرمـت JPG باشـد. همچنیـن آثـار برنـده جایـزه در دوره های قبل 
یـا منتشـر شـده در کاتالـوگ  دوره هـای پیشـین ایـن جشـنواره مورد 

بود. نخواهـد  پذیـرش 

مشاركت مجدد كاركنان شركت آب و فاضالب استان 
مركزي در رزمایش همدلي و كمک مومنانه

مرکزی _ حامد نوروزی : کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي به مناسبت فرار رسیدن ماه مبارک رمضان با مشارکت در رزمایش 
همدلي و کمک مومنانه ، تعداد ۱۲۰ بسته مواد غذایي را براي کمک به 

به نیازمندان اهداء نمودند.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، 
مهندس یوسف عرفانی نسب ، مدیرعامل این شرکت به همراه معاونین 
و مشاورین خود از روند بسته بندی و توزیع کمک های اهدایی بازدید 
نمود و ضمن اظهار خرسندی از مشارکت خوب پرسنل  ، بر استمرار 

این کار خداپسندانه تاکید کرد.
 مصطفي گنجي فرمانده پایگاه بسیج شهید ابوالفضل حسن بیگي 
با استقبال خوب  این شرکت در این رابطه اظهار داشت : خوشبختانه 
این  بار  براي چندمین  استان مرکزي  کارکنان شرکت آب و فاضالب 
رزمایش در این شرکت برگزار گردید که  این بار جمع ریالي کمک هاي 

اهدایي  به بیش از ۲۲۰ میلیون ریال رسید.
وي ادامه داد : با توجه به استقبال خوب همکاران حسابي براي کمک 
به نیازمندان در شرکت آب و فاضالب استان مرکزي با عنوان » طرح 
مومنانه » بازگشایي شده است و همکاران به طور ماهانه کمک هاي 

اهدایي خود را از طریق کسر از حقوق به این حساب واریز مي نمایند.
ابوالفضل حسن بیگي  شرکت آب و  پایگاه بسیج شهید  فرمانده 
فاضالب استان مرکزي همچنین از کمک ماهانه کارکنان شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزي تحت عنوان » طرح رفعت » براي کمک مالي 

به فرزندان بي سرپرست خبر داد.

سالی آبی سخت پیش روی اصفهان 
رود،  زاینده  سد  ذخیره  بحرانی  وضعیت  به  اشاره  با  اکبری  ناصر 
اظهار کرد: به دلیل ذخیره اندک سد زاینده رود به طور قطع در ماه های 
گرم پیش رو در حوزه شرب و خانگی شاهد افت فشار آب هستیم، اما 
اگر مردم سرانه مصرف آب شرب خود را ۱۵ لیتر مدیریت کنند، بدون 

دغدغه از تابستان امسال گذر خواهیم کرد.
به یک دهه گذشته که رودخانه به صورت مقطعی  اشاره  با  وی 
جریان داشته است، توضیح داد: در اوایل دهه ۹۰ که رودخانه خشک 
شد، وضعیت سفره های آب زیرزمینی غنی تر بود و مصارف و جمعیت 
همانند امروز نبود و در این سال ها در فصول گرم، شرایط یکسانی را 
تجربه کردیم، اما شرایط امسال همانند سال ۹7 کم آب است، البته سال 

۹۸ میزان بارش ها و ذخایر آبی استان مناسب تر بود.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان، اما 
به تفاوت امسال با سال ۹7 اشاره کرد و گفت: امسال اصفهان از لحاظ 
خشکی و بارش ها همانند سال ۹7 است، با این تفاوت که همانند سال 
۹۹ در وضعیت شیوع کرونا هستیم که این شرایط را بسیار سخت تر 

کرده است.
وی توضیح داد: سال گذشته با شیوع کرونا مصرف آب بین ۱۲ 
تا ۱۵ درصد افزایش یافت، البته زاینده رود در برهه ای جاری بود و 
نه تنها چاه های فلمن آبدهی داشت، بلکه چاه های دیگر نیز حجم 
را  امسال شرایط بسیار سختی  تابستان  اما  تولید مناسب آب داشتند، 

پیش رو داریم.
داشته  فشار  مدیریت  آب  شبکه  در  که  زمانی  کرد:  تاکید  اکبری 
باشیم، به طور قطع مصرف آب مردم کمتر می شود، اما باید توجه داشت 
که مجتمع های مسکونی منبع ذخیره آب دارند و ما نمی توانیم داخل 
ساختمان ها را مدیریت کنیم که در این شرایط فرهنگ مصرف آب از 

سوی مردم ضرورت دارد.
وی افزود: در سال ۹۹ به صورت متوسط سرانه مصرف آب شرب 
هر اصفهانی ۱۵7 لیتر بود، اما اگر مردم در روز ۱۵ لیتر مصرف خود را 
مدیریت کرده و این سرانه را به ۱4۲ لیتر برسانند بدون هیچ دغدغه ای 

از تابستان امسال گذر خواهیم کرد.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان تصریح 
کرد: سعی داریم قطعی آب نداشته باشیم و در برنامه توزیع آب امسال، 
اصال برنامه جیره بندی آب برای اصفهان نداریم، اما افت فشار آب قطعا 
خواهیم داشت، چراکه نیاز مردم با تولید آب برابری نمی کند، در این 
شرایط درگیر افت فشار می شویم، بنابراین بهترین گزینه مصرف بهینه 

آب برای کاهش سرانه آب است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت آبفا نیز اقدام به مدیریت فشار 
آب و مدیریت عادالنه توزیع آب در استان اصفهان می کند و امیدواریم 

با این اقدامات توزیع بهتری در آب شرب داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل:
افزایش مصرف برق در حوزه صنعت اردبیل امیدبخش 

است
مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل گفت: افزایش مصرف برق در 
بخش صنعت استان که گامی در مسیر تحول و توسعه است، امیدبخش 

به نظر می رسد.
حسین قدیمی اظهار کرد: ما هر چند برخی محدودیت ها را برای 
واحدهای صنعتی در مصارف برق تابستان و فصل گرم سال پیش بینی 
کردیم اما از اینکه سال به سال مصرف برق صنعتی استان افزایش می 
یابد، خوشحال هستیم و این نویدبخش ایجاد فرصت های اشتغال جدید 

و افزایش تولید است.
وی به اقدام فراگیر متعدد شرکت توزیع برق استان برای رسیدن به 
مصرف بهینه برق در ماه های پیش رو اشاره کرد و گفت: اولین اقدام 
فراگیر سال ۱4۰۰ با کمک و همراهی اکیپ های شرکت توزیع برق 
استان در مناطق مختلف آغاز شد تا با همفکری ۱۰۵ نفر از کارشناسان 
و تیم های مجرب شرکت توزیع برق ارتقا ایمنی و کاهش تلفات برق 

اتفاق بیفتد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل هدف از اجرای طرح ها و 
مانورهای شرکت توزیع برق را در سالجاری کمک به افزایش ایمنی، 
توزیع معیوب اعالم  بهبود مصرف سرانه برق و اصالح شبکه های 
کرد و افزود: در محورهای مواصالتی مختلف و حتی در داخل شهر 
تعمیرات،  برق  توزیع  شرکت  های  اکیپ  حضور  با  مکرر  به صورت 
مصرف  در  را  مناسبی  فرآیند  تا  شود  می  انجام  بهسازی  و  اصالح 

باشیم. برق شاهد 
قدیمی به اقدامات انجام شده در مانور اصالح، بهینه سازی و بهبود 
روش های مصرف برق در قالب شبکه ها و کاهش تلفات را یادآور شد 
و خاطر نشان کرد: برای حفظ آمادگی همکاران در مقابله با بحران ها 

این اقدامات فراگیر بسیار موثر و راهگشا خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در کنار تعدیل 
روشنایی ها، سعی و تالشمان بر این است تا با جمع آوری برق های 
غیرمجاز جلوی فعالیت دستگاه های رمز ارز را بگیریم تا در این شرایط 

حساس از مصرف بی رویه برق جلوگیری شود.
قدیمی بیان کرد: ما در برخی از نقاط شهر با ضعف ولتاژ و همچنین 
خاموشی های مقطعی برق روبه رو بودیم که سعی شد در بسیاری از 
مناطق اردبیل به ویژه شهرک سینا با تعدیل فیدرها اعم از فشار ضعیف 
و متوسط به اصالح فرآیندها کمک کرده و جلوی خاموشی ها و قطعی 

های احتمالی را بگیریم.
با  امیدواریم  کرد:  اضافه  اردبیل  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
همکاری صاحبان صنعت و مصارف خانگی، اداری و عمومی از اتالف 

انرژی جلوگیری شده و تابستان بدون خاموشی را سپری کنیم.

فرماندار تنگستان باتفاق معاون 
آبفا  مدیر  و  دلوار  بخشدار  عمرانی، 
روستاهای  از  بازدید  در  شهرستان 
بخش دلوار ، بررسی مشکالت حوزه 
از  تعدادی   ، مردم  با  دیدار  در  و  آب 
این  دهیاران  و  اسالمی  شوراهای 
های  دغدغه  از  یکی  گفت:  روستاها 
اصلی روستاها مشکل آب شرب است 
کردن  برطرف  پیگیر  قبل  از  ما  ولی 
و  بوده ایم  روستاها  این  آب  مشکل 
جلسات متعدد برگزار شده، موضوعات 
کارشناسی گردیده و دستور پیگیری 
عملیاتی  اقدامات  و  شده  صادر  امر 
از  بخشی  ترمیم  و  نوسازی  چون 
خطوط انتقال و شبکه داخلی صورت 

گرفته است.
آب  ز  ا ده  ستفا ا  : فزود ا وی 
مردم  حق  کمترین  مناسب،  شرب 
اقدامات الزم درجهت  باید  و  است 
یعتر  سر چه  هر  کمبود  ین  ا فع  ر

بگیرد. صورت 
رفیعی پور با بیان اینکه در سال 
آب  حوزه  مشکالت  گذشته  های 
روستاهای بخش دلوار بسیار زیاد بود 
بر  مبنی  گرفته  صورت  اقدامات  با   ،
داخلی  شبکه  و  انتقال  خط  نوسازی 
تعدادی از روستاها و افزایش سهمیه 
ورودی آب شهرستان مشکالت کمبود 
اساسی  اقدامات  ولی  شده  کمتر  آب 
احداث   با  که  بوده  نیاز  نیز  دیگری 
مخازن جدید و نوسازی بخش دیگری 
مطلوب  نقطه  به  انتقال  خطوط  از 

خواهیم رسید.
بر  تاکید  با  تنگستان  فرماندار 

نشان  خاطر  مصرف  الگوی  رعایت 
یکی  شرب  آب  که  آنجا  از  کرد: 
تا  است  مردم  اساسی  نیازهای  از 
د  کمبو مشکل  مل  کا فع  ر ن  ما ز
و  مساعدت  با   ، داریم  وظیفه  آب، 
نماینده   ، محترم  استاندار  عنایت 
مدیر   ، مجلس  در  مردم  محترم 

آبفا و همراهی خوب  عامل محترم 
تمام  دهیاران  و  اسالمی  شوراهای 
پروژه  اتمام  جهت  در  را  تالشمان 
تامین  و  مشکالت  رفع   ، آب  های 
روستاهای  و  مردم شهرها  آب  نیاز 

بگیریم. کار  به  شهرستان 
انشعاب  قطع  و  حذف  ایشان 

های غیر مجاز آب را یکی از برنامه 
های پیش رو دانست و افزودند: آبفا 
شهرستان قطع انشعاب های غیرمجاز 
را در دستور کار قرار داده و در راستای 
بهبود وضعیت آب ، در قطع انشعابات 
آب غیر مجاز با هیچ فردی مماشات 

نخواهد شد .

فرماندار تنگستان در بازدید از روستاهای بخش دلوار : 

سعی داریم در تابستان مردم با مشکالت کمتری در حوزه آب مواجه شوند

 : نوروزی  مد  حا  _ مرکزی 
امام  نفت  پاالیش  شرکت  متخصصین 
شدندآمین  موفق  شازند  )ره(  خمینی 
”دی  از  را  یک  فاز  مدار  در  گردشی 
اتانول آمین”  گالیکول آمین” به ”دی 

جایگزین نمایند.
و  برداری  بهره  اداره  کارشناسان 
نفت  پاالیشگاه  در  پاالیش  مهندسی 
امام خمینی )ره( شازند ، پس از ماهها 
تالش مستمر و کار تخصصی ، زنجیره 
وابستگی به یکی از مهمترین محصوالت 
شیمیایی وارداتی”دی گالیکول آمین”را 

قطع کردند .
به گزارش روابط عمومی پاالیشگاه 

و  ظالمانه  های  تحریم  شرایط  در   ،
ناعادالنه اقتصادی و همچنین با توجه به 
نوسانات ارزی ، خرید و تأمین محصوالت 
ارزشمندی همچون ›› دی گالیول آمین 
)DGA( ‹‹ از خارج از کشور سخت و 
زمانبر بوده و به لحاظ راهبری پاالیشگاه 
را درتنگنا قرار می داد . در چنین شرایطی 
متخصصین داخلی شرکت ، استفاده از 
ماده جایگزین قابل دسترسی ”دی اتانول 
آمین” ” تولید داخلی” که امکان تأمین 
فراهم  عملیاتی  نوسانات  در  آن  سریع 
باشد را  در دستور کار شرکت قرار دادند 
و نتیجه بسیار موفقی از این مهم گرفتند .

نتایج   ، کارشناسان طرح  گفته  به 

افزایش  به  منجر  مهم  این  از  حاصل 
گاز هیدروژن سولفوره در  میزان جذب 
۱۸%)از  حدود  گردشی  آمین  محلول 
میانگین به   ۲۹۰۰۰  ppm میانگین 

ppm ۳4۰۰۰( ، کاهش میزان گوگرد 
و  افزایش کیفیت گازهای سوختی فاز 
 ppm۳7 به ppm4۶ یک از میانگین
و به تبع آن موجب کاهش خوردگی در 
کاهش  نیز  و  پاالیشگاهی  تجهیزات 
گاز  تن   ۲۵۰۰ – انتشار ساالنه ۲۰۰۰ 
دی اکسید گوگرد در محیط پیرامونی  به 
عنوان دستاوردی مهم در بهبود شرایط 
زیست محیطی و اقلیم منطقه خواهد شد .

فوق  طرح  افزاید  می  خبر  این 

مانور  قدرت  افزایش  به  منجر  توانسته 
غلظت  سازی  بهینه  جهت  عملیاتی 
محلول آمین به علت در دسترس بودن 
پتروشیمی  در  تولید  دلیل  به   DEA
همجوار، قطع وابستگی به واردات آن در 
شرایط تحریم، حمایت از تولید داخلی ، 
جلوگیری از خروج منابع ارزی ، افزایش 
بازیافت گوگرد در حدود ۳ تن در روز ، 
صرفه جویی اقتصادی 7۰ درصدی در 
هزینه های خرید آمین ، بهبود شرایط 
محیط زیستی منطقه و در نهایت ، منبع 
دیگر  واحدهای  برای  ارزشمندی  فنی 
نفتی کشور که برنامه تعویض آمین را 

در دستورکار دارند گردد.

گامی دیگر توسط متخصصین شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند

رشد 11 درصدی کمک های مردمی به بهزیستی اصفهان در سال گذشته 
از  اصفهان  بهزیستی  مردمی  مشارکت های  معاون 
رشد ۱۱ درصدی کمک های مردمی به بهزیستی اصفهان 

در سال گذشته خبر داد. 
کمک های  دریافت  گفت:  شاهزیدی  اصغر  علی 
در سال  اصفهان  بهزیستی  و خدمات  غیرنقدی  و  نقدی 
بالغ بر 7۹۰ میلیارد ریال بود که نسبت به سال  گذشته 
۹۸ حدود ۱۱ درصد افزایش مثبت داشته است. وی افزود: 

هر سال در ماه... 
علی اصغر شاهزیدی گفت: دریافت کمک های نقدی 

و غیرنقدی و خدمات بهزیستی اصفهان در سال گذشته 
بالغ بر 7۹۰ میلیارد ریال بود که نسبت به سال ۹۸ حدود 

۱۱ درصد افزایش مثبت داشته است.
وی افزود: هر سال در ماه مبارک رمضان برنامه ای 
دریافت  شامل  که  داشت  وجود  رمضان  ضیافت  نام  به 
کمک های نقدی و غیرنقدی، بازدید از منازل مددجویان 
و سفره های افطار مددجویان و دریافت بسته های خشکبار و 
مواد غذایی بود که امسال به دلیل محدودیت های کرونایی، 

انجام این اقدامات میسر نبود.

بهزیستی  کل  اداره  مردمی  مشارکت های  معاون 
اصفهان با اشاره به آغاز افتتاح طرح »پویش همدلی« 
افطار،  سفره های  به  مردم  دعوت  امسال  کرد:  اضافه 
ویروس  وجود  دلیل  به  گرم  غذاهای  طبخ  و  دریافت 
به  است  افتتاح  حال  در  پویشی  و  نیست  میسر  کرونا 
خیریه ای  مؤسسات  توسط  که  همدلی«  »پویش  نام 
می شود  انجام  دارند  بهزیستی  از  رسمی  مجوز  که 
زکات  جمع آوری  رمضان  مبارک  پایان  در  همچنین 

فطره را خواهیم داشت.
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مین  سو و بیست  ر  د
سالمت،  ره  پویش  آیین 
کارآزمایی  سوم  فاز  آغاز 
پاستور  انستیتو  کرونا  واکسن  بالینی 
وزیر  کوبا،  فینالی  انستیتو  و  ایران 
لوحی  اهداء  با  درمان  و  بهداشت 
مبارکه  فوالد  شرکت  تالش های  از 
مجهز  و  اکسیژن  رایگان  تامین  در 
شیوع  هنگام  درمانی  مراکز  کردن 

کرونا تقدیر و تشکر کرد.
دانشگاه  رئیس  چنگیز،  طاهره 
اظهار  اصفهان،  استان  پزشکی  علوم 
کرد: از شرکت فوالد مبارکه به پاس 
علوم  دانشگاه  با  یکساله  همراهی 

پزشکی تقدیر می کنیم.
بارها  و  بارها  آنچه  افزود:  وی 
از  فارغ  که  است  این  شده  گفته 
کمک های ریالی شرکت فوالد مبارکه 
رایگان  تامین  با  کرونا،  با  مقابله  در 
اکسیژن بیمارستان ها و مراکز درمانی 
توسط این شرکت به آسودگی خاطر 
در تامین این ماده حیاتی برای بیماران 

مبتال به کرونا رسیدیم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان اصفهان تصریح کرد: اهمیت و 
ضرورت اقدام شرکت فوالد مبارکه آن 
جا نمایان می شود که مراکز درمانی با 
محدودیت تامین اکسیژن و تجهیزات 
به  دسترسی  عدم  و  اکسیژن  تانک 
با  که  بودند  مواجه  سازها  اکسیژن 
حمایت شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

برطرف شد.

م  قدا ا ینکه  ا ن  بیا با  چنگیز 
شرکت فوالد مبارکه در تامین رایگان 
به   درمانی  مراکز  نیاز  مورد  اکسیژن 
دغدغه تامین اکسیژن برای بیماران 
تامین  گفت:  داد،  خاتمه  کرونایی 
اکسیژن رایگان توسط شرکت فوالد 
استان  درمانی  مراکز  نیاز  به  مبارکه 
اصفهان، استان  های هم جوار و حتی 
تهران  شهر  های  بیمارستان  برخی 

پاسخ داد.
داروی  کرد:  خاطرنشان  وی 
اصلی بیماران مبتال به کرونا اکسیژن 
است؛ به بیان دیگر دارویی مهمتر از 
اکسیژن برای این بیماران وجود ندارد. 
امیدواریم سایر صنایع که به نوعی با 
اکسیژن به عنوان یک محصول فرعی 
سر و کار دارند هم به کمک بیمارستان 
و مراکز درمان بیایند. اگر این اتفاق 
رخ دهد دیگر الزم نیست بیمارستان 
های کشور با دغدغه تامین اکسیژن 

مواجه باشند.
سخنگوی  نپور،  جها کیانوش 
سازمان غذا و دارو، با اشاره به اقدامات 
در  مبارکه  فوالد  ویژه  به  شرکت ها 
مسیر  در  کرد:  اظهار  کرونا  با  مقابله 
شاهد  کرونا  با  بله  مقا ملی  بسیج 
از  اعم  مختلف  بخش های  مشارکت 
دولتی،  غیر  موسسات  و  انجمن ها 
خیریه ها، نهادهای مردمی، سازمان ها 
و بخش خصوصی شامل سازمان های 

تجاری و صنعتی بودیم.
ستا  ا ر ین  ا ر  د  : د فزو ا وی 
بیشتری  بقه  سا که  یی  شرکت ها
اجتماعی  های  مسئولیت  حوزه  در 
داشند، کمک های شایانی کردند که 

امیدواریم ارتقا پیدا کند.
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت 
ز  ا بخشی  کرد:  تصریح  بهداشت 
ره  پویش  قالب  در  یاری رسانی  این 
سالمت به فعالیت های اطالع رسانی 

آغاز  تجاری  های  نشان  مشارکت  و 
تعدادی  و  مبارکه  فوالد  شد. شرکت 
از شرکت های بزرگ در استان های 
مختلف، نقش قابل توجهی در تامین 
اکسیژن مورد نیاز و  پشتیبانی در حوزه 
های دیگر ایفا کردند که قابل تحسین 
بوده و امیدواریم که در ماه های آتی 

ادامه داشته باشد.
شرکت های  داد:  ادامه  جهانپور 
بسیاری از جمله فوالد مبارکه در طرح 
بسیج ملی مبارزه با کرونا، نه تنها در 
بلکه  خودشان  جغرافیایی  محدوده 
کمک های  نیز  دیگر  های  استان  به 
های  مسئولیت  حوزه  کردند.  شایانی 
اجتماعی برای برندها و شرکت های 
عالوه  که  است  ای  حوزه  مختلف، 
در  اخالقی  و  انسانی  تعهدات  بر 
مسیری  و  ها  سازمان  توسعه  حوزه 
که در آینده پیش رو دارند تسهیلگر 

خواهد بود.
فوالد،  ر  خبرنگا گزارش  به 
ره  پویش  آیین  وسومین  بیست  در 
کارآزمایی  سوم  فاز  آغاز  سالمت، 
پاستور  انستیتو  کرونا  واکسن  بالینی 
وزیر  کوبا،  فینالی  انستیتو  و  ایران 
حمیدرضا  ز  ا درمان  و  بهداشت 
مبارکه،  فوالد  مدیرعامل  عظیمیان، 
به دلیل اقدامات موثر این شرکت در 
تامین  از  اعم  کرونا  بحران  مدیریت 
به  مبتال  بیماران  رایگان  اکسیژن 
تقدیر  درمانی  مراکز  تجهیز  و  کرونا 

و تشکر کرد.

تقدیر وزیر بهداشت از فوالدمباركه در حمایت مالی و تجهیزاتی 
در كنترل كووید-1۹ 

شهردار گرگان: 
بسکتبال گرگان به جایگاه واقعی خود رسید

شهردار گرگان با بیان اینکه بسکتبال گرگان به جایگاه واقعی خود 
رسید اظهار کرد: در آن صحنه تاریخی دست خدا به یاری بازیکنان ما آمد. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، 
تیم  قهرمانی  نظیر  بی  عنوان  کسب  از  پس  دادبود  عبدالرضا  دکتر 
خیلی  داشت:  اظهار  کشور  بسکتبال  برتر  لیگ  در  گرگان  شهرداری 
خوشحالم که بسکتبال گرگان به جایگاه واقعی خود دست یافت و این 

قهرمانی حق ما بود. 
دادبود ضمن تبریک به مردم گرگان افزود: با سرمایه گذاری بسیار 
انجام  برای بسکتبال  خوبی که در شهرداری و شورای اسالمی شهر 
داده بودیم چازه ای جز قهرمانی نداشتیم و این افتخار مهم را به همه 

عالقمندان به این تیم تبریک می گویم.
 وی تصریح کرد: نتیجه ای که ما کسب کردیم آنقدر سنگین بود 
که تالش های عده ای که به دنبال تعویق قهرمانی ما بودند به نتیجه 

نرسید و ما توانستیم با یک نتیجه خوب بازی را پیروز شویم. 
شهردار گرگان در خصوص تبعات این قهرمانی بیان کرد: با این 
باز شده و برای دوره های بعد می  نیز  اقتصادی  راه توسعه  قهرمانی 

توانیم حامیان مالی خوبی جذب کنیم. 
دادبود به صحنه ماندگار دهم ثانیه پایانی کوارتر چهارم که منجر 
به تساوی بازی شد اشاره کرد و گفت: آن صحنه، یک صحنه ماندگار 
و بی نظیر در تاریخ شهرداری خواهد بود و باید بدانیم که در آن لحظه 
»دست خدا« به یاری دست بازیکنان ما آمد و آن صحنه خارق العاده 

را خلق کرد. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: پاداش های ویژه ای برای اعضای 
تیم در نظر گرفتیم که تقدیمشان خواهد شد. برای آسیا تغییر و تحول 
خاصی نخواهیم داشت اما باید در این خصوص جلسه ای با سرمربی 

تیم برگزار کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان: 
11 هزار و 7۰۰ نفر در دوره های مهارتی آموزشگاه 

های آزاد شركت كردند
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
در ۱۲ماهه سال  مدیرکل گفت:  ، سیدعلیرضا حسینی طلب  گلستان 
گذشته ، ۱۱ هزار و 7۰۸ نفر در دوره های مهارتی اجرا شده درآموزشگاه 
های فنی وحرفه ای آزاد استان شرکت کردند که ازاین تعداد ۸ هزار و 

۵۱۰ نفر زن و ۳ هزار و ۱۹۸ نفر مرد بوده است.
وی افزود: خوشه خدمات با ۹ هزار و ۵۸۰ نفر بیشترین کارآموز و 
خوشه کشاورزی با ۵۳ نفر  دارای کمترین کار آموز بوده است. شایان 
ذکراست تمامی دوره های آموزشی برگزار شده با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و اجرای قوانین مصوب ستاد استانی 

مبارزه با بیماری کرونا برگزار شده است.

تعیین نرخ كرایه تاكسیهای درون شهری فردیس
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر فردیس در گفتگو 
با پایگاه خبری شهرداری گفت : فرایند تعیین نرخ کرایه تاکسی در اواخر 
سال ۹۹ بر اساس بررسی پیشنهادهای کارشناسی و تصویب هیئت مدیره 
و شورای سازمان جهت تصویب به شورای محترم شهر فردیس ارسال 
و پس از تصویب شورای شهر در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان 
مطرح گردید که کمیته تطبیق پس از استماع گزارش نماینده شهرداری، 
نسبت به تائید و ابالغ آن اقدام نمودند امیری اعالم داشت با توجه به 
شرایط موجود و اجباری شدن حداکثر تعداد ۳ نفر سرنشین در شرایط 
کرونایی،استهالک خودرو،هزینه ها و معیشت رانندگان تاکسی و نظر به 
استفاده عموم شهروندان از خدمات حوزه حمل و نقل عمومی، علیرغم 
اینکه در اکثر شهرها کرایه ها بالغ بر ۳۰ درصد افزایش داشته است ، 
این در حالیست که در شهر فردیس، به تناسب خطوط و خدمات ارائه 
شده تا ۲۵ درصد افزایش نرخ کرایه تاکسی مصوب و ابالغ گردیده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهر فردیس افزود: 
با توجه به اینکه تاکسی ها به غیر از سهمیه سوخت، هیچگونه یارانه و 
کمک دولتی دریافت نمیکنند و در چنین شرایطی رانندگان باید هزینه 
معقولی دریافت نمایند ، مبلغ تعیین شده برای سال جاری، کمتر از تورم 
اعالمی بوده تا شهروندان عزیز بتوانند از خدمات حمل و نقل عمومی 
نمایند.الزم بذکر است شهروندان محترم در صورت مشاهده  استفاده 
هرگونه تخلف در زمینه افزایش کرایه ها بیش از نرخنامه مصوب ، می 
توانند با شماره ۰۲۶۳۶۸۹۰۰۳۲ سازمان حمل و نقل بار و مسافر فردیس 

تماس و شکایات خود را اعالم تا اقدام الزم صورت پذیرد.

دکتر علیرضا رمضانی در دیدار با فرمانده سپاه امیرالمؤمنین )ع( استان گفت :

خدمات سپاه در ایام کرونا قابل تقدیر است
اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
در  سپاه  خدمات  گفت:  ایالم  استان 
و  تقدیر  قابل  استان  در  کرونا  ایام 
فراموش شدنی نیست. این مجموعه 
آمادگی کامل خود را برای همکاری 

بیشتر اعالم می دارد.
اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
در  سپاه  خدمات  گفت:  ایالم  استان 
و  تقدیر  قابل  استان  در  کرونا  ایام 
فراموش شدنی نیست. این مجموعه 
آمادگی کامل خود را برای همکاری 

بیشتر اعالم می دارد.
دکتر علیرضا رمضانی در دیدار 
)ع(  امیرالمؤمنین  سپاه  فرمانده  با 
استان اظهار کرد: هر موقع مشکلی 
و مساله ای در کشور به وجود آمده 
است، سپاهی و بسیجی اولین نهادی 
بودند که جهت حل آن مشکل ورود 
در  ظرفیت  و  توان  تمام  با  و  کرده 
چالش  آن  کردن  طرف  بر  راستای 

قدم برداشتند.
و  سپاه  همکاری  افزود:  وی 
مدیریت درمان تامین اجتماعی برای 
خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار 

مهم و ضروری است.
)ع(  امیرالمؤمنین  سپاه  فرمانده 
استان ایالم در این دیدار بر همکاری 

نزدیک و صمیمانه معاونت سالمت و 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
برای خدمت هر چه بهتر و بیشتر به 

مردم تاکید کرد.
سردار جمال شاکرمی در ادامه از 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان به 
دلیل ارائه خدمات مطلوب درمانی به 

مردم استان به ویژه در زمان بیماری 
کرونا تشکر و قدردانی کرد.

وی بیان داشت: پیگیری ها برای 
از  ها  شهرستان  در  درمانگاه  احداث 
سوی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
مردم  های  دغدغه  از  یکی  بعنوان 
استان باید همچنان ادامه داشته باشد.

)ع(   امیرالمؤمنین  سپاه  فرمانده 
میان  ارتباط و همکاری  ایالم گفت: 
مدیریت  و  سپاه  درمانی  مجموعه 
خدمت  در  اجتماعی  تامین  درمان 
کم  و  حاشیه  و  پذیر  آسیب  نقاط  به 
برخوردار قابل قدردانی است که باید 

ادامه داشته باشد.

در نشست رئیس قوه قضاییه با صاحبنظران و مدیران شبکه بانکی 
مطرح شد

اعالم آمادگی بانک مسکن در اجرای طرح مجلس
رئیس قوه قضاییه صبح پنج شنبه گذشته در نشست 
»هم  اندیشی با اساتید، صاحب نظران و مدیران شبکه بانکی 
برای بررسی حقوقی و قضائی موانع تولید در حوزه بانکی«، 
حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را نیاز جدی 

امروز کشور دانست.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این 

با توجه به تخصیص سهمیه بخش  بانک مسکن اعالم نمود  نشست، مدیرعامل 
مسکن توسط بانک مرکزی برای اجرای طرح مجلس مبنی بر ساخت یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور، گفت: بانک مسکن مطابق سیاست های 
اعتباری مصوب خود در سال ۱4۰۰، اولویت تخصیص منابع و تامین مالی در بخش 
مسکن و ساختمان را بر »ساخت و تولید انبوه مسکن برای اقشار متوسط جامعه و 
همچنین ارزان و حمایتی برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه « پایه ریزی 
کرده است و در راستای تکلیف مجلس برای ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی، بانک مسکن می تواند تامین مالی ساخت بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 

را انجام دهد.
محمود شایان تصریح کرد، این کار بانک مسکن باعث هدایت نقدینگی به 

سمت تولید و دستیابی به رونق اقتصادی و کنترل تورم می شود.
مدیرعامل بانک مسکن در عین حال از رئیس قوه قضایه درخواست کرد به 
شهرداری ها تاکید شود تا نسبت به تسریع در صدور پروانه ساختمانی، اقدامات الزم 

را انجام دهند که مقرر شد این موضوع پیگیری شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، 
آیت الل سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه )۲ اردیبهشت( در جلسه »هم  اندیشی 
با اساتید، صاحب نظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضائی موانع 
تولید در حوزه بانکی«، 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 قضائی باید با اقدام و عمل در مسیر تحقق شعار سال حرکت کنند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید افزود: بانک ها در 
رونق تولید و رفع موانع از آن نقش مهمی دارند و نمونه ای از اقدامات خوبی که در 
این جهت شده، اولویت قرار دادن ارائه تسهیالت برای تولید ماسک و تجهیزات 
لوازم  تولیدکنندگان  به  تسهیالت  ارائه  و  کرونا  شیوع  دوره  در  نیاز  مورد  پزشکی 
خانگی در مقطع قطع همکاری برخی شرکت های خارجی به خاطر تحریم ها است.

آیت الل رئیسی اظهار داشت: در سال های اخیرکارخانه 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.

مدیرعامل بیمه دانا تشریح کرد:
رسالت مهم صنعت بیمه در گام دوم انقالب

بیمه  صنعت  مهم  رسالت  دانا،  بیمه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
در گام دوم انقالب را که زمینه ساز ایجاد تمدن نوین اسالمی است، تشریح کرد.

این  ابراهیم کاردگر در گفتگویی،  دانا، دکتر  بیمه  به گزارش روابط عمومی 
رسالت را در چهار سرفصل اعالم کرد.

وی، بهره مندی از ظرفیت های مهم کشور را اولین سرفصل این رسالت برشمرد 
و اظهار داشت:«فرصت های مادی« و »سرمایه انسانی مستعد و کارآمد« که بنیان 
اصلی توسعه و منشاء تحوالت اخیر در عرصه فن آوری های مدرن بر پایه نوآوری 
و خالقیت است، به عنوان ظرفیت های مهم و بزرگ کشور می باشند و الزم است 
اهداف و سیاست های بلندمدت و راهبردی معطوف و متمرکز بر ظرفیت سازی 
حداکثری با هدف توسعه »بازار بزرگ ملی و اقتصاد بزرگ« طراحی و تدوین گردد.

مدیرعامل بیمه دانا، رشد اخالق و معنویت را دومین رسالت مهم صنعت بیمه 
دانست و افزود: منش و رفتار اخالقی، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ آن، نهادینه 
سازی و ریشه دار کردن باورهای ایمانی و اسالمی مبتنی بر حفظ شأن، کرامت، 
صداقت و اخالق انسانی و حرفه ای، مهمترین زیرساخت نظام اعتمادساز خواهد 
شد که بنیان توسعه فراگیر بیمه، مؤجد ظرفیت های گسترده در جامعه، منشاء ارزش 
از اطالعات  ناشی  نامساعد و ریسک  انتخاب  اخالقی،  آفرینی، کاهش مخاطرات 

نامتقارن می شود.
این  در  بیمه است که دکتر کاردگر  و پژوهش، سومین رسالت صنعت  علم 
را  لوکاس مدل رشد درون زا  و  رومر  تکامل مدل های رشد،  فرآیند  در  باره گفت: 
معرفی کردند که در آن عوامل موثر بر رشد، که مهمترین آنها »تحقیق و توسعه 
)R&D( و آموزش« می باشد درون زا هستند. بنابراین برای تضمین رشد بلندمدت 
پایدار، دولت ها باید از عوامل مذکور که متضمن ایجاد و توسعه فناوری های جدید 
به طور اساسی و مستمر حمایت کنند. اهمیت پژوهش و توسعه در سطوح باالی 

توسعه بسیار بیشتر خواهد بود.
وی، درون زایی و مردمی کردن اقتصاد کشور را آخرین رسالت بیمه عنوان 
و تاکید کرد: فرآیند توسعه بدون همیاری و همراهی مردم عقیم می ماند. این یک 
اصل پذیرفته شده نزد صاحب نظران و نظریه پردازان امر توسعه است که براساس 
اثبات شده است. هرگونه برنامه ریزی توسعه بدون در نظر  جمیع شواهد تجربی 
گرفتن مالحظات انسانی و گستره مردمی آن، ضد توسعه و مخرب خواهد بود. به 
عبارت بهتر شرط الزم برای تحقق اهداف توسعه ای، مشارکت حداکثری مردم از 

طریق درون زایی و مردمی کردن برنامه ها و اجرای آن می باشد.
مدیرعامل بیمه دانا در بخش پایانی اظهارات خود گفت: بررسی ظرفیت های 
علمی، دانش حرفه ای و تجربه فرآیندهای قانون گذاری، نظارت، تنظیم بازار و از 
همه مهمتر توان کارشناسی و ظرفیت باالی سرمایه انسانی موجود در صنعت )بیمه 
مرکزی، شرکت های بیمه، سندیکای بیمه گران و ...(، نهادهای زیرساختی توسعه و 

تحول نظام بیمه کشور خواهند بود.

 1400 سال  رویکردهای  بررسی  برای  مدیران  نشست شورای  در 
صورت پذیرفت:

تاكید مدیرعامل بیمه ایران بر افزایش سودآوری شركت با 
بهبود سرمایه گذاریها

مدیر عامل بیمه ایران در تشریح اهداف و برنامه های در دست اقدام و آتی 
شرکت برای مدیران ستادی و اجرایی استان ها، بر حمایت خود از ایده پردازان ایده 
های بکر و ناب و برنامه ها و اقداماتی که منجر به تقویت کیفیت عملکرد فنی 
شبکه نمایندگی ها و افزایش سودآوری بیمه ایران از طریق بهبود سرمایه گذاری 

ها در بازار سرمایه شود، تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری در سومین نشست 
شورای مدیران بیمه ایران که با حضور معاونان و مدیران کل ستادی، با رعایت 
به  کشور  های  استان  ایران  بیمه  معاونان  و  مدیران  و  بهداشتی  های  پروتکل 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در سخنانی به تشریح ویژگی های ایده ناب 
پرداخت و اضافه کرد: ایده ناب باید بدون خود سانسوری و با دوری از تشریفات 
به  و  باشد  اجرایی داشته  قابلیت  و  بیان شده  با صراحت  اداری،  ادبیات خاص  و 
این دو سوال اساسی پاسخ دهد که چه مشکلی را حل می کند و چه بهبودی در 

شرکت ایجاد خواهد کرد.
ایران در  بیمه  نمایندگی ها  اینکه شبکه فروش و  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
سراسر کشور از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است و بیشتر وقت خود را به همراه 
سرپرست معاونت حقوقی و هماهنگی امور استانها، شعب و نمایندگی های بیمه 
ایران به تامین نیازمندی های شعب و استان ها و تعامل سازنده با آنها از نزدیک 
خواهد پرداخت، گفت:  استان ها باید با توجه به رویکردهای جدید شرکت در سال 
ارتقای  به  نسبت  استان،  بیمه  بازار  از  خود  قانونی  از سهم  ۱4۰۰، ضمن صیانت 
سطح کیفیت فنی پرتفوی استان نیز کوشا باشند و این موضوع در فضای رقابتی 
با افزایش کیفیت خدمات و با حضور جدی و از طریق نوآوری و خالقیت در بازار 

رقابتی محقق خواهد شد.
از جمله موضوعات عنوان شده در این جلسه که به منظور هم اندیشی و بحث 
و بررسی پیرامون »رویکردهای سال ۱4۰۰ بیمه ایران« برپا شده بود، می توان 
به مواردی چون: لزوم تفویض اختیارات بیشتر به شعب و اداره های کل استان ها، 
ضرورت تسریع در اجرای برنامه های مرتبط با تکمیل و اصالح ساختارهای دیجیتال 
و دستیابی به تجارت هوشمند، نوسازی و بازسازی سریع تر ساختمانهای قدیمی شعب، 
افزایش تعداد ارزیابان خسارت به ویژه در بخش درمان و خودرو، درخواست افزایش 
سقف حواله های پرداخت الکترونیکی خسارات، ضرورت حمایت تمام جانبه از حوزه 
منابع انسانی، ایجاد تغییر و تحول اساسی در فروش بیمه های زندگی و لزوم احداث 
پایانه های پرداخت خسارت در مناطق کم برخوردار و شهرستان های پر جمعیت 
اشاره کرد.الزم به ذکر است تا قبل از بسته شدن صورتهای مالی شرکتهای بیمه 

برای سال مالی ۱۳۹۹، این آمار جنبه مقدماتی )اولیه( دارد.
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آگهی اصالحی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیأت  رأی  آگهی  چاپ  پیرو 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مندرج در روزنامه جمهوری اسالمی به شماره 
شماره  به  جوانان  دنیای  ودرروزنامه   ۹۹/۵/۲۲ و۱۱77۲-   ۹۹/۵/4-۱۱7۶۰
۱۵۱4- ۹۹/۵/4 و۱۵۲۶- ۹۹/۵/۲۲ درآگهی نوبتی پالکهای ۸ فرعی از۳۱اصلی 
بخش ۱۱ کالترزان مساحت ۹4۱۹ متر مربع مبنی بر اشتباه بوده وصحیح آن 
۹۸۹7متر مربع با کسر ۳4۹ متر مربع بسترو۲۵۶/۶۰متر مربع حریم رودخانه می 
باشد پالک ۲۲فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۱ کالترزان مساحت ۳۸۹۸/۳۰متر 
مربع مبنی بر اشتباه بوده وصحیح آن 4۲7۹/۲۵ مترمربع با کسر ۳4۹ متر مربع 

بسترو۲۵۶/۶۰مترمربع حریم رودخانه می باشد. م الف ۱۳۹۸۰ 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج

اسناد  تعویض  به  نسبت  است  باقی  فرصت  تا  عزیز  }همشهریان 
اقدام فرمایید { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت  دفترچه ای خود 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعین 
مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰744۹ شماره  رای  برابر  و   ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  فریدونکنار  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور 
متقاضی آقای آرمین عطاران زاده فرزند ناصر نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۹۰.4۰ مترمربع 
از ۲ اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۱۱  به شماره پالک ۳۰۹ فرعی 
خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 

در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار 
نوبت اول ۱4۰۰/۰۱/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰۲/۰۸ م . الف : 
...................... علی قلی زاده کردی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

م-الف۱۹۹۱۱۲4۸

اسناد  تعویض  به  باقی است نسبت  تا فرصت  } همشهریان عزیز 
اقدام فرمایید { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت  دفترچه ای خود 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعین 
مورخ   7۵7۹۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰ شماره  رای  برابر  و   ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  فریدونکنار  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور 
به ششدانگ  فرزند جعفر گدا نسبت  نژاد  یزدان  آقای مرتضی  متقاضی 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۵4.۳۳ مترمربع به شماره 
پالک ۳۵۸۱ فرعی از ۶۶ اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۲ خریداری از 
آقای زین العابدین عابدیان به میزان ۳۰۳ مترمربع و محمدعلی عابدیان 
به میزان ۵۱.۳۳ مترمربع مالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 

روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
تاریخ  از  ماه  باید ظرف یک  معترض  نمایند.  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰۱/۲۵ تاریخ انتشار نوبت 
دوم : ۱4۰۰/۰۲/۰۸ م . الف : ...................... علی قلی زاده کردی رئیس 

ثبت اسناد و امالک فریدونکنار 
م-الف ۱۹۹۱۱۲۵4

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۶7۹/4 اصلی 
مورخ   ۱۸۱۳ شماره  وارده  درخواست  طی  صحرایی  اسحق  اقای   
اسناد رسمی  دفتر  تایید   به  استشهاد محلی که  برگ  دو  به  ۱4۰۰/۲/4منضم 
شماره 44 ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب پالک 
۱۶7۹/4 اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی گم شده است که برابر پرونده 
ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور اصلی ذیل ثبت ۲7۰۳۸ دفتر جلد ۱۳7 
صفحه 7۰ صادر و تسلیم گردیده است . لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کسی که سند مالکیت نزد وی بوده و یا 
مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 
ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام بعمل خواهد آمد.     
رستمی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

فروش  از  مسکن  بانک  مدیره  هیات  عضو 
اقساطی ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۲۳7واحد مسکن 
مهر از ابتدای اجرای طرح تاکنون خبر داد و سهم 
شده  اقساطی  فروش  مهر  مسکونی  واحدهای 

امسال را ۳ هزار و ۱7۹ واحد برشمرد.
وضعیت  تازه ترین  علمداری  محمدحسن 
امسال  برای  را  مهر  مسکن  اقساطی  فروش 

توضیح داد.
به  اشاره  با  بانک مسکن  عضو هیات مدیره 
اینکه تاکنون ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۲۳7 واحد 
تاکنون فروش اقساطی شده است، تغداد واحدهای 
فروش   ۱4۰۰ سال  در  که  را  مهری  مسکونی 

اقساطی شدند،  ۳ هزار و ۱7۹ واحد برشمرد.
هزار   ۱۰۰ به  نزدیک  علمداری،  گفته  به 

قضایی  مشکالت  دارای  را  مهر  مسکن  پرونده 
و جانمایی عنوان کرد که از لیست مسکن مهر 

خارج شدند.
وی همچنین میزان استقبال مردم را برای 
خریداری  و  مهر  مسکن  طرح  در  مشارکت 
واحدهای باقیمانده، مثبت ارزیابی و دالیل آن را 
افزایش قیمت مسکن در کالنشهرها عنوان کرد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبرداد؛

فروش اقساطی بیش از 2 میلیون و 10۹ هزار واحد مسکن مهر



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1726- چهارشنبه 8 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

واکنش به انتشار یک استوری؛
عدم امکان حضور پری پتی آمریکایی در تیم ملی بسکتبال ایران

ستاره آمریکایی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با انتشار یک استوری به شایعه 
حضورش در ترکیب تیم ملی ایران دامن زد.

چند سالی از حضور »پری پتی« گارد آمریکایی و خالق تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان در لیگ برتر ایران می گذرد، اما او هیچ وقت به اندازه چند روز اخیر مورد توجه 

رسانه ها، مردم و حتی جامعه بسکتبال نبوده است.
پتی که جدا از نقش تاثیرگذار خود در ترکیب تیم شهرداری گرگان برای رسیدن 
این تیم به قهرمانی، با یک شوت استثنایی توانست یک صحنه خارق العاده را در فینال 
لیگ برتر بسکتبال رقم بزند، حاال چند روز بعد از قهرمانی تاریخی با گرگانی ها یک 

استوری عجیب در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.
این بازیکن آمریکایی با قرار دادن پرچم ایران و نوشتن واژه تیم ملی به شایعه 
ای که در یکی، دو سال اخیر هم وجود داشته، دامن زده است. در سال های اخیر 
نیز گفته می شد که شاید این بازیکن بتواند در ترکیب تیم ملی ایران به میدان برود، 
اما هیچ وقت این موضوع حتی به صورت جدی هم پیگیری نشد و تنها اتفاق مشابه 

ورود بازیکنان دوملیتی به تیم ملی بسکتبال ایران بود.
از آنجایی که مهران شاهین طبع به صورت همزمان سرمربیگری تیم ملی و 
شهرداری گرگان را برعهده دارد و در تیم باشگاهی خود در دو سال اخیر نشان داده 

اعتقاد شدیدی به پری پتی دارد، این شایعه به صورت جدی مطرح شده است.
برای پیگیری این ماجرا با مسئوالن فدراسیون بسکتبال تماس گرفتیم، اما به 
راحتی با کسب برخی اطالعات می توانیم متوجه شویم که امکان ورود پری پتی 

حداقل به این زودی ها به تیم ملی ایران نیست.
این بازیکن آمریکایی هنوز تابعیت ایرانی ندارد و در گام اول برای حضور در تیم 
ملی ایران باید تابعیت ایرانی بگیرد که خودش مراحل مختلفی دارد. از سوی دیگر 
حتی اگر تابعیت ایرانی هم به پری پتی اهدا شود، او می تواند ۱۸ ماه بعد از این تاریخ 
برای حضور در تیم ملی ایران به فیبا درخواست بدهد. پس عمال حضور این گارد 

آمریکایی در تیم ملی ایران در المپیک امکان پذیر نیست.
اگر هم پری پتی بخواهد با درخواست مسئوالن فدراسیون ایران برای تابعیت 
ایرانی و حضور در تیم ملی اقدام کند، حداقل انتظار ما به نزدیک دو سال خواهد رسید 

و آن مساله هم با توجه به سن و سال پتی کمی بعید به نظر می رسد.

مرد شماره یک شطرنج: 
فیروزجا نامزد اصلی قهرمانی شطرنج در جهان است

مرد شماره یک شطرنج جهان می گوید 
که به احتمال بسیار زیاد، علیرضا فیروزجا نامزد 
اصلی قهرمانی شطرنج جهان در آینده است.

مگنوس کارلسن نروژی مرد شماره یک 
شطرنج جهان در جدیدترین اظهار نظر خود در 
مورد علیرضا فیروزجا گفت: همه موافق هستند 
که علیرضا فیروزجا محتمل ترین نامزد برای 

قهرمانی شطرنج جهان در آینده است.
فیروزجا  داد:  ادامه  نروژی  ستاره  این 

کاندیدای اصلی قهرمانی جهان در آینده بوده چرا که شانس او از تمام شطرنج بازان 
زیر ۲۰ سال برای کسب این عنوان بیش تر است.

همواره رقابت های علیرضا فیروزجا و مگنوس کارلسن مورد توجه رسانه ها و 
شطرنج بازان مطرح جهان است. حضور فیروزجا به عنوان نفر اول جوانان شطرنج جهان 
و کارلسن به عنوان نفر اول شطرنج کالسیک دنیا در یک تورنمنت به جذابیت های 

آن رقابت می افزاید.
بیش از این نیز کارلسن درباره فیروزجا اظهار نظر جالبی انجام داده بود. نفر 
اول شطرنج جهان درباره نابغه ایرانی شطرنج گفته بود که فیروزجا قصد دارد که یک 
بازیکن بسیار، بسیار خوب برای یک مدت طوالنی شود برای همین به نظر می رسد 

که تالش خود را انجام می دهد.
او هم چنین گفته بود که انتظار رقابت های بیش تری با فیروزجا دارد و عالقه 

دارد که چالش های بیش تری با نابغه شطرنج ایران داشته باشد. 
باتوجه به سن کم فیروزجا بسیاری از اهالی شطرنج او را قهرمان جهان بعد از 
مگنوس کارلسن می دانند. نفر اول جهان بارها اعتراف کرده بود که علیرضا می تواند 

جای او را بگیرد. 
الزم به ذکر است که باتوجه به آنالین شدن رقابت های شطرنج، کارلسن و 
فیروزجا بارها مقابل یکدیگر قرار گرفتند و کارلسن بردهای بیش تری را به نام خود 
زده است اما بازهم اهالی و متخصصان شطرنج معتقداند که فیرزوجا در چهار سال 

آینده می تواند به مرد شماره یک شطرنج جهان تبدیل شود.

قلم قرمز آلکنو روی نام سه بازیکن
با تصمیم والدیمیر آلکنو سه بازیکن از 
جمع اردونشینان تیم ملی والیبال کنار رفتند.

والدیمیر آلکنو که چند روزی است با 
حضور در تهران هدایت ملی پوشان والیبال 
را شخصا برعهده گرفته، در اولین اقدام روی 

نام سه بازیکن خط کشیده است.
و  مسافر  اسماعیل  رمضانی،  علی 
اسماعیل طالبی سه بازیکنی بودند که با نظر 
سرمربی روسی از اردوی تیم ملی کنار رفتند. 
آلکنو همراه با دستیارانش با این سه بازیکن 

گفتگو و از حضور و تالش آن ها در تمرینات تشکر کرد.
سرمربی تیم ملی همچنین به این بازیکنان یادآور شد که امکان فراخوانی شان 
به اردو باز هم وجود دارد. به گفته امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی، برای این سه 
بازیکن همچون دیگر بازیکنان درخواست ویزای ایتالیا شده تا دست سرمربی تیم ملی 

برای تغییرات لحظه آخری هم باز باشد.

درخشش یخچالی در لیگ بسکتبال آلمان

لژیونر بسکتبال ایران با وجود درخشش در بازی با بایرلوکوزن نتوانست مانع 
شکست روستوک شود.

در ادامه رقابت های گروهی پلی آف PRO A بسکتبال آلمان تیم روستوک در 
سالن استادهال در ۹۰ ثانیه به پایان کوارتر چهارم، در حالی که با ۳ پرتاب آزاد موفق 
یخچالی 7۹ - 7۳ از لورکوزن پیش بود که اسیر دو شوت ۳ امتیازی هریس هودیچ 
شد تا با تساوی7۹ - 7۹ در وقت اضافه ۱7 - 4 مغلوب این تیم شود و بایرلورکوزن در 
مجموع ۹۶ - ۸۳ به چهارمین برد خود برسد. بهنام یخچالی اما ۳۲ دقیقه برای تیمش 
بازی کرد و با ۲۹ امتیاز، ۳ ریباند و ۲ پاس گل امتیازآورترین بازیکن میدان شناخته شد.

روستوک با این شکست در رتبه سوم گروه یک پلی آف لیگ دسته دوم آلمان 
PRO A باقی ماند.نمایش بهنام یخچالی برابر لورکوزن، بهترین عملکرد او پس 
از آسیب دیدگی اش بود. بهنام ۲۹ امتیاز گرفت و در این میان از ۱4 پرتاب آزادش ۱۳ 
اقدام موفق داشت. به هرحال یخچالی نتوانست مانع شکست ۹۶ - ۸۳ تیمش برابر 

بایرلورکوزن بدون شکست شود.

خداحافظی آقای خاص با فوتبال انگلیس 
برای  ناکامی  سراسر  دوره  یک 
پایان حضور  شاید  تاتنهام،  در  مورینیو 

این مربی در لیگ انگلیس باشد.
تاتنهام زمان مناسبی را برای اخراج 
مورینیو انتخاب کرده تا کم تر سرو صدا 
کند. در حالی که تمام دنیای فوتبال در 
بحث  آن  و چشم انداز  سوپرلیگ  مورد 
تاتنهام  رییس  لوی،  دانیل  می کردند، 
شخصی را اخراج کرد که در یک زمان 
انقالبی بزرگی در فوتبال ایجاد کرد و 

رویکرد کار مربی را تغییر داد ولی همه این ها به عقب بر می گردد.
روزهایی که یک مترجم جوان، بابی رابسون ، مربی بارسا را   با گزارش های 

دقیق از حریف غافلگیر کرد، گذشته است.
وقتی با گستاخی تمام در اولدترافورد جشن صعود به پا کرد و پورتو گمنام را 
با شور و هیجان فاتح لیگ قهرمانان کرد، هنگام پایه گذاری چلسی به عنوان یک 

باشگاه بزرگ لیگ برتر گذشته است.
وقتی در اینتر ماشین پیروزی ساخت، روزهایی که اعضای تیمش آماده بودند 
برای او در زمین بمیرند و هنگام ترک باشگاه برای او گریه می کردند، گذشته است. 

اکنون مورینیو مربی است که بازیکنان پس از جدایی او نفس راحتی می کشند.
تاتنهام آخرین باشگاه بزرگ مورینیو به عنوان مربی است. در پاییز سال ۲۰۱۹، 
او با این جمله به باشگاه لندن آمد که فکر می کرد در نقش مربی تغییر کرده و آماده 
سازگاری با دنیای سریع در حال تغییر فوتبال است.  او در ابتدا چندین پیروزی به 
دست آورد  اما خیلی زود فوتبال تاتنهام شروع به افت فاحش کرد و دوباره مورینیو 

شروع به درگیری با بازیکنان خودش کرد.
او پس از تساوی اخیر با نیوکاسل، در مورد بازی تدافعی وحشتناک که ۱۰ 
سال پیش در انجام آن خبره بود و االن نمی تواند ارائه کند به یک جمله ساده بسنده 

کرد: »همان مربی، بازیکنان مختلف.”
بدیهی است که روش های مورینیو دیگر کارایی ندارند. بازیکن نسل فعلی چنین 
رویکردی را نمی پذیرد که مورینیو از او انتقاد کند و او ناراحت نشود. دله الی بارزترین 
نمونه این موضوع است. بازیکنان دیگر  اقتدار را در مورینیو احساس نمی کنند که 

باید بدون تردید به آن ها گوش فرا داد.
مورینیو قطعاً رختکن خود را از دست داده است. درست مثل مشاغل قبلی در 
رئال مادرید ، منچستر یونایتد و چلسی. به عالوه ، مورینیو مهارت خود در انگیزه 
دادن به بازیکنان را از دست داده است. استعدادهای دی بروین و صالح را در چلسی 

، شاو در منچستر یونایتد و دله الی را در تاتنهام ندید.  
در تاتنهام به مدت یک سال و نیم کار، هیچ چیز برنده نشد.  

گرایش های مدرن فوتبال، مورینیو را به هم ریخته است و او دیگر از معیارهای 
یک مربی برتر برخوردار نیست. شاید گام منطقی بعدی پست سرمربیگری در تیم 
ملی است، جایی که مهارت های او به عنوان یک محرک می تواند کاماًل در دسترس 
باشد. به عالوه ، فوتبال تیم ملی با جزییات بسیار از فوتبال باشگاهی عقب است و 

در این جا مورینیو راحت تر کار خواهد کرد. 
با آمدن ژوزه، تاتنهام می خواست ذهنیت برنده را وارد تیم خود کند و در اسرع 
وقت شروع به گرفتن جام ها کند. ژوزه به جایی نرسید و فقط وقت باشگاه خود را 

تلف کرد. متأسفانه مورینیو فعلی دیگر با قبل قابل مقایسه نیست.

به اتهام نقض قوانین شرط بندی؛
»ابراهیموویچ« در خطر محرومیت ۳ساله یوفا

اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( »زالتان 
ابراهیموویچ« ستاره باشگاه آ.ث میالن را 
به اتهام ارتباط با یک شرکت شرط بندی 

تحت تحقیقات قرار می دهد.
خبرنگار  دو  گزارش  براساس 
سوئدی نشریه آفتونبالدت، ابراهیموویچ 
در شرکت بِت هارد مستقر در خارج از 

جمهوری مالت سهامدار است.
موضوعی که در صورت صحت 
اخالقی  منشور  مقررات  با  داشتن 
جهانی  فدراسیون  دارد؛  تعارض  فیفا 

بازیکنان را از کسب سود مالی از قبل فعالیت در شرکت های شرط بندی منع 
کرده است.

رویترز تاکید کرده است که ستاره سوئدی که به تازگی دوباره به تیم ملی 
کشورش دعوت شده است، در معرض جریمه ای بیش از ۱۰۰ هزار دالر و محرومیتی 

سه ساله قرار دارد.
مقررات  نقض  دلیل  به  اتلتیکومادرید  باشگاه  مدافع  تریپیه«  »کایران 
هفته   ۱۰ انگلیس،  فوتبال  اتحادیه  از سوی  بندی وضع شده  با شرط  مرتبط 

محروم شد.
ماه  چهار  مشابه  دلیلی  به  نیز  انگلیس  ملی  تیم  مهاجم  استوریج«  »دنیل 

محروم شد.
البته موارد ذکر شده با پرونده زالتان متفاوت است؛ تریپیه و استوریج به اتهام 

افشای اطالعات داخلی باشگاه ها محروم شدند.
با توجه به سن و سال ابراهیموویچ، هرگونه محرومیت ضربه ای سنگین برای 

مهاجم ۳۹ ساله خواهد بود.
زالتان در جریان ۱7 بازی ۱۵ گل برای میالن به ثمر رسانده و این تیم را به 

سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان نزدیک کرده است.
میالن در رده پنجم جدول قرار دارد اما از لحاظ امتیازی با ناپولی رده سومی 

و یوونتوس رده چهارمی برابر است.
با میالن  ابراهیموویچ به تازگی قرارداد جدیدی را تا فصل ۲۰۲۱- ۲۰۲۲ 

امضا کرده است.

ناگلزمان سرمربی فصل آینده بایرن مونیخ شد
کرد  اعالم  مونیخ  بایرن  باشگاه 
فعلی  سرمربی  ناگلزمان،  یولیان  که 
الیپزیش، فصل آینده جانشین هانسی 

فلیک در این باشگاه خواهد شد.
بعد از اینکه هانسی فلیک اعالم 
بایرن  از  فصل  این  پایان  در  که  کرد 
اکنون  بایرن  مدیران  شد،  خواهد  جدا 
اعالم کردند که مربی جوان الیپزیش 
تیم  این  نیمکت  روی  آینده  فصل 

خواهد نشست.
بیانیه این باشگاه آمده است:  در 

بایرن، یولیان ناگلزمان را به عنوان سرمربی جدید خود منسوب کرد. سرمربی ۳۳ 
ساله متولد باواریا از تاریخ ۱ جوالی امسال و پیش از آغاز فصل جدید از الیپزیش 

به بایرن منتقل خواهد شد. 
ناگلزمان قراردادی ۵ ساله با رکورددار قهرمانی در آلمان امضا کرده است که 
تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد.این اتفاق در پی موافقت بایرن با تقاضای هانسی 
فلیک، سرمربی فعلی این تیم، برای فسخ قرارداد در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ و دو 

سال پیش از موعد اتمام قرارداد، روی داد.
ناگلزمان تنها ۲۸ سال داشت که در فوریه سال ۲۰۱۶ به عنوان سرمربی 
این  نیمکت  روی  کار  کهنه  استیونز  هوب  جای  به  و  شد  منسوب  هوفنهایم 
تیم نشست. ناگلزمان قرار بود بعداً در همان تابستان مسئولیت هدایت تیم را 
برای  به دلیل مشکالتی که  استیونز  از کناره گیری  اما پس  بگیرد،  به عهده 
نیمکت هوفنهایم نشست.  از موعد روی  زودتر  بود،  آمده  پیش  سالمتی اش 
در آن زمان این باشگاه در رده هفدهم جدول بوندسلیگا قرار داشت و به نظر 
را  آنها  توانست  اما سرمربی جوان  می رسید که در قطعا سقوط خواهد کرد، 

از سقوط نجات دهد.
ناگلزمان به این ترتیب تبدیل شد به جوانترین سرمربی دائم تاریخ که هدایت 

تیمی را در بوندسلیگا بر عهده داشته است.
او بعدها و هنگامی که اندکی پس از تولد ۳۳ سالگی اش الیپزیش را به نیمه 
نهایی چمپیونزلیگ رساند، نام خود را در تاریخ اروپا نیز ثبت کرد. ناگلزمان با پشت 
سر گذاشتن رکورد قبلی ۳۵ سال دیدیه دشان، جوانترین سرمربی است که به جمع 
چهار تیم نهایی رسیده است و این کار را با حذف کردن اتلتیکو مادرید و دیگو سیمئونه 
ای انجام داد که اولین بازی خود را برای یک تیم فوتبال بزرگساالن در سالی که 
ناگلزمان به دنیا آمد، انجام داده بود. همچنین الزم به یادآوری است که ناگلزمان 

یک ماه از لیونل مسی هم کوچکتر است.

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
پرسپولیس  پرسپولیس گفت: 
از شکست مقابل الوحده درس 
بگیرد تا برای مسابقات بعدی به ویژه 
شرایطی  چنین  در  حذفی  مرحله  در 

گرفتار نشود.
حسین عبدی، با اشاره به شکست 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر الوحده در 
هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
در  بدی  عملکرد  پرسپولیس  داشت: 
موضوع  این  اما  نداشت  دیدار  این 
زمین  در  اوقات  گاهی  که  کرد  ثابت 
اما  کرد  بازی  خوب  می توان  فوتبال 

شکست خورد.
که  است  طبیعی  این  افزود:  وی 
تیمی یک گل روی اتفاق به ثمر برساند 
در  این  برود.  مطلق  دفاع  به  سپس  و 
فوتبال قانون نیست که چون تیم برتر 
میدان هستید حتما امتیاز می گیرید. این 

روی خطرناک فوتبال است.
تصریح  پرسپولیس  پیشکسوت 
یاد  را  من  ناخودآگاه  بازی  این  کرد: 
وضعیت تیم ملی انداخت. این مشخص 
تیم ها  سایر  از  ما  ملی  تیم  که  است 
سایر  است  ممکن  اما  است  قوی تر 
تیم ها بیایند و اینگونه دفاع کنند. همین 

موضوع می تواند به فوتبال ما درس دهد.
عبدی ادامه داد: پرسپولیس یکی 
از تیم های قدرتمند و شانس قهرمانی 
درس  دیدار  این  از  باید  اما  است  آسیا 
بگیریم تا بتوانیم موفق ظاهر شویم و 
دیگر این اتفاقات و بازی تدافعی حریفان 

ما را تحت تاثیر قرار ندهد.

بعدی  ر  ا ید د بطه  ا ر ر  د وی 
ینکه  ا و  لریان  ا بر  ا بر ن  سرخپوشا
کننده  تعیین  ند  می توا بقه  مسا ین  ا
خاطرنشان  باشد،  گروه  صدرنشین 
بستگی  مربیان  سیاست  به  این  کرد: 
دوست  بعد  مرحله  برای  که  رد  دا
این  اما  کنند  بازی  تیمی  با چه  دارند 

خوبی  نفس  به  اعتماد  می تواند  برد 
به تیم بدهد.

در  می توانیم  ما  داد:  ادامه  عبدی 
آسیا مدعی باشیم اما باید از این بازی 
بعد  مسابقات  برای  تا  بگیریم  درس 
پرسپولیس  و  نشود  تکرار  اتفاقات  این 

همچنان در آسیا مدعی بماند.

می توان خوب بازی کرد اما شکست خورد؛

عبدی: شکست برابر الوحده برای پرسپولیس درس عبرت بود

برای  ملی  تیم  کروات  سرمربی 
از جزیره کیش و بررسی محل  بازدید 
جزیره  این  به  ایران،  اردوی  برگزاری 

می رود.
اردوی تیم ملی ایران از چهارم تا 
دهم خرداد در ورزشگاه المپیک کیش 
برگزار می شود و تیم ملی به مدت هفت 
روز زیر نظر دراگان اسکوچیچ به تمرین 
می پردازد. این اردو به منظور آماده سازی 
و  بحرین  در  حضور  برای  ملی  تیم 
برگزاری دیدارهای انتخابی جام جهانی 
در جنوب ایران و در کنار آب های خلیج 

فارس در نظر گرفته شده است.
در  دغدغه   و  معضل  مهم ترین 
آماده سازی  کیش،  اردوی  با  ارتباط 
است  جزیره  این  المپیک  ورزشگاه 
نظر  از  ملی،  تیم  اردوی  از  قبل  تا  که 
به  مناسبی  وضعیت  در  سخت افزاری 

شدن  قطعی  از  بعد  اما  نمی برد  سر 
برگزاری اردو در این منطقه، ورزشگاه 
و به خصوص زمین چمن این مجموعه 

در حال آماده سازی است.
از  این وجود دراگان اسکوچیچ  با 
این جزیره خبر داده است.  به  عزیمت 

او روز شنبه هفته آینده به کیش می رود 
تا از نزدیک وضعیت هتل، زمین تمرین 
بدنسازی و همین طور  تیم ملی، سالن 

آب و هوای منطقه را زیر نظر بگیرد.
اسکوچیچ در ارتباط با این موضوع 
افزود: قبل از شروع اردو من زودتر به 

کیش خواهم رفت و همه چیز را چک 
ریسک  فرصت  اصال  که  چرا  می کنم 
این  از  باشیم  آگاه  باید  ما  نداریم. 
موضوع که امتیازات کم تری نسبت به 
تیم ها داریم و هر کاری که از دست مان 

بربیاید انجام می دهیم.
شده  منتشر  تصاویر  آخرین  طبق 
در سایت فدراسیون فوتبال، هنوز زمین 
چمن ورزشگاه المپیک با شرایط ایده آل 
فاصله بسیاری داد اما هنوز یک ماه تا 

برگزاری اردو باقی مانده است.
اهمیت  به  توجه  با  دید  ید  با
در  نی  م جها جا بی  نتخا ا بازی های 
ملی،  تیم  حساس  شرایط  و  بحرین 
فوتبال  هیات  و  فوتبال  فدراسیون 
را  اسکوچیچ  انتظارات  می توانند  کیش 
برآورده  ورزشگاه  آماده سازی  حیث  از 

کنند یا خیر.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بازدید از آماده سازی ورزشگاه المپیک کیش؛

اسکوچیچ: اصال فرصت ریسک نداریم

فوتبال  ملی  تیم  باسابقه  بازیکن 
ساحلی در واکنش به انتقادات و حواشی 
ایجاد شده از سوی سرمربی پیشین این 
جای  به  داداش زاده  آقای  گفت:  تیم 
ایفای نقش پیشکسوت، تصمیم به تیشه 
زدن به ریشه این رشته گرفته است و 
در تالش برای فرافکنی و تبدیل یک 
مشکل ملی به مشکل فردی است؛ به 
این امید که یک بار دیگه خود را وارد 

فوتبال ساحلی کند!
هم زمان با حذف تیم ملی فوتبال 
روسیه   ۲۰۲۱ جهانی  جام  از  ساحلی 
در  مختلفی  حواشی   ،AFC سوی  از 
آمده  وجود  به  تیم  این  پیرامون  ایران 
به  حواشی  این  عمده  بخش  است. 
سرمربی  داداش زاده،  بهزاد  اظهارات 
پیشین این تیم در حدود ۱۰ سال قبل 
باز می گردد که مدیران و بازیکنان تیم 
را به ناکارآمدی و همین طور فساد متهم 

کرده است.
همزمان با این مسائل، فدراسیون 
الزم،  مدارک  و  اسناد  تهیه  با  فوتبال 
ملی  تیم  حذف  بابت  را  خود  اعتراض 
فوتبال ساحلی به AFC اعالم کرده 
که هنوز پاسخی نگرفته و چه بسا این 
پرونده هم مانند اعطای میزبانی مرحله 
در  قطر  جهانی  جام  انتخابی  گروهی 
دادگاه های  به  بحرین،  به  ایران  گروه 

بین المللی کشیده شود.
حسن عبداللهی، بازیکن با سابقه 
تیم ملی فوتبال ساحلی درباره حذف این 
تیم از انتخابی جام جهانی با وجود اسناد و 
مدارک کافی مبنی بر قطعی شدن حضور 
ایران در این رقابت ها اظهار کرد: در این 
شائبه انگیز  انتخاب  بحث  که  روز  چند 
به  صعودکننده  تیم های  برای   AFC
جام جهانی پیش آمده، همه بازیکنان و 
کادرفنی منتظر مشخص شدن جزییات 
قضیه هستیم. امیدوارم پیگیری ها نتیجه 
ساحلی  فوتبال  حق  چون  باشد  بخش 
نکردن  برگزار  با  که  نیست  این  ایران 
مسابقات انتخابی، چوب مسابقات دوره 
 AFC قبل را بخوریم. در صورتی که
می توانست مسابقات را با حضور چند 
به  روز   ۵  ،4 مدت  به  قاره  برتر  تیم 
این  حتی  اما  کند  برگزار  متمرکز  طور 

کار را نکرد.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که 
است،  مشکوک  کامال  اتفاق  یک  این 
نادرستی  حرف  و  تهمت  جور  همه 
می شنویم. البته اکثر این مطالب از سوی 
یک فرد مشخص است. آقای داداش زاده 
به جای ایفای نقش پیشکسوت، تصمیم 
به تیشه زدن به ریشه این رشته گرفته 
است و در تالش برای فرافکنی و تبدیل 
یک مشکل ملی به مشکل فردی است؛ 
به این امید که یک بار دیگر خود را وارد 

فوتبال ساحلی کند!

ساحلی  فوتبال  ملی  تیم  بازیکن 
در واکنش به اظهارات داداش زاده مبنی 
با  بازیکنان تیم ملی  این که برخی  بر 
دریافت پول، برخی بازیکنان را به تیم 
وارد می کنند و عمال سرمربی هیچ کاره 
است، گفت: اتفاقات زمان حضور آقای 
داریم.  خاطر  به  کامال  را  داداش زاده 
می زند  را  حرف ها  این  او  که  می دانم 
او  با سابقه  دیده شود. وگرنه کسی  تا 
فریبانه ای  عوام  اظهارات  چنین  نباید 

را مطرح کند.
عبداللهی یادآور شد: به نمایندگی 
این ۹ سال  افتخارات  بازیکنانی که  از 
می گویم  زدیم،  رقم  را  ساحلی  فوتبال 
آقای داداش زاده بس کنید! حداقل شما 
برای جامعه ساحلی کامال شناخته شده 
برای  هیچ کس  می دانم  بعید  و  هستید 

شما فرش قرمزی پهن کند.
ن  ا ر و د ه  ر با ر د یکن  ز با ین  ا
ملی  تیم  در  داداش زاده  سرمربیگری 
اتفاقات  از  سال ها  این  در  ما  گفت: 
احترام  همیشه  نزدیم.  حرفی  گذشته 
به هر کسی که  را حفظ کردیم.  همه 
یک قدم برای فوتبال ساحلی برداشته، 
احترام گذاشتیم و تعریفش را کردیم اما 
االن آرامش این رشته با صحبت های 
ریخته  هم  به  داداش زاده  آقای  دروغ 
آرامش  ایجاد  خواهان  هم  خودش  و 
کسی  سوی  از  حرف ها  این  است! 
تیم  برای  وجودش  که  می شود  مطرح 
ملی همیشه حاشیه و درگیری داشت و 
بازیکنان در دوران برگزاری اردو به دو 

گروه تقسیم می شدند.
ه  ر شا ا با  هم چنین  للهی  ا عبد
دوران  در  قبل  سال ها  که  اتفاقی  به 
مربیگری داداش زاده در فاصله یک روز 
داد،  رخ  ایتالیا  جهانی  جام  به  اعزام  تا 
گفت: دو سه ساعت مانده بود به پرواز 
تیم ملی، در حال پیرایش موهایم بودم 
که داداش زاده وارد اتاقم شد و به خاطر 
این کار به من ناسزا گفت. من نمی توانم 
عین کلمات او را بیان کنم اما با بد و 

بیراه گفتن، حاشیه وحشتناکی را درست 
کرده بود. در حضور جوان ترهای تیم به 
من بد و بیراه گفت و در ادامه حاشیه 

درگیری را درست کرد.
البسه ما را  ادامه داد: آن شب  او 
داده بودند که در حال پرو و اندازه زدن 
لباس ها، یک مقدار محیط اتاق به هم 
ریخته شده بود. در شبی که باید آرامش 
در تیم حاکم شود، به خاطر این اتفاق 
کوچک با احمدزاده هم درگیر شد! ظاهرا 
قبل از این ماجرا با رضاعلی، مدیر وقت 
کمیته فوتبال ساحلی دعوا کرده بود و 
آن را به بازیکنان منتقل کرد و همه این 
ماجراها دست به دست هم داد تا دعوای 

دیگری درست شود.
 : د کر ن  نشا طر خا للهی  ا عبد
ختم  حواشی  که  این  برای  رضاعلی 
بفرستید  صلوات  گفت  شود،  خیر  به 
اما من به خاطر ناراحتی و توهینی که 
شده بود در خودم بودم که داداش زاده 
خطاب به من گفت که »گمشو بیرون. 
یا این بازیکن به ایتالیا می آید یا من!«. 
بودند.  اتفاقات  شاهد  هم  تیم  همه 
که  گفت  رضاعلی  آقای  لحظه  همان 
)داداش زاده(  تو  و  می آید  »عبداللهی 
نمی آیی«. در ادامه در اتوبوس هم در 
گفتم  او  به  که  بودیم  درگیری  آستانه 

»حاشیه درست نکن«.
فوتبال  ملی  تیم  باسابقه  بازیکن 
ساحلی گفت: این حرف ها در لحظه به 
ذهنم می رسد و می گویم اما قصدم این 
است که بگویم االن کسی دم از ایجاد 
خودش  دوران  در  که  می زند  آرامش 
فقط حاشیه وجود داشت. االن هم اگر 
مشکلی به وجود آمده به خاطر نتیجه 
نگرفتن در مسابقات دوره قبل است که 
به دلیل کرونا و لغو مسابقات امسال باز 
هم برای ما مشکل ساز شده است. البته 
همه تیم های بزرگ شکست می خورند. 
اما در ۹ سال اخیر به حدود ۳۰ تورنمنت 
رفتیم و نتایج درخشانی را کسب کردیم.

او با اشاره به مطالبی که داداش زاده 

علیه احمدزاده، کاپیتان تیم مطرح کرده، 
که  است  مدعی  داداش زاده  گفت: 
احمدزاده بازیکن به تیم ملی وارد می کند 
و حاشیه می سازد اما او در این ۵، ۶ سالی 
که کاپیتان تیم ملی شده، دستاوردهای 
بین  مسابقات  گل  آقای  مانند  مهمی 
قاره ای، سه بازیکن برتر جام جهانی و ... 
را کسب کرده است. مگر با حاشیه سازی 
بازیکنانی  کرد؟  افتخارآفرینی  می توان 
مثل مسلم مسیگر، امیرحسین اکبری، 
با حاشیه سازی   ... و  باشی  بلوک  فرید 
جوان  بازیکنان  یا  شدند؟  گل  آقای 
تیم مانند مرادی که وارد تیم شد و با 
انتخاب سازمان جهانی فوتبال ساحلی به 
عنوان پدیده جوان سال جهان انتخاب 
شد به خاطر توانایی بوده یا چیز دیگر 
بازیکنان و  بقیه  و  احمدزاده  کارنامه  ؟ 
مدیریت فوتبال ساحلی خانم شهریاری 
فدراسیون  در  ساحلی  فوتبال  )مسوول 

فوتبال( مشخص است.
عبداللهی تاکید کرد: بعد از رفتن 
شما )داداش زاده( تیم آرامش خود را به 
دست آورد و تیم افتخارآفرین فدراسیون 
موقع  همان  شما  شد.  آسیا  و  فوتبال 
افراد  هم  االن  و  کردی  می  بددهنی 
معدودی که از تو حمایت می کنند، در 
شبکه های مجازی به ما فحش می دهند 

و بددهنی می کنند.
فوتبال  ملی  تیم  بازیکن  ین  ا
ساحلی اظهار کرد: کارنامه تیم ملی و 
کارنامه خانم شهریاری را همه می دانند. 
فدراسیون و البته حراست هم از کارنامه 
شما مطلع است! اگر بد بودیم، االن در 
تو خوب  اگر کارنامه  نبودیم.  تیم ملی 
بود، حتما در تیم ملی می ماندی. حتما 
نیستی.  االن  که  داده  رخ  اتفاقی  یک 
مشخص  هاشم پور  عباس  نامه  ر کا
نرویم  جهانی  جام  به  اگر  ما  است. 
برای  اتفاق  این  اما  می شویم  ناراحت 
هر تیمی رخ می دهد. در حالی که اگر 
همین دوره انتخابی برگزار می شد، حتما 

موفق می شدیم.

حذف فوتبال ساحلی ایران کامال مشکوک است؛

عبداللهی: بهزاد داداش زاده آرامش بازیکنان را بهم ریخته است!
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روسای مرکز و استاد کتابخانه ملی ایران و قزاقستان در 
وبیناری مشترک بر توسعه همکاری های کتابخانه ای ، فرهنگی 

و علمی بین دو کشور تاکید کردند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در نورسلطان،اشرف بروجردی و  » بختجمال عثمانوا « 
روسای مرکز استاد و کتابخانه ملی ایران و قزاقستان بعدازظهر روز 
دوشنبه در وبینار مشترکی در باره توسعه همکاری های کتابخانه 

ای بین دو کشور به توافق دست یافتند.
در این وبینار، خانم »بختجمال عثمانوا«با اشاره به ایجاد 
غرفه ایران در کتابخانه ملی قزاقستان در سال ۲۰۰۵ برای کمک 
به درک فرهنگ و تمدن ایران، تبلیغ فرهنگ و ادبیات معاصر و 
کالسیک ایران و همچنین هماهنگی الزم برای همکاری بیشتر 
بین دوکشور بر عالقمندی کتابخانه ملی این کشور برای همکاری 

دوجانبه تاکید کرد.
همچنین  و  سفارت  حمایتهای  از  تشکر  ضمن  وی   
سرکنسولگری کشورمان از همکاری کتابخانه ای بین دو کشور 

تصریح کرد وجود این غرفه ای  نتایج مثبتی داشته و موجب 
افزایش شناخت نسبت به ایران شده است. 

رئیس کتابخانه ملی قزاقستان با اشاره به گنجینه 7 میلیون 
جلدی کتابخانه ملی قزاقستان و وجود نسخه های دست نویس و 
نفیس فارسی متذکر شد قدیمی ترین نسخه دست نویس موجود 
در این کتابخانه یک قرآن مربوط به قرن ۱۲ میالدی است که 

نیازمند مرمت است.
خانم بروجردی رئیس مرکز استاد و کتابخانه ملی ایران نیز 
ضمن ارج نهادن به همکاری های مشترک کتابخانه ای بین 
دو کشور ابراز امیدواری کرد این همکاری ها به نتایج مثبتی 

منجر شود.
وی همچنین با اشاره به دیجیتال کردن بخش زیادی از 
کتابهای موجود در کتابخانه ملی ایران و قراردادن آن در اختیار 
همگان، آمادگی خود را برای تعامل با کتابخانه ملی قزاقستان 
برای در اختیار قراردادن نسخه های دیجیتال و همچنین در زمینه 

برگزاری وبینار بین اندیشمندان دوکشور اعالم کرد.

توسعه همکاری کتابخانه ای بین ایران و قزاقستان

مـی  ما ا ضـا  مر غال  
جـم  متر و  ه  یسـند نو
بـه  اشـاره  بـا  پیشکسـوت 
مالکیـت  از  حمایـت  قانـون  اهمیـت 
در  و  معادلـه  ایـن  در  گفـت:  فکـری 
ایـن ترازو کشـورهایی چون کشـور ما 
برنـده نیسـتند چون کشـورهایی که به 
قانـون حق تالیـف و تکثیر )کپی رایت( 

بسـیارند. ند،  پیوسـته ا
 مالکیـت یـا حقـوق فکـری بـه 
حقوقـی گفته می شـود که بـه صاحبان 
فعالیت هـای  از  بهـره وری  حـق  آن 
فکـری و ابتـکاری انسـان را می دهـد 
و ارزش اقتصـادی و قابلیـت دادوسـتد 
معیـن  شـیء  آن  موضـوع  ولـی  دارد 
مـادی نیسـت. حقـوق پدیدآورنـدگان 
آثـار ادبـی یـا هنری یـا مالکیـت ادبی 
و هنـری معـروف بـه حـق مؤلـف یـا 
حـق تکثیـر، حـق اختـراع، حقـوق بـر 
مشـتری ماننـد سـرقفلی حـق تاجران 
و صنعتگـران نسـبت بـه نـام، عالئـم 
تجارتـی و صنعتـی و اسـرار تجـاری 
معـروف به مالکیت تجارتـی و صنعتی 
از انـواع مالکیت هـای فکـری اسـت.

امـوال فکـری از امـوال منقـول 
هسـتند کـه متضمن خالقیـت )ابتکار( 
و تخیـل هسـتند و معمـواًل بـه عنوان 
خته  شـنا فکـری«  یده هـای  فر آ «
می شـوند. حـق تالیـف و تکثیـر )کپـی 
رایـت(، عالئم تجـاری، اسـرار تجاری 
مالکیـت  اقسـام  از  اختراع هـا  حـق  و 

فکـری هسـتند.
در  ایـران  در  مختلفـی  مقـررات 
دارد.  وجـود  فکـری  مالکیـت  مـورد 
اختراعـات«  و  عالئـم  ثبـت  »قانـون 
مصـوب ۱۳۱۰ و آئین نامـه اصالحـی 
بـه حـق مختـرع  آن مصـوب ۱۳۳۸ 
و مالکیـت فکـری در حـوزه صنعـت 
پیمـان  یـک  می پردازنـد.  تجـارت  و 
»اتحادیـه  بـه  معـروف  بین المللـی 
مالکیـت  از  حمایـت  بـرای  پاریـس 
کشـاورزی«  و  تجارتـی  و  صنعتـی 
سـال  در  ایـران  کـه   ،۱۸۸۳ مصـوب 
۱۳۳7 بـه آن ملحـق شـده، از دیگـر 
اسـناد قانونی ایران در این زمینه اسـت. 
در زمینـه حـق مؤلـف و هنرمنـد نیـز 
و  مؤلفـان  حقـوق  از  حمایـت  قانـون 
مصنفـان و هنرمنـدان مصوب ۱۳4۸ و 
آئین نامـه  اجرائی آن مصوب ۱۳۵۰ در 
کنـار »قانـون ترجمـه و تکثیـر کتب و 
نشـریات و آثـار صوتی« مصوب ۱۳۵۲ 
از منابـع قانونـی در حقوق ایران در این 

زمینه اسـت.
از نظـر جهانـی اما جایـگاه ایران 
در خصـوص رعایـت حقـوق مالکیـت 
فکـری خـوب نیسـت. نتایـج گـزارش 
مالکیـت  بین المللـی حقـوق  شـاخص 
وضعیـت  بررسـی  بـا  کـه   )IPRI(
۱۲۹ کشـور جهـان تهیـه شده اسـت، 
نشـان می دهـد، رتبـه ایـران در تأمین 
حقـوق مالکیت فکـری از جایگاه ۱۰7 
در سـال ۲۰۱۲ به ۱۰۸ در سـال ۲۰۱۵ 

یافته اسـت. تنـزل 
ایـن رویـه معموال در کشـورهای 
در حـال توسـعه بـه مسـاله ای عـادی 
تبدیـل شـده اسـت امـا ایـران بـرای 
جهانـی  سـطح  بـه  شـدن  نزدیـک 

حـال  در  همچنـان  زمینـه  ایـن  در 
منظـور  همیـن  بـه  اسـت.  تـالش 
فکـری،  مالکیـت  از  حمایـت  الیحـه 
و  ادبـی  مالکیـت  دربـاره  الیحـه ای 
هنـری و حقـوق مرتبـط بـا آن با ۱۱۸ 
ماننـد  مختلـف  بخش هـای  در  مـاده 
آثـار  پدیدآورنـدگان  حقـوق  تعاریـف، 
قابـل حمایـت مانند آثار ادبـی، هنری، 
کتبـی، شـفاهی، شـعر، ترانـه، سـرود، 
تئاتـر، موسـیقی و تجسـمی در تیرمـاه 
۹۸ تقدیـم مجلـس شـد ایـن الیحـه 
بـه انـواع حقـوق اعـم از حقـوق مادی 
شـامل تکثیر، انتشـار و حقـوق معنوی 
ماننـد حـق افشـای عمومی اثـر و حق 

حرمـت اثـر پرداختـه اسـت.
در مهـر ۹۸ مـاده ۶۶ ایـن الیحه 
آن   ۶7 مـاده  مـادی،  حقـوق  دربـاره 
مـاده  حمایـت،  مـدت  بـا  رابطـه  در 
7۰ دربـاره تکثیـر ناپایـدار، مـاده ۱۰4 
دربـاره ثبـت آثـار، مـاده ۱۰۸ دربـاره 
مـاده  قانـون،  ایـن  اجـرای  قلمـروی 
۱۱7 دربـاره آیین نامـه اجرایی قانون و 
مـاده ۱۱۸ نیز دربـاره حمایت از حقوق 
پدیدآورنـدگان نرم افزارهـای رایانـه ای 
در کمیسـیون فرهنگـی بررسـی شـد. 
امـا ایـن الیحـه همچنـان بـر زمیـن 

اسـت. مانده 
سـازمان جهانـی مالکیـت فکری 
۲۶ آوریـل )۶ اردیبهشـت( را از سـال 
ایـن  بـه  بیشـتر  توجـه  بـرای   ۲۰۰۰
مالکیـت فکـری روز جهانـی مالکیـت 

فکـری نـام گذاشـته اسـت.
و  نویسـنده  امامـی  غالمرضـا 
مترجـم پیشکسـوت کشـور در گفـت 
وگـو بـا خبرنـگار فرهنگی ایرنـا اظهار 
فکـری  مالکیـت  از  حمایـت  داشـت: 
ایـن  در  مـا  اسـت،  جهانـی  قانونـی 
دنیای گسـترده که بـه برکت فضاهای 
اجتماعی و رسانه ای و مجازی هر روز 
گسـترده تـر و پهناورتـر می شـود نمی 
توانیـم راه خـود را برویـم و خودمختار 
اکثـر  حاضـر  حـال  در  کنیـم.  عمـل 
کشـورهای جهـان مالکیـت فکـری را 
محتـرم مـی شـمارند و به قانـون کپی 
رایـت بـه عنـوان یـک پیمـان جهانی 
پیوسـته انـد و نمی تـوان در این زمانه 
جهانـی  هـای  پیمـان  بـه  و  زیسـت 

نبود. پایبنـد 
یعنـی  رایـت  کپـی  افـزود:  وی 

حقوق نویسـنده و ناشـر رعایـت گردد. 
بـی گمـان در ایـن معادلـه و در ایـن 
مـا  کشـور  چـون  کشـورهایی  تـرازو 
برنـده نیسـتند. چراکه از نظر گسـترش 
کتـاب هـای علمـی، ادبـی و فرهنگی 
کشـورهایی کـه به کپی رایت پیوسـته 

بسـیارند. اند 
ایـن نویسـنده بـه عمومیـت این 
قانـون و احتـرام مرتبطـان بـه آن در 
خـارج از مرزهـای کشـور اشـاره کرد و 
گفـت: تجربه شـخصی من نشـان داده 
در صـورت رعایت این حقوق از سـوی 
فعـاالن ایـران، خـود ناشـران خارجـی 
هـم به تبادل فرهنگی رغبت بیشـتری 
نشـان مـی دهند. چنانکـه چندی پیش 
»نشـر هوپـا« خواسـتار ترجمه و نشـر 
آثـار جانـی روداری )نویسـنده ایتالیایی 
ادبیـات کـودک و نوجـوان( و پرداخت 
حـق کپی رایت به ناشـر ایتالیایی شـد. 
بـا مذاکراتی که با ناشـر ایتالیایی بعمل 
آمـد و آنهـا از شـرایط اقتصـادی ایران 
و تـورم و گرانـی دالر و یـورور باخبـر 
شـدند پذیرفتنـد کـه بـا مبلغـی اندک 
کپـی رایـت کتاب هـای این نویسـنده 

بـه ناشـر ایرانی واگـذار گردد.
امامـی با ذکـر تجربه ای دیگر در 
ایـن رابطـه گفـت: چند سـال پیش که 
افتخار آشـنایی با فیلسـوف و نویسـنده 
جهانـی امبرتـو اکو را یافتـم نیز از وی 
خواسـتم کـه بـه ناشـر ایتالیایـی پیـام 
دهـد کتـاب سـه قصـه او بـا پرداخـت 
ایرانـی  ناشـر  بـه  رایـت  کپـی  حـق 
واگـذار گـردد. ناشـر ایتالیایـی پذیرفت 
کتـاب  ایـن  تصاویـر  هـای  فیلـم  و 
را بـرای ناشـر ایرانـی »نشـر چکـه« 
ارسـال کـرد و توافقـی بـه عمـل آمـد 
کـه درصـدی ریالـی از حقـوق مـن به 
عنـوان مترجم کسـر گـردد و به ناشـر 
همچنیـن  شـود.  پرداخـت  ایتالیایـی 
چنـدی پیش نشـر »پرتقال« خواسـتار 
بـه  رایـت  کپـی  پرداخـت  و  ترجمـه 
ناشـر ایتالیایـی بـرای شـاهکار امبرتـو 
اکـو بـا نـام دلـدادگان شـد و توافق به 
عمـل آمـد و ایـن کتاب به زودی نشـر 

یافت. خواهـد 

چرا ناشران ایرانی این قانون 
جهانی را رعایت نمی کنند؟

این مترجم کشـور ادامه داد: اینها 

تنهـا چند نمونه از ارتباطات و تعامالت 
ادبـی با ناشـران و فرهیختـگان جهانی 
اسـت کـه نشـان مـی دهـد رعایـت 
دوجانبـه ایـن حقـوق تـا چـه میـزان 
تـر  و ممکـن  تـر  را سـاده  تعامـالت 

کند. مـی 
امامـی گفـت: از آنجـا که سـالها 
بـه دعوت نمایشـگاه های بیـن المللی 
کتـاب در فرانکفـورت و بلونیا شـرکت 
مـی کـردم بسـیاری از ناشـران اظهـار 
مـی داشـتند مـا حاضریـم بـه سـبب 
شـرایط اقتصادی و تحریـم ایران کپی 
رایـت را بـه گونه ای سـمبلیک مثال با 
پرداخـت یـک دالر بـه ناشـران ایرانی 
واگـذار کنیـم امـا چـرا ناشـران ایرانی 
ایـن قانـون جهانـی را رعایـت نمـی 
کننـد؟. آنهـا مـی گفتنـد کتابـی با رنج 
و زحمـت زیـاد از سـوی ما منتشـر می 
شـود و بـه فاصلـه یک هفتـه در ایران 
از سـوی ناشـرانی سـریعا ترجمه شـده 
و بـدون پرداخـت کپـی رایـت و اجازه 

مـا نشـر مـی یابد.
سـوال  ایـن  جـای  افـزود:  وی 
همـواره باقـی مـی مانـد کـه چگونـه 
آنکـه  از  پـس  نویسـنده  یـک  کتـاب 
مـورد اسـتقبال قـرار گرفت بـا ترجمه 
هـای مکرر و موازی و گاه مغلوط نشـر 
مـی یابـد. گاهی دیدم آثار نویسـندگان 
نامـی کـه مترجمانـی سـخت کوش و 
فرزانـه بـه ترجمـه آن همت کـرده اند 
بـا نـام هایـی عجیـب و غریـب نشـر 

مکـرر مـی یابد.
امامـی به ذکر خاطـره ای در این 
مـورد پرداخت و گفت: ناشـری با بیش 
از حدود ۲۰۰ کتاب از آثار نویسـندگان 
نامی را با نام مترجمی نشـر داده اسـت 
، در پـی نام مترجـم بر آمدیم فهمیدیم 
مترجـم، دختـر خانمی اسـت کـه هنوز 
پایـان  بـه  را  خـود  دبیرسـتان  دوره 
نرسـانده و تنهـا بـا پـس و پیش کردن 
نویسـندگان  چنـد فعـل شـاهکارهای 
غربـی را بـه فارسـی برگردانـده و یـا 
گاهـی کتاب هایی دیدم که رونویسـی 

از کتـاب هـای قبلی اسـت.
در  چـون  متاسـفانه  گفـت:  وی 
کشـور مـا کپـی رایـت رعایـت نمـی 
شـود شـاهد ترجمـه هـای مغلـوط از 
آثـاری ارزشـمند هسـتیم کـه بارها به 
چـاپ رسـیده و می رسـد و ایـن هم از 
عـوارض نپیوسـتن ما به پیمـان حقوق 
مالکیـت فکـری و پیمـان جهانی کپی 

اسـت. رایت 
ایـن نویسـنده و مترجـم کشـور 
بـا  ناشـران  از  بسـیاری  ناآشـنایی 
حقـوق مالکیـت فکری را از معضالت 
و مشـکالت مهم این عرصه دانسـت 
و گفـت: بـه گمانـم بیـش از هرکس 
بفروشـان  کتا و  ناشـران  دیـه  تحا ا
وظیفـه دارد کـه ناشـران ایرانـی را با 
مالکیـت فکری و قانـون جهانی کپی 
رایـت آشـنا کنـد و از آنهـا بخواهـد 
حداقـل از نظـر اخالقـی ایـن قانـون 
را رعایـت کننـد. برای پیوسـتن ایران 
بـه قانـون جهانـی کپـی رایـت بیش 
از هرکـس ایـن مهـم را مـی توانـد 
بفروشـان  کتا و  ناشـران  دیـه  تحا ا

دهد. انجـام 

غالمرضا امامی نویسنده و مترجم پیشکسوت 

شاهد ترجمه های مغلوط از آثاری ارزشمند هستیم

كتاب » پایداری آهنگری در نمین« شرح حرفه ای رو به زوال
 کتاب »فلزکاری در ایران، پایداری 
آهنگری در نمین« با قلم یحیی عسگری 
نمین به یکی از هنرها و حرفه های رایج 
اردبیل  استان  در  از جمله  قدیم  ایران  در 
پیشرفت های  با  تدریج  به  که  می پردازد 
دست  از  را  پیشین  رونق  دیگر  فناورانه 

داده است.
چنان که در پیشگفتار کتاب نیز مورد 
ویژه  به  دستی  صنایع  گرفته،  قرار  اشاره 
و  دهنده سنت ها، رسوم  بازتاب  فلزکاری 
ابتکار قوم ایرانی است و هر چند در متون 
تاریخی به این هنر توجه زیادی نشده و 
به این لحاظ چهره بسیاری از هنرمندان 

فلزکار را غبار فراموشی گرفته است اما شاهکارهای برجا مانده نشان از ارزشمندی و 
سخت کوشی آنان در آفرینش اثرهایی ارزنده دارد.

آهنگری حرفه تغییر شکل فلزات و ساخت ابزار از آنهاست، یکی از مهمترین 
فرآیندهای شکل دهی محسوب می شود و در واقع یکی از قدیمی ترین هنرهای فلزکاری 

است که منشا آن به زمان های بسیار دور بازمی گردد.
انسان در واقع در عصر نوسنگی و دوره سنگ و مس از حدود پنج هزار سال پیش 
از میالد استفاده از فلز را آغاز کرد؛ پس از مدتی توانست مس و سپس فلزات دیگر را با 
کوره های ابتدایی ذوب نماید که قدمت آن به حدود هزاره اول پیش از میالد می رسد.

عصر آهن از نیمه نخست هزاره سوم قبل از میالد در بین النهرین، آسیای صغیر 
و احتماال مصر شناخته شده بود اما به علت دیرگداز بودن، فقدان قابلیت چکش خوری 

و تغییر شکل در عمل نمی توانست در صنعت آن زمان جایی برای خود باز کند.
تا اینکه در فاصله سال های ۱۵۰۰ تا ۵۵۰ قبل از میالد با کشف راه های تبدیل 
آهن به فوالد که ظاهرا برای نخستین بار در کوه های شمال ایران انجام گرفت، آهن 

نیز برای ساخت انواع وسایل از جمله زیورآالت و ابزار مورد نیاز انسان استفاده شد.

پیدایش فلز در ایران از دوران باستان
نگارنده در بخشی از کتاب آورده است: آثار برجا مانده، ابزار و زیورآالت فلزی از 
دوران نوسنگی تا دوره ساسانیان باورهایی که در جلوه های بدیع زندگی پیشینیان ما 
در چند هزار سال قبل از میالد مسیح و سکونتگاه نقش و نگار و لوازم زیستی آن، از 
ظروف و ابزار جنگ گرفته تا زیورهایی مانند گوشواره و دستبند، فلزکاری و آهنگری 

نقش جامعی در تولید آنها داشته است.
نشانه های  و  میالدی   ۶۰۰ سال  تا  میالد  از  پیش  ششم  هزار  آثار  مطالعه 
محوطه های باستان شناسی که آثاری از فلزات در آنها مشاهده شده یا تپه های باستانی 

که به روش علمی حفاری و مطالعات آنها ثبت گردیده، به شرح زیر آمده است:
تپه  زاغه،  تپه  چغامیش،  چخماق،  سنگ  میالد:  از  پیش  ششم  هزاره  از 
باکون،  تل  تپه یحیی،  پنجم:  از هزاره  تپه؛  و گودین  تپه  فیروز  سیلک، حاجی 
شهر  تپه،  شاه  تپه،  هفتوان  سوم:  و  چهارم  هزاره  از  حضار؛  تپه  و  ابلیس  تل 
و  حسنلو  بسطام،  تپه،  هفت  دوم:  هزاره  از  تپه؛  باباخان  و  ملیان  تل  سوخته، 
زیگورات چغازنبیل؛ از هزاره اول تا ۵۰۰ میالدی: تپه نوشی جان، تخت سلیمان، 

فیروزآباد. قلعه یزدگرد و 
دکمه، انگشتر، سوزن، سنجاق، زیورآالت، سه پایه آهنی، داس، درفش، گوشواره، 
پیکان، اسکنه برنزی، قاشق، زنجیر، خنجر، دیگ فلزی، سر نیزه، گرز و چاقو از جمله 

اشیای به دست آمده از این نقاط تاریخی است.
پس از این دوران محقق است که در قرون سابق رابطه صنعتی بین ایران و 
ممالک همجوار مستقر بوده و حتی ایران تماس صنعتی با مصر و یونان از طرف مغرب 

و یا چین از طرف مشرق داشته است.
رابطه ایران و چین از دوران باستان شروع شده و قرن ها وجود داشته و آثار آن 
در صنایع مملکتین مشهود است؛ حمله و تسخیر مصر توسط سالطین هخامنشی و 
همچنین سال های بعد توسط ساسانیان، آثار صنعتی ایران را آن گونه برجا نهاده؛ در 
زمان هخامنشیان صنعتگران مصر نیز به ایران آمدند و نفوذ صنعتی آنان در شوش و 

تخت جمشید به طور کامل هویداست.
در عهد اشکانیان ایران رابطه صنعتی با امپراطوری روم داشت و ساسانیان این 
پیوند را شکستند، بلکه پس از انقراض امپراطوری روم در مغرب، ایران رابطه صنعتی 

خود را با جانشین آن یعنی امپراطوری روم شرقی در قسطنطنیه دوام داد.
پس از فتح اعراب و تشکیل ممالک اسالمی، تمدن و صنایع ایران به اعراب 
بدوی فائق آمد و نفوذ صنعتی ایران در تمام ممالک مفتوحه انتشار یافت؛ معماری 
ایران در سراسر بالد اسالمی تقلید شد و صنعتگران ایرانی تا دورترین نقاط ممالک 

متصرفه اسالم یعنی اسپانیا رفته و اقامت گزیدند.

هنر فلزکاری پس از ظهور اسالم
در بخش دیگری از این کتاب می خوانیم: شکست و انقراض دولت ساسانی به 
دست اعراب مسلمان، سلطه آنان بر ایرانیان نتوانست موج خفقان روح ایران در خلق 
آثار هنری شود؛ هنرآفرینان ایرانی پس از ثبات وضع، ایجاد آرامش و طلوع حکومت های 
محی از پس ابرهای تیره، از گوشه و کنار ایران پدیدار شدند تا قریحه ملی و نژادی 

خود را به منصه ظهور برسانند.
این هنرمندان توانستند از فلزاتی دیگر چون آهن، مفرغ، مس و برنج ظروف 
و اشیای نفیسی بسازند که همگی نشانی از غنای ذوق و قریحه نژادی سازندگان 

آنهاست.
پس از افول اغتشاشات و هرج و مرج ها، فلزکاران این عصر اسلوب و روش 
فلزکاران ساسانی را سرمشق کارهای خود قرار دادند؛ چه شیوه و سبک هنر ساسانی 

پس از استیالی اعراب هنوز در شمال خراسان و ماوراء النهر باقی بود.
شاید همین دوام که تا دوران حکومت شاهان و امرای محلی مانند طاهریان، 
صفاریان، آل زیاد، آل بویه و سامانیان که از مشوقان هنر ایرانی بودند و باالخره 
سلجوقیان کشیده شد و در دگرگون ساختن نیروهای مهاجم کمک کرد؛ و نیز تشویق 
شاهان و امیران ایرانی که آن زمان در مقابل اعراب قد برافراشتند، فلزکاران ایرانی را 
ترغیب به ساختن ظروف و اشیایی کرد که گویی برای افراد عادی شناخته نشده و به 

کار شاهان، امیران و بزرگان می آمده است.
بیشترین اشیای فلزی باقی مانده پس از ظهور اسالم عبارت است از: تنگ، 
سینی، مشربه، قاب قرآن، شمعدان، جام های مفرغی، عودسوز، لگن، ظروف نقش دار 
برنجی و مسی؛ ترکیب و روح هنری این آثار که برخی از آنها در موزه ها و بعضی 
مجموعه های خصوصی جمع آوری شده اند، نیروی تخیل، قدرت تفکر و تسلط ماهرانه 

استادان ایرانی را به بیننده نشان می دهد.
هنرمندان ایرانی ظروف و اشیای فلزی را طالکوب و نقره نشان می ساختند 
یا آنها را به صورت مشبک و مرصع به خواستاران عرضه می کردند؛ فلزکاران این 
عصر ظروف و اشیای دیگری از زر و سیم با نقوش و تصاویر انسان و جانوران جهت 

بزرگان و امیران می ساختند.
آنان به آسانی در خلوت قصور و سراهای خود به اتکای قدرت خاصه خویش 
از احکام شرع سرپیچی کرده، از این ظروف استفاده می کردند؛ تعدادی از این اشیا 
که ضمن حفریات و کاوش های زیرزمینی یافت شده و امروزه زینت افزای موزه ها 

هستند، گواه این ادعاست.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

معرفی نامزدهای جایزه »کتاب ماه و سال« 
زمستان ۹۹ کانون

 ۲۱ اثــر بــه عنــوان نامزدهــای راه یافتــه بــه مرحلــه  پایانــی جایــزه 
کتــاب مــاه، فصــِل زمســتان ۱۳۹۹ کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 

نوجوانــان معرفــی شــد.
ــور  ــی و ام ــط عموم ــان از اداره کل رواب ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
ــودک و  ــتان ک ــعر و داس ــی ش ــای تخصص ــون، کمیته ه ــل کان بین المل
نوجــوان ۲۱ عنــوان کتــاب را شــامل ســه عنــوان کتــاب شــعر کــودک، 
۶ عنــوان شــعر نوجــوان، چهــار عنــوان داســتان کــودک و هشــت عنــوان 
داســتان نوجــوان، بــه عنــوان نامزدهــای فصــل زمســتان جایــزه کتــاب 

مــاه و ســال کــودک و نوجــوان انتخــاب کردنــد.
ــاب  ــزه کت ــه جای ــه دبیرخان ــاب رســیده ب ــوان کت ــان ۱۹۳ عن  از می
مــاه و ســال کــودک و نوجــوان تــا پایــان فصــل زمســتان، ۱۸۰ عنــوان 
کتــاِب شــعر، داســتان و نمایش نامــه بــه مرحلــه ی پایانــی جایــزه  کتــاب 
ــاب،  ــوان کت ــال ۱۳۹۹، ۹۳ عن ــد. در دی س ــدا کردن ــل راه پی ــن فص ای
ــوان کتــاب از ۲۲ ناشــر مــورد  در بهمــن ۶۸ عنــوان و در اســفند ۳۲ عن

بررســی قــرار گرفــت.
ــا خــاک و آب و  در بخــش شــعر کــودک دو کتــاب دوســت شــو ب
بــه ســیب گفتــم ســالم خانــم از ســروده های ناصــر کشــاورز هــر دو از 
ــد  ــه؟ نوشــته پیون ــاد کی ــه؟ دوم ــاب عــروس کی انتشــارات به نشــر و کت
ــزه  ــت جای ــزد دریاف ــری نام ــرورش فک ــون پ ــارات کان ــادی از انتش فره

ایــن فصــل شــدند.
همچنیــن در بخــش شــعر نوجــوان، ســه کتــاب از انتشــارات گویــا با 
عنوان هــای ماهــی رود تــوام ســروده  محمــود پوروهــاب، شــب نــرم نــرم 
از پشــت کــوه آمــد ســروده  احمــد میــرزاده و بــاز هــم کــه دیــر آمــدی 
ــون  ــارات کان ــاب از انتش ــه کت ــی و س ــعلی سپاهی یونس ــروده  عباس س
پــرورش فکــری بــا عنوان هــای گزیــده شــعر محمدعلــی بهمنــی، گزیــده 
ــه  شــعر محمــد شــمس لنگــرودی و گزیــده شــعر احمدرضــا احمــدی ب
عنــوان نامزدهــای دریافــت جایــزه در ایــن رویــداد ادبــی شــناخته شــدند.

همچنیــن در بخــش داســتان کــودک، کتــاب اتولین و آقــای مانروی 
گــم شــده نوشــته  کریــس ریــدل بــا ترجمــه  ریحانــه جعفــری، خانــواده ی 
ــه   ــا ترجم ــوری ب ــتوف م ــر کریس ــر( اث ــر دردس ــالت پ ــلطنتی )تعطی س
مهســا امرآبــادی هــر دو از انتشــارات هوپــا و دو اثــر از انتشــارات افــق بــا 
عنوان هــای نیمــا نابغــه نوشــته ی آتوســا صالحــی و الینــا در هتــل ســه 
ســتاره ی حیوانــات خانگــی نوشــته  مــژگان کلهــر، نامــزد دریافــت جایــزه  

فصــل زمســتان شــدند.
همچنیــن در بخــش داســتان نوجــوان نیــز چهــار کتــاب از انتشــارات 
هوپــا بــا عنوان هــای مــرگ بــا دســتمال توالــت از دونــا گفــارت بــا ترجمه  
خاطــره کردکریمــی، اســتراواگانزا )شــهر ســتاره ها( نوشــته  مــاری هافمــن 
ــا ترجمــه ی  ــد ب ــد آلمون ــر دیوی ــره اث ــا ترجمــه  ســاجده تقــی زاده، جزی ب
ــاج و تخــت( نوشــته   ــه ت ــن ب شــیرین ملک فاضلــی، یاغــی شــن ها )خائ
ــاب از  ــوان کت ــه عن ــانکی و س ــد ش ــه  حام ــا ترجم ــون ب ــن همیلت آلوی
ــودی(،  ــتان عم ــردگان ۱ )قبرس ــای دروازه م ــا نام ه ــق ب ــارات اف انتش
دروازه مــردگان ۲ )شــب خنــدق( و دروازه مــردگان ۳ )چــاه تاریکــی( هــر 
ــاب بی نشــان های ارس نوشــته   ــاه آبادی و کت ســه نوشــته  حمیدرضــا ش
محســن هجــری از انتشــارات ســوره مهــر بــه عنــوان نامزدهــای دریافــت 
ــوان  ــودک و نوج ــال ک ــاه و س ــاب م ــتان ۱۳۹۹ کت ــل زمس ــزه فص جای
کانــون پــرورش معرفــی شــدند و بــه داوری فصــل زمســتان راه یافتنــد.

کتاب هــای رســیده بــه دبیرخانــه  جایــزه کتــاب مــاه و ســال، پــس از 
بررســی از ســوی کارشناســان اولیــه در اختیــار کارگروه هــای تخصصــی 
ــوان  ــودک و نوج ــوزه ک ــاعران و نویســندگان برجســته  ح ــا حضــور ش ب
ــزه تشــخیص  ــی کــه شایســته  دریافــت جای ــد و کتاب های ــرار می گیرن ق
داده شــوند، بــه بخــش داوری راه پیــدا کــرده، از ســوی هیــات پنــج نفــره  
ــل  ــر فص ــاب( در ه ــرّوج کت ــک م ــنده و ی ــاعر، دو نویس داوری )دو ش

داوری می شــوند.
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــا هــدف کمــک بــه 
ارتقــای کیفیــت آثــار و معرفــی کتــاب هــای مناســب مخاطبــان کــودک 
ــه ارزش  ــگاه ب ــا ن ــن حــوزه، ب ــدگان ای و نوجــوان و حمایــت از پدیدآورن
هــای اســالمی، ایرانــی و بومــی بــه کتــاب هــای برگزیــده مــاه  و ســال 
جایــزه اهــدا مــی کنــد. ایــن جوایــز شــامل مرغــک ســیمین )کتــاب های 
ــده ســال( اســت  ــاب هــای برگزی ــن ) کت ــاه( و مرغــک زری ــده م برگزی
ــه پدیدآورنــدگان و ناشــران اهــدا مــی  ــا انتخــاب هیــأت داوران ب کــه ب
شــود. جایــزه  مرغــک ســیمین، در هــر مــاه، فقــط بــه یــک نویســنده یــا 
شــاعر یــا مترجــم و در هــر فصــل بــه یــک ناشــر تعلــق مــی گیــرد کــه 

ــان هــر فصــل اهــدا می شــود. در پای
جایــزه کتــاب مــاه شــامل: نشــان مرغــک ســیمین، تندیــس، لــوح 
و جایــزه ی نقــدی و جایــزه کتــاب ســال شــامل: نشــان مرغــک زریــن، 

تندیــس، لــوح تقدیــر و جایــزه  نقــدی اســت.
کتــاب هایــی کــه موفــق بــه دریافــت مرغــک ســیمین و مرغــک 
ــون  ــری کان ــز فرهنگــی هن ــد مراک ــد، در فهرســت خری ــن شــده ان زری
ــاب هــای  ــه صــورت فهرســت کت ــد و در هــر فصــل ب ــرار مــی گیرن ق

مناســب اعــالم مــی شــوند. 

شماره آگهی: ۱4۰۰۰۳۹۱۶۰4۵۰۰۰۰۲۵
شماره پرونده: ۱۳۹۹۰4۰۱۶۰4۸۰۰۰۰۵۳

آگهی مزایده
به  ویالیی  ساختمان  باب  یک  فوق ششدانگ  اجرائی کالسه  پرونده  موجب  به 
پالک ثبتی ۶۶۲اصلی ناحیه ۱کرمانشاه که سند آن در صفحه 47۸ دفتر ۳۶ امالک با 
شماره چاپی 4۹77۵4 ثبت وصادر گردیده است که طبق نظر کارشناس رسمی مورخ 
۹۹/۸/۲۰به مبلغ ۱4/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است به شرح ذیل : یک باب 
ساختمان ویالیی مسکونی به مساحت ۱۲۰متر مربع دوطبقه )همکف واول )در حال 
ساخت ( شماال به طول ۹متر به پالک شرقا در سه قسمت اول به طول ۱۰/۶متر به 
پالک دوم که جنوبیست به طول ۶/۱۲متر به پالک سوم به طول ۵/۵ متر به پالک 
جنوبا به طول ۲/۸متر به کوچه بن بست تیموری غربا به طول ۱۶/۱متر به پالک . 
ملک در یک طبقه وبا قدمت باال وکلنگی بوده که تخریب شده ودر حال ساخت می 
باشد در هنگام ساخت با پالک سمت شرقی که دارای بر۶/۶متر بر روی خیابان اصلی 
است تجمیع شده ودر حال حاضر قابل تفکیک نمی باشد سازه ملک در حال ساخت 
تیر  با سقف  فلزی  نیمه اسکلت  به صورت  به صورت دوطبقه است که سازه همکف 
چه ویونولیت وطبقه اول بصورت سبک سازی اجرا شده است که از نظر پیشرفت کار 
سفت کاری انجام شده ولی نازک کاری وتجهیز باقی مانده است ــ ملک فوق دارای 
کنتور آب ــ برق وگاز میباشد . ارز یابی بر اساس وضع موجود ملک بدون لحاظ نمودن 
بدهی ها ــ جریمه هاــ تعهدات وتخلفات ساختمانی ــ در رهن یا باز داشت بودن ــ 
وضعیت نقل وانتقاالت ودیون ملک یا مالک از بابت ملک به اشخاص حقیقی وحقوقی 
مانع  یا هر  و  تعریض  ــ  معارض  گونه  گرفتن هر  نظر  در  وبدون  وادارات  ها  وارگان 
قانونی دیگر انجام شده است . با توجه به اینکه مجوزات شهر داری در خصوص ساخت 
وساز ملک ارائه نگردید لذا کاربری ملک مسکونی لحاظ گردید واز آنجا که سند ملک 

اندازه گیری در محل ووضع موجود  بر اساس  لذا مساحت ها  ارائه نشد  توسط مالک 
ملک لحاظ گردید ضمنا مساحت عرصه ۱۲۰متر مربع ــ مساحت اعیانی ۲۸۰مترمربع 
میباشد وملک فوق محوطه سازی ودیوار کشی ندارد که برابر گزارش مامور اجرا ملک 
مزبور محل سکونت شخص یا اشخاص نمی باشد و پالک فوق از ساعت ۹الی۱۲روز 
۱شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۲/۱۹به نشانی کرمانشاه فرهنگیان فاز ۱بلوار شهید مطاعی اداره 
ثبت اسناد وامالک کرمانشاه ــ اداره اجرا ای اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش 
می رسد . مزایده از مبلغ ۱4/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز، 
اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد ونیم عشر وحق مزایده نقداً وصول می گردد وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است  ونیم عشروحق مزایده نقداً وصول خواهد شد شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریداریا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت مبلغ فروش را 
ظرف ۵روز از تاریخ مزایده به حساب صندق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
ساقط ومزایده تجدید می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنًا ساختمان 

فوق فاقد بیمه می باشد.     شماره ۳۰۵/م الف /۱۲
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۲/۸
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تصویری دیده نشده از تقی پورنامداریان و دکتر مریم مشرف
اختصاصی دنیای جوانان

سرشک شوق می چکد
ز چشم اشکبار من

اکبر حمیدی

نشسته در دو چشم تو ، نگاه بی قرار من 
تو ای ستاره سحر ! بیا بمان کنار من 

در این دیار غم فزا که جان به لب رسیده است
تو ای گره گشا بیا! گره گشا ز کار من 

همین که گام می زنی ، به خلوت خیال من 
سرشک شوق می چکد ز چشم اشکبار من 

ز مقدمت خدا کند که ای سوار مشرقی ! 
در این غروب بی کسی، ز ره رسد بهار من 

ز لحظه هبوط من، تو خود گواه بوده ای 
رسیده از والی تو ، شکوه اعتبار من 

کنون نگاه مست تو که می برد قرار دل 
بیا طبیب درد من! همیشه غمگسار من 

و این غزل سروده را ز شائقت قبول کن 
که تا مگر به سر رسد، زمان انتظار من 
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نمایش بارکارول روي صحنه مي رود

نویسندگی  به  بارکارول  نمایش 
در  جعفری پور  مجتبی  کارگردانی  و 
صحنه  روی  مهرگان  نه  تماشاخا
شماره  سالن  در  نمایش  این  می رود. 
یک تماشاخانه مهرگان اجرا می شود. 
و  جعفری پور  کار  دومین  بارکارول 

هشتمین محصول گروه هنری تندیس است. 
ساالر  شیخی،  حامد  نمایش  این  بازیگران 
دریامج، ساغر بهنام، کیانا بخشی، بهناز حسینی، تداعی سعیدی فر، پوران 
ابوذرمنش، علی اسدیان، ملیکا زاهدی، شایان مرادی، بهرام مصطفایی، مهدی 
ماپو، امیررضا باباولیان، علیرضا وزیری، محمدرضا وزیری، سارا محبی، سایناز 
نگاهی مقدم و بهزاد محبوبی هستند. عوامل این نمایش از مهرماه سال گذشته 
در شرایط بد کرونا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تمرین خود را آغاز 
کردند که با تعطیلی سالن های تئاتر اجرای نمایش به تعویق افتاد و همزمان 

با بازگشایی سالن های نمایش، بالفاصله روی صحنه می رود.

مجید صالحي برف آخر را تمام کرد

فیلمبرداری  پایان  با  همزمان 
این  تولید  از  پس  مراحل  آخر،  برف 
فیلم  فیلمبرداری  شد.  شروع  فیلم 
نویسندگی  به  آخر،  برف  سینمایی 
و  عسگری  امیرحسین  کارگردانی  و 

چندی  که  مصطفوی  حسن  تهیه کنندگی 
پیش در شمال کشور به پایان رسید، وارد 
مراحل پس از تولید شد. برف آخر در شرایط سخت و سرد شمال کشور 
ساخته شده و نگاهی متفاوت به روزمرگی های یک دامپزشک دارد. امین 
حیایی، الدن مستوفی و مجید صالحی نقش های اصلی برف آخر را بر 
انجام است.  اسماعیل علیزاده در حال  تدوین آن توسط  دارند و  عهده 
نکته جالب نقش متفاوت مجید صالحي در این فیلم است که گویا در 
کند  بازي  غیرظنز  و  متفاوت  نقش هاي  در  کرده  سعي  اخیر  سال هاي 

مانند سریال سیاوش.

لوریس چکناواریان به دنبال اسپانسر

است  معتقد  چکناواریان  لوریس 
تنها  نه  مختلف  زمینه های  در  کرونا 
وارد  ضربه  هنر  به  بلکه  موسیقی  به 
کرده اما فرصتی بی نظیر هم در اختیار 

هنرمندان قرار داده است.
ارکستر  رهبر  و  موسیقیدان  این   
درباره  کشور  موسیقي  شاخص  و  بزرگ 
و وقت  خانه هستم  در  روزها  این  روزها خود گفت: من  این  فعالیت 
بیشتری پیدا کرده ام تا آثار جدیدتری از جمله چند اثر از مشهورترین 
یک  قالب  در  و  بسازم  را  شکسپیر  ویلیام  جمله  از  ادبی  نویسندگان 

کنم. منتشر  آلبوم جدید 
 هنوز زمان انتشار آلبومم مشخص نیست چراکه هزینه ضبط و تولید 
آلبوم در این شرایط بسیار باالست و به همین خاطر من منتظرم ببینیم 

یک اسپانسر خوش ذوق پیدا می شود یا نه!؟
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

کرونا، تئاتر و تدریس آنالین
محمدحسین ناصربخت: تئاتر هنر زنده 
است و این زنده بودن فعال وجود ندارد

محمد حسین زاده
و  موافقان  هنوزهم  سال  یک  از  بیش  گذشت  با  آنالین  تدریس 
مخالفاني دارد و هر کسي از منظر خود نسبت به این موضوع مهم نظراتي 
را ارائه مي دهد. آموزش آنالین نه تنها صرفا در زمینه مدارس و دانشگاه ها 
بلکه در زمینه هاي هنري نیز بسیار موردتوجه قرار گرفته و به دلیل جبري 
یا  خواسته  اساتید  و  هنرجویان  از  بسیاري  دارد،  وجود  مورد  این  در  که 
ناخواسته به این سمت کشیده شدند. محمدحسین ناصربخت یکي از اساتید 
برجسته تئاتر و هنرهاي نمایشي معتقد است با اینکه در زمانه کرونا دچار 
مشکل شده ایم ولی همین فضای مجازی گاهی پیشنهادهایی در زمینه 
تدریس می دهد و از این جهت شاید آموزش آنالین فرصت خوبی بوده است.

محمدحسین ناصربخت، نویسنده، پژوهشگر و استاد تئاتر و هنرهای 
نمایشی درباره جدیدترین فعالیت های خود به دنیاي جوانان گفت: من در 
حال حاضر دو پروژه پژوهشی نسبتا جدید دارم که مدتی است در این 
شادی آور  نمایش های  اسناد  پیرامون  آنها  از  یکی  می کنم.  کار  زمینه ها 
ایرانی در دوران پهلوی است. در واقع اتفاقاتی است که ما بین سال های 
۱۳۰۰ تا ۱۳۵7 در حوزه نمایش های شادی آور ایرانی رخ داده است. این 
پروژه تقریبا رو به اتمام است و ویرایش های نهایی آن را انجام می دهم. 
یکسری سندهای جدید که در آرشیو اداره نگارش موجود بود را معرفی 
و بررسی کرده ام. پژوهش دیگر من در زمینه تاریخ تحلیلی تئاتر ایران 
است. فاز اول آن که تا سال ۱۳۵7 و زمان پیروزی انقالب اسالمی است 
را تمام کرده ام و فقط تحلیل درباره برخی آثار نمایشی باقی مانده است. 
تقریبا 7۵ درصد این کار را انجام داده ام و امیدوار هستم که این کارها را 

تا پایان تابستان به اتمام برسانم.
این نویسنده درخصوص زمان انتشار کتاب هایش عنوان کرد: فاز اول 
این کارها با یک پروژه در دانشگاه هنر آغاز شدند ولی هنوز درباره این 
موضوع که آنها را کجا منتشر کنم تصمیم نگرفته ام. هر کجا طالب باشند 
انجام دهم.  را  این کار  را منتشر کنند من سعی خواهم کرد  این کارها 
از آنجا که نشرهای خصوصی نمی توانند در اینترنت سرمایه گذاری کنند 

باعث می شود مخاطبان کمتر امکان خرید داشته باشند.
محمدحسین ناصربخت هدفش از انجام این پژوهش ها را اینگونه بیان 
کرد: این پژوهش ها نتیجه فعالیتی است که من در سال های اخیر داشتم. 
من در دانشگاه بیشتر در حوزه نمایش های ایرانی و شرقی تدریس می کنم. 
به هر حال تجربیاتی که در این سال ها به دست آورده ام را سعی کرده ام 
تدوین کنم. هدف من از انتشار این کتاب ها بیشتر مطالعه دانشجوبان و 

عالقمندان تئاتر است.
این استاد تئاتر که عضو هیات علمی دانشگاه هنر است، درخصوص 
امکانات سخت افزاری آموزش آنالین و مقایسه آن با امکانات سال گذشته 
گفت: امکانات نرم افزاری تا حدودی تغییر کرده است. حداقل در دانشگاه 
هنر و دانشگاه سوره که من تدریس می کنم، مسئولین دانشگاه تالش 
کرده اند تا جایی که ممکن است فضای مناسبی را ایجاد کنند ولی نمی توانیم 
بگوییم کامال مطلوب است چون ما ناگهان با این شرایط روبرو شدیم. در 
حال حاضر امکانات آموزش آنالین نسبت به ۳ ماهه اول شیوع ویروس 
کرونا بهتر شده و ما جلوتر رفته ایم. اساتید و دانشجویان هم نسبت به 
اوایل با این سیستم آشناتر شده اند ولی واقعیت این است که در حوزه تئاتر 
نمی شود دروس را به صورت مجازی دنبال کرد. تجربه گروه بودن برای 
دانشجوی تئاتر مهم است و این مسئله یک سری مشکالت را به خصوص 
در بخش عملی پایان نامه ها پدید آورده است. درست است که ما دچار 
مشکالت زیادی شده ایم ولی همین فضای مجازی گاهی پیشنهاداتی را 
در زمینه تدریس می دهد و باعث می شود ما برخی از مسائل را تنظیم کنیم. 

از این جهت شاید آموزش آنالین فرصت خوبی بوده است.
این استاد دانشگاه در پایان صحبت هایش ضمن تاکید بر هدفمند 
بودن آموزش، گفت: تئاتر باید در عمل اتفاق بیفتد. من امیدوار هستم ما 
زودتر از این شرایط عبور کنیم و تئاتر در جامعه جریان داشته باشد. به هر 
حال بخشی از آموزش ما از طریق دیدن این نمایش ها اتفاق می افتد. فضا 
برای هنرمندان تئاتر که زندگی شان بر مبنای اجراهای تئاتری می گذرد 
بسیار سخت شده است. یک ویژگی تئاتر که آن را از سایر هنرها منفک 
می کند زنده بودنش است. تئاتر در حال حاضر در کل دنیا با این معضل 

روبروست که این زنده بودن دیگر وجود ندارد.

قطع فوري زنده یاد انصاریان تمام شد

صداگذاری فیلم سینمایی قطع 
تهیه کنندگی  به کارگردانی و  فوری، 
تدوین  شد.  آغاز  بحرالعلومی  مریم 
توسط  مشترک  به صورت  فیلم  این 
یم  مر و  ز  ر و کشا حسین  محمد
محمود  و  شده  انجام  بحرالعلومی 

کرده  آغاز  را  آن  صداگذاری  موسوی نژاد 
است. قطع فوری سومین فیلم بلند مریم بحرالعلومی بعد از پاسیو و شهربانو 
به شمار می رود که به زودی برای اکران داخلی و حضور در جشنواره های 
بین المللی آماده خواهد شد. این فیلم سینمایی روایتگر قصه ای در یک 
شب کرونایی  است که زمین لرزه ای تهران را می لرزاند. سامان صفاری، 
افسانه کمالی، غزال نظر، علی کیان ارثی، محمدرسول صفری و روشنک 
عجمیان با هنرمندی شقایق فراهانی بازیگران این فیلم هستند و آخرین 

هنرنمایي زنده یاد علي انصاریان در این فیلم بوده است.
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این روزها تلویزیون بیش از پیش 
خود  قدیمي  سریال هاي  پخش  به 
مي پردازد و درواقع به نظر مي رسد که 
مي دانند  خوب  هم  تلویزیون  مدیران 
که مخاطب تمایل چنداني به تماشاي 
اکثرا  که  تلویزیون  جدید  سریال هاي 
شاهد  حتي  و  ندارد  هستند،  بي کیفیت 
پخش ۲ سریال قدیمي از رضا عطاران 
بیشتر  که  هستیم  رمضان  ماه  ایام  در 
ساخته  مناسبتي  جدید  سریال هاي  از 
شبکه  است.  شده  دیده  امسال،  شده 
آی فیلم عربی نیز این روزها سریال باغ 
گیالس، به کارگردانی مجید بهشتی را 
روی  خود  زبان  عرب  مخاطبان  برای 
آنتن برده است که سال 7۳ پخش شد 
بازیگر نقش اصلی  و عبدالرضا اکبری 

آن را بر عهده داشت.
باسابقه  بازیگر  اکبری  عبدالرضا 
به  اشاره  ضمن  تلویزیونی  سریال های 
دالیل ماندگاری سریال ها در دهه های 
گذشته، درباره شرایط این روزها تاکید 
ترجیح  کرونا  خاطر  به  فعال  که  کرد 

می دهد کاری را نپذیرد!
سریال  درباره  اکبری  عبدالرضا 
آن  بازیگران  برخی  که  گیالس  باغ 
طی این سال ها از دنیا رفته اند، گفت: 
خیلی از کسانی که در سریال افتخار 
قید  در  یا  داشتم  را  آنها  با  همکاری 
کرده اند،  مهاجرت  یا  نیستند  حیات 
به  بهشتی  مجید  آقای  خود  جمله  از 
عنوان تهیه کننده و کارگردان سریال 
که سال هاست در ایران حضور ندارد. 
استاد مشایخی، خانم خردمند و آقای 
داورفر دیگر در میان ما نیستند و جای 
خالی شان واقعا احساس می شود، اینها 
و  بودند  توانمندی  و  بزرگوار  اساتید 

است. جایشان خالی 
سریال  در  خود  نقش  درباره  وی 

باغ  سریال  در  امیر  نقش  داد:  توضیح 
گیالس، نقش خیلی مثبتی بود. به هر 
حال، او استاد دانشگاه بود و طبیعی است 
که وجهه خیلی خوبی داشته باشد. من 
در  را  مثبت  نقش های  فرجاد  آقای  و 
مهران  و  داشتیم  سریال  جوانان  میان 
مدیری و دانیال حکیمی هم در مقابل 
ما قرار داشتند و نقش های منفی بودند 
و کار خالف می کردند. آنها می خواستند 
به راحتی و یک شبه پول دربیاورند و 
حاضر بودند به هر خالفی دست بزنند.

دوبله  درباره  اکبری  عبدالرضا 
نقش ها در آن زمان گفت: من پیش از 
باغ گیالس، در سریال مزد ترس، بازی 
فوق العاده  استقبال  با  که  بودم  کرده 
مقامی  جالل  استاد  بود.  شده  مواجه 
در سریال باغ گیالس و مزد ترس به 
جای من صحبت کرد حتی در یک کار 
سینمایی هم که نقشی ایفا کرده بودم 

دوبلورم آقاي جالل مقامی بود.
به  تئاتر  از  ورودش  درباره  وی 
جوانانی  ما  داد:  توضیح  نیز  بازیگری 
بودیم که از تئاتر آمده بودیم و اتفاقا به 
کار، اشراف و آشنایی داشتیم و دیالوگ ها 
را هم به خوبی حفظ می کردیم. اصال 
حضور من در سریال باغ گیالس به دلیل 
آقای  با  قبلی  همکاری های  و  آشنایی 
بهشتی در تئاتر بود اما آن زمان برای 
استفاده  دوبله  از  سریال ها  از  بسیاری 
هنوز صدابرداری سر صحنه  و  می شد 
مرسوم نبود. آن زمان بیشتر سریال ها 
دوبله می شد اما به نظرم اگر خودمان به 
جای نقش های مان صحبت می کردیم 

نتیجه کار بهتر می شد.
اینکه  درباره  گیالس  باغ  بازیگر 
بار  چندین  سال ها  این  در  سریال  این 
خودش  اینکه  و  است  داشته  بازپخش 
به تماشای بازپخش می نشیند یا خیر؟ 

بیان کرد: فکر می کنم آخرین باری که 
باغ گیالس را تماشا کرده ام به ۲۰ سال 
قبل بازمی گردد که سریال را بازپخش 

کرده بودند.
از  استقبال  درباره  بازیگر  این 
باغ  جمله  از   7۰ دهه  سریال های 
گیالس یادآور شد: ساخت سریال هایی 
مثل باغ گیالس زمان بیشتری می برد 
و با حوصله و سر فرصت تولید می شدند. 
دوربین ها ۱۶ میلیمتری بود و هنوز از 
نگاتیو استفاده می شد، تولید کم بود و 
۲ شبکه بیشتر وجود نداشت. انبوه سازی 
سریال نبود و وقت و دقت بیشتری بر 
روی تولید آثار صرف می شد. سریال ها 
پخش شبانه نداشتند و به شکلی هفتگی 
پیگیری  همین  و  می رفتند  آنتن  روی 
مخاطب تا هفته بعد باعث می شد که 
شاید  شود.  ماندگار  ذهنش  در  قصه 
باغ  سریال  که  باشد  دلیل ها  این  به 
گیالس با وجود گذشت نزدیک به ۳۰ 
سال از زمان ساختش همچنان در یاد 
مردم مانده و حتی بازپخش هایش هم 
نکته  این  البته  دارد.  زیادی  بینندگان 
روی  که  گرفت  نظر  در  باید  نیز  را 
و  بود  شده  کار  خیلی  سریال  قصه 
هنرپیشه های زیادی هم در آن حضور 
چند  فقط  که  نبود  االن  مثل  داشتند. 
چهره مشهور داشته باشیم که معموال 

خیلی زود هم فراموش می شوند.
فعالیت های  درباره  پایان  در  وی 
این روزهایش و اینکه چقدر تلویزیون 
می بیند، گفت: گاهي تلویزیون می بینم، 
این روزها به علت کرونا کاری را قبول 
دستم  به  فیلمنامه  یکی دو  نمی کنم. 
نه  و  آمد  نقشم خوشم  از  نه  رسید که 
از گروه سازنده اما فعال ترجیح می دهم 
فیلم ببینم، مطالعه کنم و بر کار تئاتر 

متمرکز باشم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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خاطره بازي در باغ گیالس

عبدالرضا اکبري: در گذشته دقت و وسواس بیشتري
 روي تولید سریال ها بود

راه  تنها  روزها  این  آنالین  اکران 
چاره اهالي سینما مي باشد که یا فیلم هاي 
تولیدشده را به صورت آنالین عرضه کنند 
و حداقل به بخشي از سرمایه خود دست 
پیدا کنند و یا با تولید سریال هاي جدید 
براي شبکه خانگي، کسب درآمد داشته 
اصلي  موضوع  بین  این  در  اما  باشند. 
نبود زیرساخت هاي مناسب در این حوزه 
نسخه هاي  تا  شده  باعث  که  مي باشد 
و سریال ها  فیلم ها  غیرقانوني  و  قاچاق 
از  چندساعت  گذشت  با  و  سرعت  به 
انتشار، در دسترس سایت هاي غیرمجاز 
و شبکه هاي ماهواره اي قرار بگیرد. درواقع 
آنالین  اکران  زمینه  در  سیاستگذاری 
فرصت  تبیین  و  زمان  گذشت  نیازمند 
در  از سوی ذی نفعان  آن  تهدیدهای  و 
آینده است که شکل کلي این حوزه را 

تعیین مي کند.
سعید رجبی فروتن معاون ارزشیابی 
و نظارت سازمان سینمایی معتقد است در 
عرصه اکران آنالین، مدیران سکوهای 
نمایشی، سایه نظارت دستگاه دیگری را 
باالی سر خود می بینند که به موجب حکم 
به رغم داشتن  فیلمی  آن ممکن است 
پروانه نمایش از دولت، از اکران آنالین 
بازبماند و یا برای اصالح و ممیزی مجدد، 

موقتا پایین کشیده شود!
گفتگویي  در  رجبی فروتن  سعید 
درباره حمایت سازمان سینمایی از اکران 
بازار  گرمی  و  سردی  می گوید:  آنالین 
اکران آنالین در گروی تمایل صاحبان 
فیلم و اطمینان آنها از بازگشت سرمایه و 
کمی تا قسمتی سود در این مسیر است. 
در اینکه پلتفرم ها و مخاطبان سینمای 
و  سینماها  تعطیلی  روزهای  در  ایران 
یکنواختی سریال های تلویزیونی عطش 
سینمایی  فیلم  برای  زیادی  تقاضای  و 
ایرانی دارند، تردیدی نیست. تجربه تلخ 
۱4 ماه گذشته و شلتاق ویروس جهنده 
کرونا نشان داد که احساس عدم امنیتی 
که در وجود مردم ریشه دوانده است، مانع 
از آن می شود که سینماها ولو در شرایط 
زرد و نارنجی پذیرای تماشاگران زیادی 
باشند. به این خاطر تنها گزینه پیش روی 
اکران  ظرفیت  از  استفاده  تهیه کنندگان 
به ریسک و  نیم بند آنالین و تن دادن 
اکران  عرصه  در  است.  آن  مخاطرات 
آنالین مدیران سکوهای نمایشی سایه 
سر  باالی  را  دیگری  دستگاه  نظارت 
آن  حکم  موجب  به  که  می بینند  خود 
ممکن است فیلمی به رغم داشتن پروانه 
نمایش از دولت، از اکران آنالین بازبماند 

و یا برای اصالح و ممیزی مجدد، موقتا 
پایین کشیده شود! اولویت های حمایتی 
محدودی  اعتبارات  و  بودجه  با  سازمان 
سینماهای  زنجیره  از  حمایت  دارد،  که 
کشور و ترغیب تهیه کنندگان به اکران 
فیلم هایشان در دورانی است که با پیک 
فقط  که  مراجعی  نیستیم.  مواجه  کرونا 
انحصاری بر فضای مجازی  به نظارت 
می اندیشند، باید به مرور دریابند که نظارت 
از  ندارد.  را  کارآیی الزم  بدون حمایت، 
سوی دیگر گره موجود در اکران آنالین 
شورای  مثل  نهادهایی  تشکیل  با  اگر 
این  تا حاال  بود  بازشدنی  آنالین  اکران 
اتفاق افتاده بود. در سینما شورای صنفی 
نمایش تابع و مجری نظامنامه ای است 
که هر ساله با مشارکت دولت ویرایش و 
بروزرسانی می شود و همه عوامل موثر در 
آن از طریق تشکل های صنفی مربوط و 
اهرم های در اختیار دولت، سامان می یابند. 
به این خاطر شورای صنفی نمایش به 
نمایندگی از صنوف و دولت به خوبی نقش 
تنظیم گری خود را ایفا می کند. در اکران 
دیگری  گونه  به  نیروها  آرایش  آنالین 
در  بتواند  است. سازمان سینمایی شاید 
همراهی با تهیه کنندگان سینمای ایران در 
پی ایجاد شرایط و مناسبات عادالنه ای در 

این زمینه باشد اما از دیگر سو رسانه های 
برخط نمایش فیلم و سریال مجوز فعالیت 
خود را از دستگاه دیگری گرفته و تن به 
نظارت آن داده اند. در عرصه اکران آنالین 
مدیران سکوهای نمایشی سایه نظارت 
دستگاه دیگری را باالی سر خود می بینند 
که به موجب حکم آن ممکن است فیلمی 
به رغم داشتن پروانه نمایش از دولت، از 
اکران آنالین بازبماند و یا برای اصالح و 

ممیزی مجدد، موقتا پایین کشیده شود!
سعید رجبی فروتن معاون ارزشیابی 
و نظارت سازمان سینمایی تاکید می کند: 

سیاستگذاری در این زمینه نیازمند گذشت 
زمان و تبیین فرصت و تهدیدهای آن از 
بدیهی  است.  آینده  در  ذی نفعان  سوی 
است در این فاصله هر قدر در فرایندی 
و  قواعد  و  رفتاری  مدل  طبیعی  کامال 
توافق های طرفینی را خلق کنند و به آن 
پایبندی نشان دهند، زمینه برای نهادینه 
شدن این پدیده و استمرار و پویایی آن 

فراهم خواهد شد.
برخی  گالیه  درباره  رجبی فروتن 
فیلمسازان نسبت به وجود انحصار در حوزه 
اکران آنالین به این توضیح بسنده می کند: 

ظاهرا بیش از یکصد رسانه برخط مجوز 
فعالیت دریافت کرده اند و محدودیتی برای 
فعالیت سایر پلتفرم ها به شرط سرمایه و 
چند  پیشتازی  ندارد.  وجود  الزم  معونه 
پلتفرم در این زمینه الزاما به معنی ایجاد 
انحصار نیست چه اگر غیر از این بود مرکز 
ملی رقابت به شکایات رسیدگی می کرد.

رجبی فروتن درباره درآمد حاصل از 
اکران آنالین برای صاحبان آثار می گوید: 
درصد تسهیم و برداشت از درآمد فروش 
و  تهیه کنندگان  بین  متعارفی  حد  در 
شده  تعریف  نمایش دهنده  سکوهای 
است. به نظرم فیلم هایی که اصوال برای 
ندارند  را  جذابیت های الزم  بزرگ  پرده 
هم  عادی  شرایط  در  آنها  صاحبان  و 
پاسخ دلگرم کننده ای از گیشه ها دریافت 
نمی کردند، باید قدر فرصت دیده شدن در 
اکران آنالین را بدانند و با آگاهی از اینکه 
آیتم هزینه هایی که دفاتر پخش برای آنها 
فاکتور می کرد، دیگر عمال وجود ندارد. 
منظورم سهم سینمادار، تبلیغات، عوارض 
و مالیات است. این عده باید دلخوش به 
که  شوند  بازاری  از  درصدی   7۰ سهم 
مشتریان آن به دنبال تنوع هستند و در 
دوران تعطیلی سینماها همه نیاز بصری 

آنها را تلویزیون نمی تواند تامین کند.

همراه با معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی

سعید رجبی فروتن: در حوزه اکران آنالین بحث انحصار نداریم


